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گرایش به ارزش   با جامعه شناختی رابطه بین میزان استفاده از رسانه های جمعی غربی بررسی

 (دانش آموزان مقطع متوسطه شهر خلخالمورد مطالعه: )های غربی 
 

 1حسن شیر علیزادهدکتر 

 2علی جمالی

 
 چکیده 

گرایش به ارزش های  با جمعی غربیجامعه شناختی رابطه بین میزان استفاده از رسانه های  بررسیپژوهش حاضر با هدف 

این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد. از اعتبار  انجام شده است. دانش آموزان مقطع متوسطه شهر خلخالدر بین غربی 

جامعه آماری این پژوهش، شامل ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. قابلیت اعتماد نیز با استفاده از  صوری استفاده گردید و

دانش آموز دختر(  2483نفر دانش آموز پسر و  2150نفر ) 4633نش آموزان مقطع متوسطه شهر خلخال به تعداد کلیه دا

نفر دانش آموز دختر( با استفاده از جدول مورگان و  191نفر دانش آموز پسر و  166نفر) 357می باشد که از بین آنها  تعداد 

ها با استفاده از دو برای تجزیه و تحلیل داده وان حجم نمونه انتخاب شدند.با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم به عن

، پس از تهیه جدول ماتریس، اطالعات در قالب جداول spssافزار گیری از نرمشیوه آمار توصیفی و استنباطی و با بهره

و  رسانه های جمعی غربی فاده ازاست میزان  که بین های پژوهش نشانگر این بودندبعدی و دوبعدی تنظیم شد. یافتهیک

همچنین  .وجود دارد معناداری رابطه غربیسبک زندگی  فردگرایی، مادی گرایی، سست شدن ارزش های مذهبی و گرایش به

 نتایج تحقیق نشان داد که بین نوع استفاده از رسانه های جمعی و گرایش به ارزش های غربی تفاوت معنی داری وجود دارد.

 سبک زندگی غربی و ارزش های مذهبی : فردگرایی، مادی گرایی،کلیدی واژگان
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 مقدمه

ارزش بــه مبابــه یــک پدیــده اجتمــاعی، از زمــان تشــویل اجتماعــات اولیــه تــاکنون در زنــدگی انســان نقشــی مهــم داشــته  

آنهـا نظـامی از  است. به زعم مـاکس وبـر، زنـدگی بشـر از یـک رشـته انتخـاب هـا تشـویل شـده اسـت. کـه افـراد از طریـق

ارزش ها را برپـا مـی کننـد. ارزش هـا پایـه و اسـا  بیـنش و کـنش انسـان را تشـویل مـی دهنـد و در انتخـاب گـزینش و 

انجام کنش اجتمـاعی و رفتـار نقـش دارنـد از نظـر کـوزن، ارزش هـا در واقـع انعواسـی از نیازهـای مـادی و روانـی انسـان و 

ــ  ــل و رواب ــاب متقاب ــوری از وضــعیت ارتب ــق و  تبل ــه احساســات عمی ــاگون، از جمل ــابیر گون ــه تع ــه ب ــاعی هســتند ک اجتم

مــی    و از نظـر گیــدنز، آرمانهـای انتزاعـی، محسـوب روشـه، نگـرش بنیـادی نــا ر بـر اهـداف،تعیـین بخـش رفتـار، از نظــر 

 (.1390، هموارانشوند )قنبری و 

خود دیده است، این امر موجب شده برخی از ارزش  جوامع انسانی در طی زمان ها و موان های مختلف تحوالت بسیاری را به 

در معرض ارزش های متنوع و متفاوت قرار  ها در گذر زمان تغییرات بسیاری نمایند. جامعه ما و بسیاری دیگر از جوامع امروزی

باعث گردیده  دارد و همین امر منجر به بروز بسیاری از اختالالت رفتاری و هنجاری و به عبارت دیگر بحران هنجاری شده و

است فرهنگ ما کلیت خود را از دست بدهد.  فرهنگ سنتی، قواعد، هنجارها و یک روش زندگی داشت که همه آن را پذیرفته 

و بر طبق آن عمل می کردند در نتیجه جامعه در حال تعادل بود و مردم می دانستند که در وضعیت های  مختلف چه واکنشی 

دید  و صنعتی بسیاری از قواعد را برهم زده است. در گذشته، خانواده، شخصیت مذهبی و رواب  باید انجام دهند. اما فرهنگ ج

ولی امروز نهادها و سازمان های موجود در جامعه )مانند  آموزش می داده است و جوانان اجتماعی را به خوبی به نوجوانان 

 .هم زده و از روال خود خارج می سازدرسانه های جمعی(  بسیاری از مسازلی که خانواده توصیه می کند، بر

اکنون به دلیل بقا و وجود بسیاری از ارزش های مذهبی و سنتی گذشته و همچنین ورود یا ایجاد بسیاری از ارزش های  

وه سنتی دارد و نه شیوه تعقلی امروز. نهادها و عوامل روبرو شده است که نه نشانی از شی جدید، جامعه با سبوی از زندگی

دی دست اندرکار تربیت و اجتماعی کردن نسل جدید هستند و درکل مشخص نیست تربیت کننده نسل امروز کیست و متعد

 (.1388ونه شول می گیرد )جلیل وند، شخصیت افراد جامعه چگ

اناتی وسایل ارتباب جمعی نقش مهمی در زندگی ما دارد، آنها عالوه بر فراهم ساختن بسیاری از خدمات اطالعاتی الزم، امو

با این وجود، وسایل ارتباب همگانی در مجموع به انعوا  شیوه نگرش گروه . روشنگری و سرگرمی عرضه می کنند -برای خود 

این امر اساسا به علت سانسور مستقیم، سیاسی نیست بلوه از این واقعیت ناشی می شود . های مسل  در جامعه گرایش دارند

 (.1378گیدنز، )ارتباطی و اطالعاتی در دست افراد نسبتا معدودی متمرکز گردیده است که مالویت تلویزیون و دیگر مراکز 

و فرهنگ غربی و ارزش های  در این فضا دگرگونی عظیمی در حوزه های هویت و فرهنگ پدیدار شده یا در حال  هور است

وه زمینه بروز بسیاری از اختالالت  آن در حال گسترش به سراسر جهان و از جمله کشورمان و بس  هژمونی خود است. چنان

رفتاری و هنجاریف تعارض و ناهماهنگی ارزش ها در جامعه ما شده است. این تعارض و دگرگونی ارزشی در جامعه ما نیز به 

تا نوبه خود تغییر در سبک زندگی و روش زندگی جوانان و عدم تعادل جامعه شده است. بنابراین این موضوع سبب شده است 

به عنوان یک  گرایش به ارزش های غربی با یجامعه شناختی رابطه بین میزان استفاده از رسانه های جمعی غرب بررسی 

 پرسش جدی برای پژوهشگران مطرح شود.

جامعه شناختی رابطه بین میزان استفاده از رسانه های جمعی  بررسی مطالعه، این اصلی هدفبا توجه به مطالب مطرح شده 

 و عالوه بر هدف اصلی اهداف فرعی این تحقیق عبارت بودند از: است ه ارزش های غربی گرایش ب با غربی

 و گرایش به ارزش های مادی. یاز رسانه های جمعی غرب رابطه بین استفاده بررسی  -

 و گرایش به سبک زندگی غربی. یرابطه بین استفاده از رسانه های جمعی غرب بررسی -

 و گرایش به فردگرایی. از رسانه های جمعی غربیاستفاده رابطه بین  بررسی -

 .یمذهبسست شدن اعتقادات و  استفاده از رسانه های جمعی غربیرابطه بین  بررسی -

 به ارزش های غربیو گرایش  یبین نوع استفاده کردن از رسانه های جمعی غرب تفاوتتعیین  -
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الگوی ، نظریه پرورش یا کشت گربنر ،ی به مصرف گالبرایتتئوری وابستگ از نظریه هایی مانند در زمینه ادبیات تحقیق

شدن رابرتسون به عنوان چهارچوب نظری استفاده شده تئوری جهانی، ای استوارت هالهای رسانهرمزگذاری و رمزگشایی پیام

 است.

