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بر سبک  ایهای ماهوارهبررسی تأثیر میزان و الگوی استفاده از شبکه
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دهیچک  
. است قرارگرفتهی و بررس موردبحثمفهوم سبک زندگی اصطالحی است که در علوم مختلفی 
ی هاهشبکمل، . یکی از این عوارندیپذیمعوامل مختلفی بر سبک زندگی اثر گذاشته و یا از آن اثر 

. هدف شودیمان ی هستند که باعث تغییر یا ایجاد سبک زندگی جدیدی در افراد، بخصوص جواناماهواره
جوانان  با سبک زندگیی اماهوارهی هاشبکهی استفاده از الگوپژوهش حاضر بررسی ارتباط بین میزان و 

ش شامل جمعیت آماری این پژوه یقات پیمایشی است.کاربردی و تحق . این پژوهش از نوعباشدیم
ی ریگنمونهیوه است. ش 1390سال شهرستان بناب در سال  29تا  15سنی  بافاصلهنفر از جوانان  129795

است.  شدهنییتعنفر  383ن بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکرا یاچندمرحله یاخوشهصورت به
 شدهاستفاده هادادهوتحلیل جهت گردآوری اطالعات و تجزیه SPSS افزارمنرو  همچنین از پرسشنامه

زمون سطح استنباطی آ شود که درتوصیفی و استنباطی انجام می دو سطحدر  هاداده لیوتحلهیتجزاست. 
که بین  کندبات میی این پژوهش اثهاافتهاست. ی قرارگرفته مورداستفادهرگرسیون برای بررسی فرضیات 

صرف م )مصرف فرهنگی، های آنو مؤلفه ی با سبک زندگیاماهوارهی هاشبکهان و الگوی استفاده از میز
ین غالب ا ارتباط معناداری وجود دارد. طبق تئوری( مدیریت بدن مادی، اوقات فراغت، مدگرایی و
بخصوص  هارسانهتوان گفت که استفاده و مشاهده فزاینده و مکرر از پژوهش )کاشت جورج گربنر( می

ویژه های گوناگون سبک زندگی در افراد بهتواند زمینه را برای تغییر در مؤلفهی میاماهوارهی هاشبکه
شود و فرد در معرض ها پخش میهایی که از این شبکههمچنین متناسب با نوع برنامه جوانان ایجاد نماید.

منجر به  هانهرساتعبیر نظریه کاشت، مصرف زیاد تواند متفاوت باشد. به گیرد نوع تغییرات میآن قرار می
 .شودیم کنندگانمصرفکاشت سبک زندگی خاصی در بین 
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 مقدمه 

که در  شودیممطالعاتی محسوب  و مهمی جدید هاحوزهیکی از  1سبک زندگی

ی از محققان اجتماعی را به خود جلب کرده امالحظهقابلی عدهی اخیر توجه هاسال

 در که ، مفهومی مدرن و جدید است،شودیماست و در معنایی که امروزه استعمال 

 تعداد میان از انتخاب نوعی مالزم با چراکه ندارد کاربردی چندان سنتی فرهنگ

پندار  این به نباید انتخاب کثرت گفتن از سخن. است موجود هایامکان از کثیری

 هایتصمیم مردم همه آنکه یا است افراد باز همه روی به هاانتخاب همه در که بینجامد

 .گزینندبرمی موجود امکانات کلیه از آگاهی کامل با را خویش هایانتخاب به مربوط

 هایقید فعالیت از که هاییگروه همه برای مصرف، عرصه در چه و کار عرصه در چه

)گیدنز،  دارد وجود یسبک زندگگوناگونی در زمینه  هایانتخاب اند،شده آزاد سنتی

از امروز بود.  محدودتردور، سطح ارتباطات افراد  چنداننهی ادرگذشته .(89: 1382

زیرا هرکسی تنها در محدوده شبکه خویشاوندان، آشنایان و افرادی که در اطراف او 

 ریتأثتحت  شدتبهسبک زندگی فرد هم  جهیدرنتبودند، امکان ارتباط داشت 

ی از این قبیل بود؛ اما در جوامع امروزی افراد با و مواردخویشاوندان، جامعه  خانواده،