اختصاص داده « رفنتیجه وابستگی به مص»بحبی را به « جامعه متمول »گالبرایت اقتصاددان معروف آمریوایی در کتاب  -

های تبلیغاتی را در دربارة نیازهای ضروری و غیرضروری، نقش مؤسسه « کینز»وی در این کتاب پس از بررسی عقاید . است

گذارند، مردم مطابق درآمد خود دهنده نمیهای آگهیسازد، به عقیدة گالبرایت شرکتایجاد نیازهای غیرضروری آشوار می

هایی را در اند که تمایالت جدیدی را در مردم برانگیزند و احتیاجوجود آمدهها بیشتر از آن جهت به زیرا این مؤسسه . عمل کنند

 (. 1384امینی، )اند ها پدید آورند که پیش از آن وجود نداشته آن 

ده عامل اصلی کننبه عقیدة وی در اقتصاد بازار، مصرف. گیرداو در معرفی نظام صنعتی جدید از مفهوم سیر وارونه بهره می

دارد و این کننده خواسته خود را به بازار عرضه میمصرف. کنندها در یک جهت سیر میخواسته »است، به این معنی که 

حال آنوه در نظام صنعتی، جهت معوو  است به این  . و  این سیر عادی است« شودکننده منتقل میخواسته از بازار به تولید 

 پورشه، )آورد جای خدمت به آنان، ایشان را به خدمت خود درمیکند و به کنندگان را رهبری میفعبارت که تولیدکننده، مصر

 (. 1384 به نقل از امینی،

نظریه کاشت » جرج گربنر« که بیشتر در مورد تلویزیون مطرح است، به دنبال این سوال است که آیا از نظر مخاطبان،  -

همان دنیایی است که از تلویزیون نشان داده می شود یا خیر. این نظریه در نهایت دنیایی که در آن زندگی می کنیم شبیه 

نباشتی و در ، تدریجی و غیر مستقیم است، ولی به صورت اثیرات تلویزیون بر مخاطبان، اندكچنین نتیجه گیری می کند که تا

دراز مدت تاثیر پذیر قلمداد می کند. در  ویژگی کشت دهنده تلویزیون(. این نظریه هم مخاطب را دردرازمدت رخ می دهد )

میان نظریه هایی که به آثار دراز مدت رسانه ها پرداخته اند، حق تقدم با نظریه کاشت است. این نظریه می گوید تلوزیون در 

محی  رده است که منجر به غلبه آن بر »میان رسانه های مدرن جایگاهی چنان محوری  در زندگی روزمره ما پیدا ک

ان را گرفته است )مک کوایل، ادین«شده و پیام هایش در مورد واقعیت، جای تجربه شخصی و سایر وسایل شناخت جهنم

1385 .) 

( و تعداد دیگری از پژوهشگران مدرسه ارتباطات دانشگاه پنسیلوانیا با استفاده از تحقیق که احتماالً 1969جورج گربنر« )»

رح کردند )سورین و هشی اثرهای تلویزیون است، نظریه » کاشت باورها« را مططوالنی ترین و گسترده ترین برنامه پژو

(. در تبیین نظریه باید بیان داشت که این نظریه یوی از اشوال اثر رسانه ها در سطح شناختی است و به این 1381تانوارد،

و تلقی عموم از واقعیت خارجی، شول موضوع می پردازد که قرار گرفتن در معرض رسانه ها، تا چه حد می تواند به باورها 

دهد؟ نظریه کاشت یا اشاعه برای معرفی الگویی تحلیلی شده است تا نشان دهنده تاثیر بلند مدت رسانه هایی باشد که اساسًا 

 در سطح برداشت اجتماعی عمل می کنند.

نگی قدرتمندی است. وی تلویزیون را ، نیروی فرهلحاظ عمق و نفوذ قابل مالحظه اش »گربنر« عقیده دارد که تلویزیون به

تهدید یا تضعیف نظام سنتی باورها، ارزشها و ابزاری در دست نظم تببیت شده صنعتی اجتماعی می داند که به جای تغییر،

رفتارها، در خدمت حفظ، تببیت یا تقویت آنهاست. او که اثر اصلی تلویزیون را جامعه پذیری یعنی اشاعه ثبات و پذیرش 

موجود می داند، معتقد است که تلویزیون تغییرات را به تنهایی به حداقل نمی رساند؛ بلوه این امر با هماهنگی دیگر وضعیت 

نهادهای عمده فرهنگی محقق می شود. به نظر :»گربنر« میان تماشای تلویزیون و ا هار نظر در مورد واقعیت های دنیا 

ماشاگران پر مصرف تلویزیون درباره واقعیات زندگی با بینندگان کم مصرف )تمایالت مصرف گرایانه(، رابطه وجود دارد و ت

اختالف نظر دارند، بر اسا  این نظریه تلویزیون در بلند مدت بر جهان بینی و نظام ارزشی بینندگان پرمصرف خود تاثیر می 

ر با تفاوت قازل شدن بین مخاطب عادی و گذارد و به آنها نگرش تلوزیونی واحدی در مورد توقعات می دهد. در واقع نظریه گربن

 پرمصرف، تاثیر زیاد تلویزیون بر مخاطب پرمصرف را اثبات می کند.
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گربنر می گوید: از نظر تماشاگران پرمصرف، تلویزیون عمالً دیگر منابع اطالعات، افوار و آگاهی ها را به انحصار در می آورد و  

ای مشابه، تولید چیزی است که وی آنرا کاشت یا اموزش جهان بینی رایج، نقش یک کاسه می کند. اثر این مواجهه باپیام ه

(. گربنر عقیده دارد که تبلیغات تلویزیون از چندین جنبه 1381نامد )سورین و تانوارد:  های رایج و ارزش های رایج، می

یدگاه مورد وفاق جامعه، پذیرفته می شود و اساسی با واقعیات فاصله دارد؛ اما به دلیل تورار دازمی اش ، نهایتاً به عنوان د

 -کندکه همواره واقعیت را به درستی منعوس نمی  -تما  ممتد با جهان تلویزیون، می تواند نهایتاً به قبول دیدگاه تلویزیون

 (.1390به نقل از زراعتگر، گربنر، درباره جهان واقعی منجر شود )

ه های تلویزیونی از دو واژه ی رمز گذاری و رمز گشایی استفاده می کند. به هال در بحث از چگونگی تدوین و مصرف برنام -

نظر هال، کارگزاران رسانه های ارتباب جمعی، اساساً درصددند پیام های خاصی را انتقال دهند. این فرایند یک فرایند رمز 

ی اصلی پیام یا پیام های تلوزیونی را گذاری است، بدین معنا که کارگزاران رسانه ها خواهان آن هستند که مخاطبان معنا

دریافت کنند. با این حال، همچنان که هال می گوید، رمز گشایی، قرایت یا تفسیر پیام یا پیام ها فرایندی است پیچیده تر از 

ل معتقد ان چیزی که ممون است تفسیری کاماًل متفاوت، و حتی متعارض، از نشانه ها یا پیام های تلویزیونی، ارازه دهند. ها

است که جهانی شدن یک فرایند پیچیده ، تعارض آمیز و دیالوتیک است که در جریان آن بسیاری از هویت های فردی ، قومی 

و ملی دچار دگر گونی های بنیادی شده اند . در مدرنیته ی متاخر بسیاری از منابع هویتی، یعنی، طبقه، جنسیت، قومیت، نژاد 

دچار از هم گسیختگی شده اند. به گفته ی های مستحومی برای ما فراهم می کردند،و ملیت که در گذشته پایگاه 

مدرنیته، نیز همانند یک دولت ملی،که ممون است درصدد یوسان سازی فرهنگی برآید، درصدد است که هژمونی فرهنگی هال،

عالیق خاصی به منبع هویتی و فرهنگی خود را بر جوامع مختلف تحمیل کند، اما از آن جا که اقوام و جوامع مختلف دارای 

خود هستند، به سادگی تمامی عناصر هویتی و فرهنگی خود را کنار نمی گذارند؛ حتی فرهنگ های محلی این توانایی را یافته 

ند. از اند که از طریق رسانه های ارتباطی مختلف، خود را در معرض فرهنگها و ملت های دیگر قرار داده و بر آن ها اثر گذار باش

این رو، امروزه میان فرهنگ های محلی و فرهنگ جهانی نوعی تبادل برقرار شده است و همین قضیه پیچیدگی فرایند جهانی 

 شدن را بیشترکرده است. 

فرهنگی متفاوت مصرف کنندگان پیام های رسانه ای ارتباطی بین المللی ، از جمله  -بنابراین به نظر هال، زمینه های اجتماعی

نت، در چگونگی رمز گشایی و مصرف چنین پیام هایی موثر هستند. از سوی دیگر، چنین زمینه های متفاوتی حاکی از آن اینتر

 (.1387هستند که جوامع انسانی همواره متمایل به حفظ تفاوت خود از جوامع دیگر هستند )بابایی فرد، 

شدن بر این نوته تأکید دارد که بوده است. جهانی 2000هه و اوایل د 1990شدن بحث رایج دهه به اعتقاد رابرتسون جهانی -

ها در این گسترش نقش های سیاسی و فرهنگی دیگر محدود به جغرافیای خاصی نیستند و رسانههای اقتصادی و ارزش فعالیت

گام بسیار بزرگ در  های جدیدمهمی دارند و در واقع سپاهیان پیاده یک انقالب فرهنگی جهانی هستند. اینترنت و دیگر رسانه

و  1960های ها امروزه، برخالف دههاند. این رسانهها ایفا کردهایجاد ارتباب میان مردم و نزدیک کردن هر چه بیشتر آن

اند. در حالی که هواداران نظریه امپریالیسم فرهنگی سیالن ، تحوالت کیفی در سرشت ارتباطات جهانی پدید آورده1970

شدن به  رفیت و استعداد مخاطبان در برقراری نوعی ارتباب دیدند، هواداران نظریه جهانیسویه میی یکاطالعات را در مسیر

اند که اعمال شدن بر این عقیدهدوسویه با استفاده از تونولوژی جدید اینترنت و ایمیل اعتقاد دارند. هواداران نظریه جهانی

پذیرتر و ا از دست داده و امروزه یک نظام ارتباطی تازه در جهانی انعطافقدرت »از باال به پایین« جذابیت و کارایی خود ر

 (. 1386است )ویلیامز، غیرمتمرکزتر در حال  هور 

بندی شدن، نمایشگر یک مفهوماش درباره جهانیپردازانی است که نظریهرونالد رابرتسون یوی از هواداران این نظریه از نظریه

شدن خاص و بندی »عامکند که فرمولای تبیین میشدن را در بطن نظریه . رابرتسون جهانیترین سطح تحلیل استدر عام

جویی )و متفرعات آن( را ضمن رجوع به آنچه کنندة آن است. او با عزیمت از این نظریه مسئله هویتشدن عام« مشخصخاص

هایی است که به کنایه گیریهد. این دوره، دورة اوجد»پارادایم نوستالژیک« خوانده شده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار می

ها با اصطالح نوستالژی خود خواسته اشاره شناسان به این گرایشگرایش کشف هویت و اختراع هویت خوانده شده است. جامعه
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شدن و تر  از نسبی ای از نیاز خیالی به همگرایی ملیاند. این نوستالژی ناشی از انگیزه سیاسی نخبگان و بازتاب آمیزهکرده

 (.1387والدی، تنیدگی جهانی تلقی شده است )پ  شدن و تجربه در همهویت در اثر جهانی

عنوان یک کل بودگی برای اشاره به شرای  آگاهی گسترده و افزاینده نسبت به جهان بهشدن از واژة جهانیوی در نظریه جهانی

داند  شدن را آگاهی نسبت به جهان میگیرد و یوی از شروب جهانیبهره می های مربوب به نوع بشر در این کل،از جمله جنبه 

شدن فرایندی کم و بیش مستقل شدن دارم، معنای مقدم آن اینست که جهانیاندازی که من از جهانیگوید: در چشماو می

صّ است. خاص گردانیدن عام وقتی گردانیدن خا است. نیروی مرکزی پویایی آن نیز فرآیند دووجهی خاص گردانیدن عام و عام

گشاید. به سخن بودگی تعریف شود، فضا را برای جستجوی بنیادهای جهانی باز میعنوان انضمامی کردن جهانی مسئله عامبه

ها )و افراد( جویای مفهوم جهان به مشابه یک کل را تسهیل شدن با سرعتی که دارد، ازدیاد جنبشدیگر مرحله جاری جهانی

تر ارازه های هر چه ناببودگی جهانی جستجوی خاص به منظور یافتن شیوهشود به عام. عام گردانیدن خاص مربوب میکندمی

توان شدن، جوامع ملی در آستانه اضمحالل قرار ندارند و بر خالف این تصور میبه اعتقاد رابرتسون در فرایند جهانی .هویت

در نقاب مختلف جهان در حال احیاء است.  1989هنگی و در شرای  غلیان سال گفت که جامعه ملّی به صورت جامعه چند فر

 سازد که در آن همة جوامع به تصویری که رابرتسون از جهان پیشنهاد داده است، آنرا چون صحنة نمایش بزرگی نمایان می

های ملی، اینوه انگاره های گوناگون سرگرم ساختن هویت خود، هویت دیگر جوامع و هویت کل جهان هستند. باصورت 

شدن داری، جهانیتردید از بسیاری جهات در پاسخ به فرایند پیشرفت سرمایههای فرهنگی بیای، هویتی و سایر انگارهمنطقه 

شدن به عنوان یک کل و نسبت به جهانیمشغولی معاصر نسبت به جهان بهآن و تجدد غربی شول گرفته است، با این حال دل

های باستانی درباره ساختار و مفهوم کلی جهان شده است. الگوی سبب احیاء مجدد فلسفه و الهیات تمدندرجات مختلف 

سازی در میان کشورهای نو هور و در حال توسعه در سراسر جهان نمونه بارزی از حرکت بازاندیشانه است سازی و ملتدولت

 (.1385)رابرتسون، 

ورت گرفته که قرابت معنایی نزدیوی بـا پـژوهش محقـق دارد. پیشـنه در دو قسـمت در هر زمینه پژوهشی معموالً کارهایی ص

شود که در این بخش از پیشینه داخلی شروع شده و به دنبال آن پیشـینه خـارجی نیـز ارایـه شـده داخلی و خارجی انجام می

 است. 

 سبک  بر مجازی فضای تأثیر ن بررسی( تحقیقی با عنوا1396گودرزی و دعاگویان ) پیشینه داخلی تحقیق، معظمی نهیدرزم

 سبک  بر مجازی فضای تأثیر شناخت هدف با پژوهش تهران انجام دادند. این شهر 5 و 2 منطقه ساله 18-40 زنان زندگی

  به  تهران شهرساله  18-40 زنان آماری جامعه .گردید اجرا کاربردی هدف و پیمایشی توصیفی روش با تهران شهر زنان زندگی

 حجم  تعیین جدول از استفاده با ساده و تصادفی یاخوشه  تصادفی روش با که نفر 384 آماری نمونه و نفر 316996 تعداد

 پنج ایگویه 46 یاساخته  پرسشنامه محقق اطالعات یآورجمع ابزار. شدند انتخاب تهران 1 و 2 منطقه دو از مورگان نمونه

 رمجموعه یز که گویه 46مجموع  از که داد نشانآمده دستبه نتایج. باشدیم لیورت یادرجه پنج مقیا  از استفاده با یانه یگز

 یهابرنامه است،  اهری آراستگی و غیراخالقی یهابرنامه اجتماعی، تعامالت فرهنگی، تبلیغات تصویری، صوتی، پیام

( نیز تحقیقی 1395و حسنی ) ذکایی داشتند. زنان زندگی سبک بر را تأثیر کمترین اجتماعی تعامالت و بیشترین غیراخالقی

. نگاه اجمالی به انددادهی پیشین انجام هاپژوهش لیفرا تحلی اجتماعی مجازی و سبک زنـدگی جوانان: هاشبوه با عنوان 