به افراد امکان ارتباط  طرفکیازکه  کنندیممراجع مختلف و متنوعی برخورد 

ی را اژهیوو از طرف دیگر سبک زندگی  دهدیمگسترده با هر نقطه از جهان را 

که  رسدیم از خودمدرنی  فرد با مجموعه این عوامل به تعریف که به دهدیمترویج 

و ی اانهیرای مختلف هاستمیسانواع کاالهای مصرفی از قبیل  از استفاده غرق در

و  ، ساندویچی مدرنهایقیموس ،یعموم یهامکان و ابانیدر خ آرایش ،یکیالکترون

                                                           
1- Life style  
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 ی مدرن شده است. کههاشرو گریخانگی و د یهایغذاهای سرد و آماده، تکنولوژ

 ،یدر زندگ تغییرات بنیادینی ی باعثنوعبهی، هایها و تکنولوژهر یک از روش

 (29 :1382 ) فاضلی، شوندیامروزی م انسان فرهنگ و احساس،تفکر، شیوه زیست

غییر ی نوین زندگی یا تهاسبکی ریگشکلباعث  تواندیمعوامل متعددی 

ی اانهرسو محصوالت  هارسانهی از عوامل مهم، ی زندگی شود، که یکهاسبک

ایبندی پگی، های متعدد و متنوع زندهستند. ارتباطات با پیش رونهادن یا معرفی سبک

 یاکااله و هاشهیاند ،های سنتی سست نموده و با اشاعه الگوهاافراد را به سبک

عمال شامل اپردازد. سبک زندگی های زندگی نوین میشاعه سبکا به نینو یمصرف

، نوع تفریحات و روزشبانههایی چون تقسیم ساعات فرد در عرصه شده یبندطبقه

ع رواقدورزش، شیوه معاشرت، اثاثیه و خانه، آداب سخن گفتن و راه رفتن است، 

 (.172: 1984ترجیحات افراد است )بوردیو،  افتهیتجسمو عینیت یافته 

باشد.  رگذاریتأثدر این زمینه  تواندیموزه ترین وسایل ارتباطی که امریکی از مهم
های یتجذاباست که ممنوع اعالم کردن این وسیله با توجه به  ی ماهوارههاشبکه

 بلکه ی از این وسیله نکاسته استمندبهرهاز میزان  تنهانهصنعتی و فناورانه آن 
 ه به بخش مهمکند. تا جایی که ماهوارروز مخاطبان بیشتری را به خود جذب میروزبه

های شک، شبکهشده است. بیو عمده در زیربنای ساختار ارتباطات و اطالعات تبدیل
بر سبک زندگی  ی مجازی،نینشهمعنوان ای که دارند، بهای هم با تنوع برنامهماهواره

ویژه جوانان، در مسائلی چون پوشش، آرایش، گفتار، کردار، باورها و طرز مردم به
های زندگی وارداتی در گذارند و باعث پذیرش افکار جدید و روشمی فکر آنان اثر

اولویت تواند یتا جایی است که م این رسانهو نفوذ و تأثیر شود بین قشر جوان می
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 ،دکنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می

شود که در عمل و همین امر باعث می د.وزآماینکه به چه چیزی فکر کنیم را به ما می
بسیاری از عادات و رسوم سنتی جامعه خود سرباز زنند و به تقلید فرهنگ غربی و 

 های جدید زندگی به سبک غربی بپردازند.روش

 ژهیوبه عه وبر همین اساس با توجه به نقش تأثیرگذار رسانه بر تمامی اعضای جام
م، ی در چه وضعیتی هستیاماهوارهی هاشبکهاده از در استف شناخت اینکه ماجوانان 

 عامل در به نیترمهمانقالب تکنولوژیک اطالعات که  چراکهی دارد؛ اژهیواهمیت 
ی هاکهشب ، بهتر است به رسمیت شناخته شود.شودیموجود آوردن تغییرات محسوب 

ت ا و هویها، عقاید، باورهسبک زندگی، نگرش ریینقش عمدهای در تغ یاماهواره
 بر سبک زندگی یاماهوارهی هانقش شبکه تواندینم کسچیه .کنندیجوانان ایفا م