نتایج متفـاوت و در برخی  دهندهنشانی اجتماعی بر سبک زندگی جوانان، هاشبوه تأثیرات  نهیدرزم شدهانجامی هاپژوهش

مسیر است. بـدین منظـور، پـس از پـاالیش اولیـه  لیفرا تحلکه شناخت دالیل آن عمدتاً از طریق  هاستآنض موارد متناق

ی ارهایمعمقاالت، شانزده مقاله علمی ـ پژوهشی مرتب  به موضوع از طریق پایگاه اطالعات علمی مگیران انتخاب و بر اسـا  

نشـان  لیفرا تحلآمده از  بددستشدند. تصویر کلی  لیفرا تحلختی ی و نتیجه شناشناختروشمختلف، در سه سطح نظری، 

 تواندیمی هسـتند کـه شناختروشداشتن نقاب قوت، متأثر از نقاب ضعف نظری و  رغمبه شدهانجامی هاپژوهشداد کـه 

ی و عـدم انسـجام د ر باشد. پراکندگ هاپژوهشاز این  آمدهدستبهی موجود در نتایج هاتناقضو  هاتفاوتتوضـیحی بـر 

ی نسبت به شناسروشی افتادگپسی اجتماعی مجازی، هاشبوه شـاخص سـازی سـبک زندگی، تلقی متفاوت از مفهوم 
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ی غیر احتمالی، ارزیابی تأثیر ریگنمونهی هاروشاستفاده از  رغمبهی به اعتبار ابزار، تعمیم نتایج توجهکمی نظری، هاچارچوب 

در  مشاهدهقابلنقاب ضعف  ازجمله، هاشاخصبه تفویک  هاه یفرضه روش ذهنی و عدم آزمون ی اجتماعی بهاشبوه 

( در مقاله ای به بررسی ارتباب میان فرهنگ و فناوری اطالعات 1391روشندل اربطانی و صابر ) هستند. شدهانجامی هاپژوهش

، ضمن تعریف مفاهیم فرهنگ و فناوری اطالعات  و و ارتباطات و آسیب های فرهنگی اینترنت، پرداخته اند. در این مقاله

بررسی ویژگی های آن ها، رابطه میان فرهنگ و فناوری اطالعات با تاکید بر فناوری های نوین ارتباطیف که مهمترین آنها 

دهای اینترنت اینترنت است، مورد کنواش قرار گرفته است. نگارنده در این بررسی دیدگاه های متفاوت درباره تاثیرات و کارکر

را به بحث کشیده و نشان داده است که با وجود همه  رفیت ها، فرصت ها و قابلیت های این فناوری نوین نباید مسازل 

وآسیب های به وجود آمده را از نظر دور داشت. در این مقاله استدالل شده است که فناوری اطالعات و ارتباطات، عالوه بر 

ت ایجاد تغییرات فرهنگی را نیز دارد؛ اما اغلب، به سبب ثبات در فرهنگ جوامع و تغییر تدریجی، تاثیرگذاری بر جوامع، قابلی

تونولوژی جدید، ضمن سازگاری با فرهنگ جامعه، در مواقعی به مبابه پشتیبان الگوهای رفتاری آن جامعه عمل می کنند. 

ی از فرهنگ اند و در بستری فرهنگی ایجاد می شوند. به فناوری های نوین ارتباطی هرگز دارای بار خنبی نیستند، بلوه جزز

طور کلی فناوری های نوین ارتباطی پیام های گوناگونی دارند که به نظر می رسد مهم ترین آن ها در حوزه فرهنگی تجلی می 

رای تولید، بازتولید، و اشاعه یابند. اینترنت به مبابه مهمترین ابزار نوین ارتباطی یک فناوری ماهیتاَ فرهنگی است، زیرا ابزاری ب 

نمادها و معانی است که بی واسطه با حوزه فرهنگ مرتب  است و بر آن تاثیر می گذارد. اینترنت بسیاری از عرصه های زندگی 

را درنوردیده و قابلیت ها و  رفیت های آن چنان گسترده بوده که شگفتی بسیاری را برانگیخته است. با وجود همه  رفیت ها 

ابلیت های این فناوری نوین نباید آسیب ها و تحوالتی را که به وجود آورده است را از نظر دور داشت. اینترنت می تواند و ق

باعث تضعیف برخی ارزش های سنتی و دینی نیز بشود، چرا که کاربران در این فضا مستقیماَ درباره ارزش ها و معانی شان 

لق ارزش ها و معانی جدید، ارزش های گذشته به چالش کشیده و یا بازتولید گفتگو می کنند و در این فرایند، ضمن خ

 شوند.می

فناوری اطالعات و شیوه زندگی: ارزیابی ( تحقیقی با عنوان 2016) 1پیشینه خارجی تحقیق، افشین و همواران  نهیدرزم

انجام دادند.  چاقی، دخانیات و مصرف الولمداخالت اینترنتی و موبایل برای بهبود رژیم غذایی، فعالیت فیزیوی،  سیستماتیک

از فناوری اطالعات . شده استاین مطالعه با هدف بررسی، سنتز و ارزیابی مدارك علمی در مورد اثربخشی سیستماتیک انجام

سبک  برتلفن همراه، شخصی  و اینترنت ریتأث .است شدهاستفاده جدید و ارتباطی برای کاهش خطر ابتال به بیماری غیرانسانی

 قلب انجمن معیارهایبررسی شد.  رژیم غذایی، فعالیت بدنی، چاقی، مصرف دخانیات و یا مصرف الول زندگی افراد از قبیل

. است شدهییشناسا مربوطه گزارش 224 مورد، 8654 از. استشده استفاده شواهد قدرت یبندرتبه و ارزیابی برای آمریوا

 بررسی این. بخشدیم بهبود سال یک تا را مهم زندگی سبک رفتارهای همراه، تلفن و اینترنتی نتایج نشان داد که مداخالت

پژوهشی با عنوان ( نیز 2014) 2کوالندیراج .کندیم پشتیبانی را پایداری ارزیابی برای درازمدت مداخالت به سیستماتیک نیاز

دانشجوی دختر و پسر  250این پژوهش شامل  یهااجتماعی مجازی بر سبک زندگی انجام داده است. نمونه  یهاتأثیر شبوه 

 یهاآمده از این پژوهش، شبوهدستبه یهاافتهیاند. بر اسا  از مصاحبه به سؤاالت پژوهش پاسخ داده یریگاند که با بهرهبوده

زی بر نوع تفریح، مجا یهاشبوه دهدینشان م هاافتهیاند. داشته  یامالحظهاجتماعی بر سبک زندگی دانشجویان تأثیرات قابل

تأثیرگذار بوده است. همچنین در این تأثیرات میان دانشجویان زن و  یتغذیه، ورزش و انتخاب موسیقی دانشجویان موردبررس

، ارسال عوس و فیلم و یرسانامیها، شامل پ مرد تفاوتی وجود نداشته است. بیشترین استفاده این دانشجویان از این شبوه

مجازی نیز بر سبک زندگی کاربران اثرگذار بوده  یهااست که نوع استفاده از شبوه  ذکرانیبوده است. شامواردی از این قبیل 

ها با اثرات نامطلوب بر سبک زندگی همراه بوده است اما استفاده صرفًا ارتباطی استفاده تفریحی از این شبوه کهی طوراست به

های هویتی در اش »تنش( در مطالعه2012) 3دیویس. یان نداشته استیادشده تأثیری بر سبک زندگی دانشجو یهااز شبوه 

 
1 - Afshin, A., Babalola, D., Mclean, M., Yu, Z., Ma, W., Chen, C. Y., ... & Mozaffarian, D. 

2 - Kulandairaj, Jesu. 

3 - Devis, K. 
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های خود بیانگری در تجربه آنالین«، به چگونگی تأثیر های جوانان درباره خطرات و فرصتهای اطالعاتی؛ دیدگاهعصر شبوه

پردازد. او از ه آنالین دارند، میهویت و تصوراتی که جوانان درباره خود بیانگری در تجرب مسئلهی دیجیتال بر روی هایفنّاور

های دیجیتالی فعالیت ساله که به مدت طوالنی در زمان مصاحبه با رسانه 25تا  15جوان  24های عمیقی که با طریق مصاحبه

را از هویت در تجربه آنالین و غیر  تصورات خودشان  شدهیطراحکنندگان در این مصاحبه مبل فیلم کردند، پرداخت. شرکتمی

های طور خالصه استراتژی در چهارچوب تصورات ذهنی جوانان به افتهیسازمانهای آنالین ارازه نمودند. او از طریق مصاحبه 

ای شده ها و تجربه خود و همسانی در عرصه شبوههای هویتی در میان گوناگونی شناختتنش دادن وفقجوانان را برای 

ت ذهنی شامل تعهد به هویت خود، تعهد به هنجارهای رواب  بین شخصی، اطالعات دریافت نمود. این چهارچوب تصورا 

ای بر روی تعدد تجربه به خود کنندهی سطح گسترده اجتماعی که کارکرد ضمنی محدودهاارزش هنجارهای تجربه آنالین و 

های در این عرصه را خودشاند گیرنها تصمیم میآن کهیوقتکنندگان در تجربه آنالین، باشد. او دریافت که شرکتدارند، می

( در 2010) 1اروین و انگلیش دهند. همچنینها را تغییر میای شده اطالعات ابراز کنند، وزن هریک از این حوزهشبوه 

سایت  2وب 100شان »اجتماع و فضای مجازی: جنسیت، یادگیری جنبش اجتماعی و اینترنت« تحلیل منظمی از مطالعه

محتوا، محبوبیت و قدرت دوام، مورد تحلیل قرار  ازنظرها های فمینیستی در کانادا ارازه کردند. وب سایتمتعلق به سازمان

های اجتماعی را مورد بازکاوی قرار دهنده نقش فناوری ها در آموزش زنان برای جنبشگرفتند تا چگونگی نقش این وب سایت

کردند. البته زنان از این راه بر موانع تشریک اطالعات غلبه می ؛ وری زنان بسیار مؤثر بوده استاطالعات و ارتباطات در یادگی

 برای زنان موانعی نیز در دسترسی و یادگیری رسمی از اینترنت وجود داشت.

 با توجه به چارچوب نظری و پیشینه تحقیق، فرضیه های زیر مطرح شدند:

 رابطه وجود دارد. و گرایش به ارزش های مادی یجمعی غرب از رسانه های میزان استفادهبین   -

 رابطه وجود دارد. و گرایش به سبک زندگی غربی بین میزان استفاده از رسانه های جمعی غربی -

 رابطه وجود دارد. و گرایش به فردگرایی بین میزان استفاده از رسانه های جمعی غربی -

 ی رابطه وجود دارد.مذهبسست شدن اعتقادات و  غربی بین میزان استفاده از رسانه های جمعی -

 متفاوت است. ینوع استفاده از رسانه های جمعی غرب بر حسب گرایش به ارزش های غربی -

 

 مدل نظری زیر مطرح شد.، فرضیه های تحقیقبا توجه به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - Irving, C. J. and English, L. M. 

2 - Web 

استفاده از رسانه 

 های جمعی غربی

گرایش به 

های ارزش 

 غربی

های ارزش 

 گراییمادی

های ارزش 

 فردگرایی

 غربی سبک زندگی

سست شدن 

 های مذهبیارزش 
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 روش تحقیق

داده های مورد نیاز، تحقیقی توصیفی وتحلیلی از نوع پیمایشی  این تحقیق، براسا  ماهیت موضوع و چگونگی به دست آوردن

نفر دانش آموز پسر و  2150نفر ) 4633کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر خلخال به تعداد  جامعه آماری تحقیق .است

انش آموز دختر( با نفر د 191نفر دانش آموز پسر و  166نفر) 357دانش آموز دختر( می باشد که از بین آنها  تعداد  2483

. بدین صورت که استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند

در مرحله اول تعداد دانش آموزان هر مدرسه را به کل جامعه آماری تقسیم کرده و سپس با ضرب در کلّ حجم نمونه، سهم هر 

سب حجم نمونه مورد گذاری کرده و بر حهای هر مدرسه را شمارهشود. در مرحله دوم، کال برآورد می مدرسه از حجم نمونه

ها توزیع شد. در این تحقیق از کال  از هر مدرسه را انتخاب، و سپس پرسشنامه 2یا  1، بصورت تصادفی نیاز آن مدرسه

یمایشی است استفاده شد. برای گردآوری اطالعات از روش ترین تونیک مورد استفاده در تحقیق پکه رایج تونیک پرسشنامه

روایی پرسشنامه با استفاده از اعتبار صوری و محتوایی بدست آمد. همچنین قابلیت اعتماد نیز با  گرفته شد.کتابخانه ای بهره 

 بدست آمد. 77/0 و برای متغیرهای مستقل به طور میانگین 87/0استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر وابسته 

 

 یافته های پژوهش

 یافته های توصیفی
 (: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب برخی متغیرهای زمینه ای1)جدول 

 درصد فراوانی پاسخ ها متغیر

 

 

 سن

 

 

15 115 1/32 

16 104 1/29 

17 78 8/21 

18 48 5/13 

19 12 5/3 

 46 166 پسر جنسیت

 54 191 دختر

 5/69 248 شهر سوونت محل

 5/30 109 روستا

 

کمترین . ر نیز دانش آموز دختر می باشندنف 191نفر دانش آموز پسر و  166با توجه به نتایج جدول باال از نظر جنسیت، 

قرار دارند. محل سوونت  15سال  بوده است. بیشتر پاسخگویان نیز در مقطع سنی  19سال و بیشترین سن  15سن برابر با 

 درصد نیز روستا می باشد. 5/30درصد از پاسخگویان شهر و  5/69

 

 

 های استنباطییافته

 اولفرضیه  
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 رابطه وجود دارد. و گرایش به ارزش های مادی بین میزان استفاده از رسانه های جمعی غربی

 
 ی مادیو گرایش به ارزش ها استفاده از رسانه های جمعی غربی(: آزمون همبستگی پیرسون بین 2جدول )

 داریسطح معنی مقدار ضریب همبستگی پیرسون  2متغیر  1متغیر 

استفاده از رسانه های جمعی 

 غربی

 000/0 729/0 گرایش به ارزش های مادی

 

باشد بنابراین فرض صفر رد می 05/0کمتر از  000/0داری آزمون شود سطح معنی( مشاهده می2با توجه به جدول )

داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد. با توجه به مببت بودن عالمت توان گفت رابطه معنیی% م95شده و با اطمینان 

 یابد. نیز افزایش می ی( بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است، یعنی با افزایش یوی دیگر729/0ضریب همبستگی )

 

 فرضیه دوم

 رابطه وجود دارد. سبک زندگی غربی و گرایش به بین میزان استفاده از رسانه های جمعی غربی

 
 و گرایش به سبک زندگی غربی استفاده از رسانه های جمعی غربی(: آزمون همبستگی پیرسون بین 3جدول )

 داریسطح معنی مقدار ضریب همبستگی پیرسون  2متغیر  1متغیر 

استفاده از رسانه های جمعی 

 غربی

 000/0 726/0 گرایش به سبک زندگی غربی

 

باشد بنابراین فرض صفر رد می 05/0کمتر از  000/0داری آزمون شود سطح معنی( مشاهده می3توجه به جدول )با 

داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد. با توجه به مببت بودن عالمت توان گفت رابطه معنی% می95شده و با اطمینان 

 یابد. نیز افزایش می یبرقرار است، یعنی با افزایش یوی دیگر( بین دو متغیر رابطه مستقیم 726/0ضریب همبستگی )

 

 فرضیه سوم

 فردگرایی رابطه وجود دارد.و گرایش به  بین میزان استفاده از رسانه های جمعی غربی

 
 فردگراییو گرایش به  استفاده از رسانه های جمعی غربی(: آزمون همبستگی پیرسون بین 4جدول )

 داریسطح معنی ضریب همبستگی پیرسون مقدار  2متغیر  1متغیر 

استفاده از رسانه های جمعی 

 غربی

 000/0 636/0 فردگراییگرایش به 

 