 .جوانان را نادیده بگیرد

 ه ازپژوهش حاضر سعی دارد تا به بررسی رابطه بین میزان و الگوی استفاد
ای با سبک زندگی جوانان شهرستان بناب های ماهوارههای جمعی شامل شبکهرسانه

ر و تأثیر آن بای های ماهوارههای جمعی ازجمله شبکهاهمیت رسانهبا توجه به  بپردازد.
 ندگی درئل زها و اعتقادات دینی در بسیاری از مسامردم شهرستان بناب که هنوز سنت

 درپژوهش که افزاید و اهمیت دیگر آندارند بر اهمیت موضوع میاین شهرستان ریشه

ای ی گوناگون برهاجنبهاز  تواندیمی با سبک زندگی اماهوارهی هاشبکهارتباط  نهیزم
ش آنچه در این پژوه ی مختلف جامعه درخور توجه و حائز اهمیت باشد.هاگروه

مل های جمعی مدرن شادسترسی به رسانه ایکه آ است نیاموردتوجه قرارگرفته است 
ر ارد و این تأثیگذمیای بر سبک زندگی جوانان این شهرستان تأثیرهای ماهوارهشبکه

 ابعادی است؟ در چهچگونه و 
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 مبانی نظری

 سبک زندگی

دهد که این مفهوم یکی از یمبررسی منابع مربوط به سبک زندگی نشان 

یقاً از چه هنگام واژه سبک دقین مفاهیم در علوم انسانی معاصر است.اینکه ترمطرح

نخستین تعریف این یافته است، روشن نیست، اما راهزندگی در ادبیات گوناگون 

و  شناسجامعهگردد؛ زمانی که ماکس وبر یبازم 1920ی دههی هاسالعبارت به 

ین ازا پس اندکی پس از وی آلفرد روانشناس، این عبارت را برساخته و معرفی نمودند.

ی و توزیع کاال به کار رفت، بازارپژوهدو، مفهوم سبک زندگی از سوی ویلیام لیزر در 

اساساً تصور (. 16: 1387)خادمیان،  تعدیل و اصالح گردید مرورزمانبه پسازآنو 

ها گیدنز رسانه ازنظرهای جمعی غیرممکن است. های زندگی بدون رسانهوجود سبک

های زندگی با های زندگی مختلف دارند. طیف سبکنقش مهمی در تبلیغ سبک

تر از باشند، ولی گستردهشوند شاید محدود ها طرح میهای آرمانی که در رسانهگونه

ها ی خود در قالب آنای هستند که افراد قاعدتاً در زندگی روزمرههای زندگیسبک

ها ها و گونهها در جهان جدید در عین اینکه امکانگیرند. البته به اعتقاد او رسانهجا می

دگی های زنها یا سبکای از نقشاندیشانه دهند، تفسیرهای باریکرا به دست می

نظران در این بخش از پژوهش، نظریات متعدد از صاحب. کنندخاص نیز ارائه می

ها خالصه به آن صورتبهو رسانه مطمح نظر است که در ادامه  حوزه سبک زندگی

 شود.اشاره می
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ی کنندده  بندو طبقه شدهیبندطبقه، سبک زندگی، نظام عملکردهای 1بوردیو نظر از

 سداختار تمدام تولیددات    (.171: 1996 )بوردیدو،  سدلیقه اسدت   -زی متمدای هانشانه و نظام
ی با یکددیگر  اآگاهانهاتحاد  هرگونهعینی و فارغ از  صورتبهی که یک کنشگر اافتهی

(. 173: 1996)بوردیو، و با تمام عملکردهای اعضای دیگر همان طبقه، هماهنگی دارند
مددوع عملکردهاسددت. ایددن مج اوالًبنددابراین، بوردیددو معتقددد اسددت کدده سددبک زندددگی 
هدا و  این الگومندی، تابع عدادت واره  عملکردها با یکدیگر هماهنگ و الگومند هستند.