باشد بنابراین فرض صفر رد می 05/0کمتر از  000/0داری آزمون شود سطح معنی( مشاهده می4با توجه به جدول )

متغیر مورد بررسی وجود دارد. با توجه به مببت بودن عالمت داری بین دو توان گفت رابطه معنی% می95شده و با اطمینان 

 یابد. نیز افزایش می ی( بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است، یعنی با افزایش یوی دیگر636/0ضریب همبستگی )

 

 فرضیه چهارم

 سست شدن اعتقادات مذهبی رابطه وجود دارد.و  بین میزان استفاده از رسانه های جمعی غربی

 
 سست شدن اعتقادات مذهبیو  استفاده از رسانه های جمعی غربی(: آزمون همبستگی پیرسون بین 5جدول )
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 داریسطح معنی مقدار ضریب همبستگی پیرسون  2متغیر  1متغیر 

استفاده از رسانه های جمعی 

 غربی

 000/0 565/0 سست شدن اعتقادات مذهبی

 

باشد بنابراین فرض صفر رد می 05/0کمتر از  000/0داری آزمون معنیشود سطح ( مشاهده می5با توجه به جدول )

داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد. با توجه به مببت بودن عالمت توان گفت رابطه معنی% می95شده و با اطمینان 

 یابد. نیز افزایش می ی( بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است، یعنی با افزایش یوی دیگر565/0ضریب همبستگی )

 

 پنجمفرضیه  

 .متفاوت است نوع استفاده از رسانه های جمعی غربی برحسب غربیگرایش به ارزش های 

 

و گرایش به ارزش  استفاده از رسانه های جمعی غربیطرفه از رابطه بین نوع ابتدا برای بدست آوردن تحلیل واریانس یک

و سرگرمی، آموزشی و اطالعاتی، ارتباطی و تجاری تقسیم شدند. سپس جهت  تفریحی سطوح، نوع استفاده به غربیهای 

 طرفه استفاده شد.آزمون فرضیه از تحلیل واریانس یک

 
 (ANOVA)جدول آماره های توصیفی و تحلیل واریانس (:6)شماره جدول

  F Sig میانگین تعداد نوع استفاده از رسانه های جمعی  

 000/0 412/23 29/26 42 تفریحی و سرگرمی

 38/23 38 آموزشی و اطالعاتی

 18/24 62 ارتباطی

 01/21 20 تجاری

 

برای پاسخگویانی که هدفشان از نوع گرایش به رسانه های جمعی  آمار جدول فوق نشان می دهد که میانگین متغیر 

پاسخگویانی که هدفشان از نوع استفاده از و برای  29/26را تفریح و سرگرمی عنوان کرده اند رسانه های جمعی  استفاده از 

رسانه های جمعی  و برای پاسخگویانی که هدفشان از نوع استفاده از  38/23را استفاده آموزشی و اطالعاتی رسانه های جمعی  

می  01/24را استفاده تجاری رسانه های جمعی و برای پاسخگویانی که هدفشان از نوع استفاده از  18/24را استفاده ارتباطی 

کمتر است؛ بنابراین فرض صفر رد  05/0شده است. سطح معنی داری آزمون نیز از  412/23برابر   Fباشد. همچنین مقدار 

گروه های مختلف که با اهداف مختلفی  گرایش به ارزش های غربی شده و فرض مخالف پذیرفته می شود. یعنی بین میانگین

گرایش به ارزش   اوت معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر حداقل میانگین متغیراز رسانه های جمعی استفاده می کنند تف

( استفاده کرده ایم، این LSDیوی از گروه ها با بقیه تفاوت معنی داری دارد. لذا برای قضاوت بیشتر از آزمون ) های غربی

ایسه می کند تا مشخص شود میانگین های آزمون مقایسه ی زوجی را انجام می دهد یعنی میانگین گروه ها را دو به دو مق

 کدام دو گروه با یودیگر تفاوت معنی داری دارد. 
 (LSD(: آزمون  )7جدول )

 سطح معنی داری تفاوت میانگین گروه های مورد بررسی
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 آموزشی و اطالعاتی  تفریحی و سرگرمی     

 ارتباطی                                      

 تجاری                                      

98/3 

34/2 

66/5 

000/0 

000/0 

000/0 

 تفریحی و سرگرمی  اطالعاتی      آموزشی و

 ارتباطی                                      

 تجاری                                      

98/3- 

44/1- 

82/2 

000/0 

001/0 

009/0 

 تفریحی و سرگرمی  تباطی                   ار

 آموزشی و اطالعاتی                              

 تجاری                                      

34/2- 

44/1 

45/5 

000/0 

001/0 

000/0 

 تفریحی و سرگرمی   تجاری                    

 آموزشی و اطالعاتی                              

 ارتباطی                                     

66/5- 

82/2- 

45/5- 

000/0 

009/0 

000/0 

   

)گروه اول( را با نوع استفاده آموزشی و  در جدول باال در سطر اول ابتدا میانگین متغیر نوع استفاده تفریحی و سرگرمی

بیشتر از  98/3ین گروه اول اطالعاتی )گروه دوم( مقایسه کرده ایم. همانگونه که در جدول مشخص شده است اختالف میانگ

(  می توان گفت که بین میانگین این دو گروه اختالف Sig=000/0میانگین گروه دوم است. با توجه به سطح معنی داری  ) 

 معنی داری وجود دارد. 

وم( )گروه اول( و نوع استفاده ارتباطی )گروه س نوع استفاده تفریحی و سرگرمی متغیردر سطر دوم اختالف میانگین 

درصد بیشتر از میانگین گروه سوم است. با توجه به سطح معنی  34/2مقایسه شده است که نشان می دهد میانگین گروه اول 

 (  می توان گفت که بین میانگین این دو گروه اختالف معنی داری وجود دارد.Sig=000/0داری  ) 

)گروه اول( و نوع استفاده تجاری )گروه چهارم(  مینوع استفاده تفریحی و سرگر متغیردر سطر سوم اختالف میانگین 

درصد بیشتر از میانگین گروه چهارم است. با توجه به سطح  66/5مقایسه شده است که نشان می دهد میانگین گروه اول 

 (  می توان گفت که بین میانگین این دو گروه اختالف معنی داری وجود دارد.Sig=000/0معنی داری  ) 

نوع استفاده آموزشی و اطالعاتی )گروه دوم( و نوع استفاده ارتباطی)گروه سوم( متغیر اختالف میانگین در سطر پنجم 

درصد کمتر از میانگین گروه سوم است. با توجه به سطح معنی  -44/1مقایسه شده است که نشان می دهد میانگین گروه دوم 

 گروه اختالف معنی داری وجود دارد.(  می توان گفت که بین میانگین این دو Sig=001/0داری  ) 

نوع استفاده آموزشی و اطالعاتی )گروه دوم( و نوع استفاده تجاری )گروه چهارم( متغیر در سطر ششم اختالف میانگین 

درصد بیشتر از میانگین گروه چهارم است. با توجه به سطح  82/2مقایسه شده است که نشان می دهد میانگین گروه دوم 

 (  می توان گفت که بین میانگین این دو گروه اختالف معنی داری وجود دارد.Sig=009/0 معنی داری  )

نوع استفاده ارتباطی )گروه سوم( و نوع استفاده تجاری )گروه چهارم( مقایسه شده متغیر در سطر نهم اختالف میانگین 

هارم است. با توجه به سطح معنی داری  ) درصد بیشتر از میانگین گروه چ 45/5است که نشان می دهد میانگین گروه سوم 

000/0=Sig.می توان گفت که بین میانگین این دو گروه اختالف معنی داری وجود دارد  ) 

 

 گیریبحث و نتیجه

امروزه با گسترش کارکردهای فناوری اطالعات و ارتباطات، درسطح کالن شاهد تغییراتی چشمگیر در ابعاد مختلف زندگی  

رابطه بین بررسی  منجر به تغییرات فرهنگی انسان عصر جامعه اطالعاتی شده است. این پژوهش با هدف انسان هستیم که