منطق خاص هر میددان اجتمداعی اسدت. بوردیدو مصدرف فرهنگدی را بخدش مهمدی از         
. او معتقد است مصرف فرهنگی، نوعی عملکدرد فرهنگدی اسدت    داندیمسبک زندگی 

و مددعی منزلدت بداالتری     کنندد یمد ف خدود را متمدایز   آن، قشرهای مختل که از طریق
کده طبقدات تحدت سدلطه عدادت واره       کندد یمد عالوه بر این، بوردیو عندوان   .شوندیم

کدده سددبک زندددگی و ترجیحددات   آورندددیمددخدداص، طبقدده خودشددان را بدده وجددود   

 دیددازتولب را شددانیاجتمدداعموقعیددت  جددهیو درنت آوردیمددی را بدده همددراه شددناختییبددایز
 شدان یطبقدات ی را کده موقعیدت   ایزنددگ ی هدا سدبک یعنی طبقات تحت سلطه  .دکنیم

خددود ایددن سددبک زندددگی موقعیددت   حددالنیدرعدد، امددا نندددیگزیبرمدد دهدددیمدداجددازه 
 (.202: 1386، من دیس) کندیمرا بازتولید  شانیاجتماع

داند که ذوق و سلیقه مندی میهای نظامبوردیو سبک زندگی را فعالیت درواقع

تر جنبه عینی و خارجی دارند. ازنظر بوردیو، سبک زندگی شوند و بیشناشی میفرد 
بخشد و میان اقشار مختلف اجتماعی صورت نمادین به فرد هویت میحال بهدرعین

های آن در نظام ها از موقعیتهای این فعالیتکند. به عبارتی ارزشتمایز ایجاد می
هایی یو در جای دیگر سبک زندگی را داراییبورد شود.ها اخذ میتضادها و ارتباط

                                                           
1- Pierre Bourdieu                                                                 
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های مختلف، خود را با قصد تمایز یا کنندگان موقعیتوسیله آن، اشغالداند که بهمی

 (.285: 1984 )بوردیو، کنندبدون صد آن از دیگران متمایز می

 
 )تلخیص مدل نظری بوردیو(

. بده  زندد یمد پیوندد   2در نظریه خود مفهوم سبک زندگی را به مفهوم هویدت  1گیدنز

کده   کدرد  ریتعباز عملکردها  شیوبکمی امجموعه» توانیماعتقاد او، سبک زندگی را 
، بلکده  آورندد یبرمد نیازهدای جداری او را    فقد  نه، چون ردیگیم به کار را هاآن فرد –

روایت خاصی را هم که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است در برابر دیگدران  

ی متعدددی  هدا انتخداب مدا در زنددگی روزمدره     (؛120:1378گیددنز،  )« سازدیم مجسم
گیددنز معتقدد اسدت کده      است. توجهقابلدر دنیای مدرن  هاانتخابداریم که دامنه این 

عملکردهای روزمره در نوع پوشش، خوراک، طدرز کدار    صورتبهی زندگی هاسبک
این امور روزمدره، در   . ولیابندییمی مطلوب برای مالقات با دیگران تجسم ها یمحو 

پرتو ماهیت پویای هویت شخصی،به طرز بازتابی در برابر تغییرات احتمالی باز و پدذیرا  

 و همده  همده  ی کوچک شخصی، در زندگی روزانده هایریگمیتصمهر یک از  هستند؛
 هدداانتخدداب گونددهنیددای همددهدارنددد.  مشددارکت امددور روزمددره  و تنظددیم در تعیددین

ی دربداره ی چگونده عمدل کدردن، بلکده     دربداره  فق نهد که ما یی هستنهایریگمیتصم

                                                           
1 -  Anthony Giddens 

2 - Identity 
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. هر چه جامعه و محیطدی کده فدرد در    میگذاریمی اجرا مرحلهچگونه بودن خویش به 

نیدز   او یزنددگ سدبک   ی با دنیای مددرن داشدته باشدد،   تریقوپیوند  کندیمآن زندگی 
 (.120: 1377)گیدنز،  پیوند خواهد خورد اشیشخصبا هویت  ترشیب

 )تلخیص مدل نظری گیدنز(

که  گونههمانو منتقد سبک زندگی و فراغت طبقه مرفه است.  پردازهینظر 1وبلن

ی انگیزش اجتماعی هاهینظرو طراح  شکنسنت عنوانبهکوزر اشاره نمود وبلن را 

ی و به دارهیسرمای دوره(.وبلن از یک انسان 355: 1376 )کوزر، شناخت توانیم

. انسانی آوردیمی زیملی، صحبت به میان دارهیسرمای دورهانسان شهرنشین تعبیری از 

 در نظاموهمان است که  کار اوستهدف و غایت  ترشیبو  ترشیبکه مصرف 

ی زاده هاانسان. شودیم دیتأکبرای تولید  و مصرفی به تولید برای مصرف دارهیسرما

را از هم متمایز  دوطبقهریه خود، ی چنین سیستمی مدنظر وبلن هستند. او در نظشده

عادی. وبلن اصطالح طبقه مرفه را در وصف افرادی به کار  و طبقه؛ طبقه مرفه کندیم

که در باالترین الیه قشربندی اجتماعی، مازاد اقتصادی جامعه را در  بردیم

ی، و به لحاظ اقتصاد کنندینم. اما از این مازاد اقتصادی استفاده مفیدی اردارندیاخت

به  دارد. از دیدگاه وبلن، طبقات عادی، برعکس طبقه مرفه، ولدرمیغعملکردهای 

                                                           
1 - Thorstein veblen  
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به طبقه مرفه است و با تقلید از این طبقه،  نگاهشان اما، اندمشغولمولد  نسبتاًی هاتیفعال

در معرض از دست دادن هویت طبقاتی خود و طی مسیری مشابه مسیر طبقه مرفه 

رشد اقتصادی جامعه را  تنهانهکه طبقه مرفه عتقد است (. وبلن م1947 )وبلن، هستند

که پیامد  کنندیم، بلکه الگویی غیر مولد از زندگی را تبلیغ و ترویج کندیمتضعیف 

جامعه را دچار مشکالت اساسی نماید. این  تواندیمگسترش آن در بین طبقات عادی 

ارمولد و خالق ی کجابهمشکل اساسی، جایگزین شدن فراغت و مصرف نمایشی 

از  ی وبلن نقش محوری ندارد،شهیاند(. مفهوم سبک زندگی در 1947)وبلن،  است

ی وی هینظر بر اساسهمین رو تعریفی از این مفهوم در آثار وبلن ارائه نشده است اما 

، چیزی که محصول تعلق داندیمی گروهی ادهیپدگفت که سبک زندگی را  توانیم

ی ارهیزنجقل ندارد و نمودی از وجود طبقاتی است. طبقه نیز طبقاتی است، ماهیت مست

فرهنگی یعنی  دئالیابه یک  تیدرنهامنزلت است که  مراتبسلسلهاز  وستهیپهمبه

 سلسله مراتبی که مبنای اقتصادی دارد. .شودیمی مرفه ختم طبقه

 هامرتبط با رسانه نظریات

 نظریه کاشت

رسه ارتباطات دانشگاه پنسیلوانیا با استفاده از و همکاران وی در مد 1جورج گربنر

ترین برنامه پژوهش اثرهای تلویزیون است نظریه ترین و گستردهتحقیقی که طوالنی
پردازد که تماس فزاینده با را پرورش داد. نظریه کاشت به بررسی این نکته می 2کاشت

گذارد و این عمل به واقعیت اجتماعی تأثیر می سازی مخاطبان ازتلویزیون بر مفهوم

                                                           
1 - george gerbner  

2 - Cultivation theory  
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افتد که متناوب، متداول و پایدارترین الگوهای تصاویر و هایی اتفاق میگونه

کند، بازتاب کننده( ارائه میهای سرگرمویژه برنامههایی را که تلویزیون )بهایدئولوژی
ترین دهد. بزرگ شدن و زیستن در چنین محی  نمادینی که تلویزیون بیشمی

کند، منجر به ترین مخاطبان تعریف میترین اوقات برای بیشر بیشها را دروایت
(. 97: 1997)مورگان و همکاران،  شودگیری تصویر ذهنی غیرواقعی از جهان میشکل

ها های جمعی نگرشدارد: رسانهها اذعان میها و ارزشگربنر درزمینه پرورش نگرش

ها را دهد و این ارزشا پرورش میهایی را که از قبل در فرهنگ وجود دارد رو ارزش
کند.گربنر عقیده دارد که تلویزیون به در بین اعضای یک فرهنگ حفظ و تکثیر می