پرداخت. یافته دانش آموزان مقطع متوسطه گرایش به ارزش های غربی در بین  رسانه های جمعی غربی با میزان استفاده از

غربی با گرایش به ارزش های غربی رابطه دارد. این معی جهای پژوهش حاکی از این است که میزان استفاده از رسانه های 

« جامعه متمول»گالبرایت اقتصاددان معروف آمریوایی در کتاب  یافته چهارچوب نظری پژوهش را نیز به اثبات می رساند.
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نیازهای  دربارة« کینز»وی در این کتاب پس از بررسی عقاید . اختصاص داده است« نتیجه وابستگی به مصرف»بحبی را به 

سازد، به عقیدة گالبرایت های تبلیغاتی را در ایجاد نیازهای غیرضروری آشوار می ضروری و غیرضروری، نقش مؤسسه 

اند وجود آمدهها بیشتر از آن جهت به زیرا این مؤسسه . گذارند، مردم مطابق درآمد خود عمل کننددهنده نمیهای آگهیشرکت

اند. او در معرفی ها پدید آورند که پیش از آن وجود نداشتههایی را در آن انگیزند و احتیاج که تمایالت جدیدی را در مردم بر

کننده عامل اصلی است، به این به عقیدة وی در اقتصاد بازار، مصرف. گیردنظام صنعتی جدید از مفهوم سیر وارونه بهره می

دارد و این خواسته از بازار به ته خود را به بازار عرضه میکننده خواسمصرف. کنندها در یک جهت سیر میخواسته »معنی که 

حال آنوه در نظام صنعتی، جهت معوو  است به این عبارت که  . و  این سیر عادی است« شودکننده منتقل میتولید

به نقل از   ورشه،پ )آورد جای خدمت به آنان، ایشان را به خدمت خود درمیکند و بهکنندگان را رهبری میتولیدکننده، مصرف

الگوی هال بر کشش متقابل میان مخاطب و پیام و همچنین چهارچوب اجتماعی که در آن چنین همچنین (. 1384 امینی،

های مختلفی و حتی متضاد توان برداشت ها میپذیرد، تأکید داشت. هال نشان داد از محتوای رسانه کنش متقابلی صورت می

 های فردی متفاوتی منتهی شود.تواند به برداشتاجتماعی و سپس زمینه و سابقه هر فرد می های متفاوتداشت و چگونه زمینه 

 کسانی که از رسانه های جمعی غربی استفاده می کنند بیشتر گرایش به ارزش های مادی دارند. ،فرضیه اول طبق یافته های

، برای کسب اعتبار باید به و آسایشی وجود ندارداین افراد بیشتر معتقدند پول حالل همه مشوالت است، بدون ثروت رفاه 

این یافته با  کنند.در اختیار داشتن بهترین ماشین و اموانات زندگی تالش می دنبال معاشرت با افراد پول دار بود. و بیشتر برای

زیرا . مد خود عمل کنندگذارند، مردم مطابق درآدهنده نمیهای آگهیتئوری گالبرایت سنخیت دارد. به عقیدة گالبرایت شرکت

ها پدید هایی را در آناند که تمایالت جدیدی را در مردم برانگیزند و احتیاجوجود آمدهها بیشتر از آن جهت بهاین مؤسسه 

 .(1384 به نقل از امینی، پورشه،)اندآورند که پیش از آن وجود نداشته

 سبک زندگی غربیربی استفاده می کنند بیشتر گرایش به کسانی که از رسانه های جمعی غ  ،فرضیه دومطبق یافته های 

پژوهشی با عنوان بررسی الگوهای مصرف در برنامه های  این نتیجه با یافته های پژوهش لیال عظیمی همسوست، او در دارند.

پرداخت، نتایج  تلویزیون و نقش آن ها بر سبک زندگی به بررسی میزان و نوع تاثیر تلویزیون بر سبک زندگی مادی و فرهنگی

لگوی مصرف رسانه تلویزیون و نوع سبک زندگی رابطه معناداری وجود دارد. به عالوه به ا تحقیق وی نشان می دهد که بین

لحاظ نوع بندی مخاطبان به لحاظ مصرف رسانه تحقیق نشان می دهد که ویژگی های اجتماعی و فردی مخاطب بر الگوی 

  (.1385)عظیمی،مصرف رسانه تاثیر گذار بوده است 

این  دارند. فردگراییکسانی که از رسانه های جمعی غربی استفاده می کنند بیشتر گرایش به ، فرضیه سومطبق یافته های 

می باشد که توس  انجمن ملی جغرافیای آمریوا انجام شد و از  « 2000نظرسنجی  »یافته موافق با نتایج نظرسنجی مشهور به 

برای اعضای سایت اینترنتی این انجمن که خود نوعی شبوه اجتماعی را تشویل می دادند، قابل  1998سپتامبر تا نوامبر 

دسترسی بود نشان داد افرادی که مدت طوالنی تری در شبوه های اجتماعی عضویت داشته اند، به انواع بیشتری از فعالیت 

و فعالیت های آنان در فضای غیر مجازی کمتر می  های اینترنتی پرداخته و رفته رفته حضور ایشان در فضای وب بیشتر شده

شود. در حقیقت شبوه های اجتماعی به موضوعی محوری در ساخت و بازسازی سبک زندگی و اجتماع کاربران تبدیل می 

 (. 65: 1385شود ) ولمن و کوان ها ، 

رو به سستی می  اعتقادات مذهبیشانکسانی که از رسانه های جمعی غربی استفاده می کنند  ،فرضیه چهارمطبق یافته های 

نتایج این  این افراد هم از لحاظ بعد اعتقادی و هم مناسوی پایبندی ضعیفی به ارزش های مذهبی از خود نشان می دهند. رود.

می  رسانه های جمعیند نعنوان می ک آنها( همخوانی دارد. 1391بخش از پژوهش با نتایج پژوهش روشندل اربطانی و صابر )

ند باعث تضعیف برخی ارزش های سنتی و دینی شود، چرا که کاربران در این فضا مستقیماَ درباره ارزش ها و معانی شان توا

گفتگو می کنند و در این فرایند، ضمن خلق ارزش ها و معانی جدید، ارزش های گذشته به چالش کشیده و یا بازتولید 

 . شوندمی
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کمتر است؛ بنابراین  05/0شده است. سطح معنی داری آزمون نیز از  412/23برابر   Fم، مقدار پنجفرضیه طبق یافته های 

فرض صفر رد شده و فرض مخالف پذیرفته می شود. یعنی بین میانگین گرایش به ارزش های غربی گروه های مختلف که با 

ارت دیگر حداقل میانگین متغیر اهداف مختلفی از رسانه های جمعی استفاده می کنند تفاوت معنی داری وجود دارد. به عب

 گرایش به ارزش های غربی یوی از گروه ها با بقیه تفاوت معنی داری دارد.

 

 پیشنهادهای حاصل از پژوهش

 بحث درباشد.    رابطه داشتهگرایش به فردگرایی  با  می تواند  رسانه های غربیـ  بر مبنای یافته های پژوهش میزان استفاده از  1

 خود نفع فردی، نفع با جمعی نفع تعارض در می کند سعی اجتماعی شرای  از منفی نتیجه ادراك در فرد ،گفت باید فردگرایی

 او اجتماعی تعلق کلی به طور و داده دست از را »ملی « به مای خود تعلق پس برساند آسیب دیگران به اگر حتی را برگزیند؛

 هم مقابل اینوه جای به دو این اینوه گیرد. برای قرار جمعی نفع مقابل فردی در  نفع اینوه یعنی فردگرایی می یابد. کاهش

 اولیه  به اهداف رسیدن  برای  فرد که  شود برآورده فرد ابتدایی نیازهای کم دست باید باشند، داشته قرار جهت هم در باشند،

 این در عمده ای نقش افراد، در بعیضت بردن احسا  بین از و نابرابری کاهش البته نگذارد. پا زیر را جمعگرایانه ارزشهای خود،

 به جمعگرایی نسبت تلفیق باید دلیل همین به کنند، خالی را صحنه افراد است ممون ، شرای  بحرانی داشت. در خواهند روند

 به احترام خوداثربخشی، فردی، استقالل گیرد. یعنی قرار نظر مد جامعه ابعاد همه در اخالقی و مببت فردگرایی با ملی اجتماع

 کنار در یعنی شود؛ دیگران شدن متضرر قیمت به شخصی سود کسب و جایگزین خودمداری خودباوری و خودشووفایی خود،

داد.  آموزش مصالح عمومی و منافع برای توانایی ها، این از استفاده جهت  در  را آنها افراد، استعدادهای و به قابلیت ها توجه 

 برطرف سطحی های الیه در را آن و باید کند نفوذ ارزشها سطح یعنی جامعه عمقی های الیه به طلبی، فردی که گذاشت نباید

 .کرد

 به ها رسانه در باید مسئولین  ،رسانه های غربی و گرایش به مادی گراییـ  با توجه به رابطه معنی داری بین میزان استفاده از  2

 به سرزمین، این اسالمی و ایرانی های ارزش به رجوع اب  ماشین و ...( موبایل، گوشی مبلمادی ) های ارزش نمایش جای

 حاضر قرن در توان گفت، می کلی طور بپردازند. به زیستی و...( ایبار، ساده گذشت، مبل فرامادی  و های معنوی ارزش نمایش

 استفاده بهتری نحو جمعی به های رسانه از که گرفته، جوامعی تری  بیش شتاب جهانی دهودة سوی  به  جوامع حرکت  که

 بر مسئولینی که دهند. بنابراین گسترش  جهان در را خود جوامع های ارزش توانست و خواهند بود خواهند تر موفق کنند،

 اهتمام جامعه در ایرانی - اسالمی های تقویت ارزش و اشاعه به ها رسانه طریق از باید دارند، نظارت جمعی ارتباب وسایل

 یابد.  افزایش جامعه افراد اجتماعی تعلق احسا  ثانیاً، کنند، رجوع خودی های به ارزش فق  اواًل، جامعه، افراد تا ورزند،

 به سبک زندگی غربی رابطه معنی داری وجود داشت،استفاده از رسانه های غربی و گرایش ـ با توجه به اینوه بین میزان 3

ارای گرایش های ارزشی و در عین حال دارای جذابیت بنابراین حمایت دولتمردان از شبوه های اجتماعی اینترنتی بومی و د

همچنین پیشنهاد می شود باشد.  رسانه های جمعی داخلیهای الزم می تواند امر مهمی برای ترویج شعایر اسالمی از دریچه 

تمامی  سازمان هایی مانند صدا و سیما با برجسته ساختن مفهوم سبک زندگی درست و راه های ارتقاء آن، کمک بیشتری به

افراد از جمله جوانان در یافتن سبک زندگی درست داشته باشند، سبک و شیوه زندگی افراد بخش مهمی از فرهنگ جوامع را 

در دنیای امروزی به خود اختصاص داده است و از اهمیت شایان توجهی برخوردار است، از این رو بایستی توجه جوانان را به 

 د.مطالعه این بخش از فرهنگ جلب کر

 و سست شدن ارزش های مذهبی رابطه معنی داری وجود داشت، استفاده از رسانه های غربی ـ با توجه به اینوه بین میزان4

 از را دارد، وجود غربی های ارزش و )ملی( ایرانی های ارزش با اسالمی )مذهبی( های ارزش بین که تعارضاتی باید مسئولین

 خویش، هویت در فهم سوء و هویتی بی احسا  زیرا نونند. جامعه ارزشی در تتتش وجود احسا  جوانان تا ببرند. بین

 های گروه و گرفته شول مذهبی( و غربی ارزش )ملی، نوع سه جامعه در حاضر حال در کند. می سرگردان  در خالء را جوانان

 بر سویه  یک تأکید بار زیان تبعات لیو دارند، ها ارزش از این یوی بر  ای سویه یک تأکید ، کدام هر ها ارزش این به وابسته
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 با باید بنابراین مسئولین  است. رسیده اثبات به ایران تاریخ طول در اجتماعی( همبستگی )کاهش ها ارزش این از هرکدام

 هیچ که  ایرانی سنتی های ارزش و مذهبی های کردن ارزش برجسته  و ایرانی(  -اسالمی ) ایران دیرینة هویتی مبانی به توجه 

 برای سنتز مناسبی مذهب هستند، شرایطی های ارزش ها، ارزش آن زیربنای حتی و مذهبی ندارد های ارزش با تعارضی

 به خودی های ارزش  به و آورند روی های بیگانه ارزش  به که  آن جای به جوانان  تا کنند، فراهم  را ها ارزش این  بین  درست

 کنند. افتخار خود نیایرا -اسالمی  های ارزش به بنگرند، اکراه دیده

 

 

 و مآخذ  بعمنا
(. تحلیل محتوای پیامهای بازرگانی تلویزیون با تاکید بر طبقه اجتماعی و سبک زندگی. فصلنامه انجمن ایرانی  1384امینی، سعیده. )

 مطالعات فرهنگی و ارتباطات. نیمسال اول. 

دانشجویان دانشگاه تهران«، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی    (. »اینترنت، جهانی شدن و هویت فرهنگی1387بابایی فرد، اسداهلل. )

 . 13و ارتباطات.  سال چهارم. شماره 

نامه پژوهشوده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. شماره  شدن و هویت فرهنگی. پژوهش (. جهانی1387پوالدی، کمال. )

19  . 

گرش مادران نسبت به ارزش های اجتماعی، کند و کاو در مسازل جوانان مناسبات نسلی،  (. بررسی و مقایسه ن1388جلیل وند، شیرین. )

 ج دوم. تهران:  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.

ی  هاپژوهش   لیفرا تحلی اجتماعی مجازی و سـبک زنــدگی جوانان:  هاشبوه (،  1395)  نیمحمدحسذکایی، محمد سعید و حسنی،  

 فرهنگی، سال ششمریا، شماره بیست و دوم،    –شین، فصلنامه راهبرد اجتماعی  پی

 شدن. ترجمه: کمال پوالدی. تهران: نشر ثالث. چاپ سوم.   (. جهانی 1385رابرتسون، رونالد. )

رهنگی اینترنت.  (. ارتباب میان فرهگ و فناوری اطالعات و ارتباطات و آسیب های ف1391روشندل اربطانی، طاهر و صابر، منوچهر. )

 فصلنامه مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ. سال دوم. شماره دوم. 

(. »بررسی نقش تلویزیون بر جامعه پذیری سیاسی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد«. فصلنامه پژوهش  1390زراعتگر، علی اکبر. )

 اجتماعی. سال چهارم. شماره دوازدهم.

 های ارتباطات. ترجمه: علیرضا دهقان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. (. نظریه 1381مز. )سورین، ورنر و تانوارد، جی

(. »بررسی الگوهای مصرف در برنامه های تلویزیون و نقش آن ها بر سبک زندگی«. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی  1385عظیمی، لیال. ) 

 واحد خلخال. سال سوم. شماره دهم. 

(. مقایسه نظام ارزشی دبیران با دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی. اندیشه های نوین تربیتی. دوره  1390) قنبری، سیرو  و دیگران.

 هفتم. شماره یوم.

 (. »تجدد و تشخص در جامعه جدید«. ترجمه: ناصر موفقیان. تهران. نشر نی.1378گیدنز، آنتونی. )

  شهر  5 و 2 منطقه ساله 18-40 زنان زندگی سبک بر مجازی فضای ثیرتأ (، بررسی1396گودرزی، محبوبه و دعاگویان، داود ) معظمی

 .  شماره اول  م،مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال دهتهران،  

 (. »نظریه ارتباب جمعی«. ترجمه: پرویز اجاللی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها. چاپ دوم. 1385مک کوایل، د. )

( شبوه های اجتماعی. مشارکت و تعهد اجتماعی. ترجمه: شیرزاد فالح آزاد. تهران: فرهنگ و  1385تونی. )ولمن، بری و کوان ها ، آن

 فناوری. 

 ها. ترجمه: رحیم قاسمیان. تهران: نشر ساقی. (. درك تئوری رسانه 1386ویلیامز، کوین. )
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