لحاظ عمق و نفوذ فراوانش نیروی فرهنگی قدرتمندی است. وی تلویزیون را ابزاری 
جای تغییر، تهدید و یا تضعیف داند که بهشده صنعتی اجتماعی میدر دست نظم تثبیت

هاست. او که اثر ها و رفتارها در خدمت تثبیت یا تقویت آنظام سنتی باورها، ارزشن

داند. پذیری عینی، اشاعه ثبات و پذیرش وضعیت موجود میاصلی تلویزیون را جامعه
رساند بلکه این امر با تنهایی به حداقل نمیمعتقد است که تلویزیون تغییرات را به

شود. این نظریه معتقد است که فرهنگی محقق میهماهنگی دیگر نهادهای عمده 
پرمصرف خود  بینی نظام ارزشی بینندگانتلویزیون در بلندمدت موجب تأثیر در جهان

)مک کوایل،  بخشدمورد واقعیات می ها نگرش تلویزیونی واحد درشود و به آنمی

1385 :99.) 

 نظریه خشنودسازی و رضامندی

، یکی از مشهورترین «استفاده و رضامندی»یا  «کاربردها و خشنودسازی»رویکرد 
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ای از اولین بار در مقاله 1جمعی است. رویکرد استفاده و خشنودینظریات ارتباط

 بر مبنی) 5برنارد برلسون ادعای به کاتز ٬در آنکه  شده( توصیف1959) 2الیهوکاتز

موت  بهرفمشاستدالل کرد که حوزه  و داد پاسخ ارتباطات در پژوهش یحوزه افول

اطی تحت عنوان اقناع و متقاعدسازی و آثار ارتب هایپژوهش و مطالعات ٬و رو به افول

 هاپژوهشهدف این نوع  ٬وی یگفتهپیکارهای اقناعی بر روی مخاطبان است. به 

کاتز لزوم توجه به « چه تأثیری بر افراد دارند؟ هارسانه»پاسخ به این سؤال بود که 

یادآوری « ؟کنندمیاستفاده  هارسانهچرا مردم از »طرح پرسش  رویکردی جدید را با

استفاده و رضامندی با اتخاذ رویکردی کارکردگرایانه به ارتباطات و  ینظریهد. کنمی

 ٬داندمی مخاطب هایانگیزه و نیازها ساختن برآورده را هارسانه نقش ترینمهم ٬رسانه

ن میزان هما به ٬را برآورده سازند هاانگیزهنیازها و این  هارسانهمیزان که  هر به ٬بنابراین

(. 42: 1386 ،)تانکارد و سورین کنندمیموجبات رضایتمندی مخاطب را فراهم 

جای پیام، بر نیز مشهور است به «هارواب  مخاطب رسانه»عنوان نظریه ای که بهنظریه

داند که از مفهوم و کند. این رویکرد مخاطبان را افرادی فعال میمخاطب تأکید می

 کنند. ها استفاده میمحتوای رسانه

ها هستند؛ بنابراین رویکرد استفاده و نه افرادی که منفعل و تحت تأثیر رسانه

 )لیتر جان، های رسانه و تأثیرات، رابطه مستقیمی فرض نکردرضایتمندی، بین پیام

محتواهایی که به وی (. و معتقد است مخاطب از میان مجاری ارتباطی و 763: 1384

زند. دار میاساس نوعی مالک، دست به انتخابی آگاهانه و انگیزه شود، برعرضه می

                                                           
1 - Uses and gratifications theory  

2 - Elihu Katz 



 

 

 

 

42  95 پاییز، فتمه، شماره شناسی سبک زندگی، سال دومجامعه 
 

که مخاطب الزم به ذکر است فعال انگاشته شدن مخاطب، در درجه اول بستگی به این

زند؛ البته به موضوعاتی مثل تأمل تا چه حد آگاهانه و باانگیزه دست به انتخاب می

 آنچه رسانه به وی عرضه کرده است نیز مرتب  هست برداری ازانه و بهرهآگاهانه رس

(. مک کوایل در چارچوب همین نظریه، نیازهای 331-332: 1385)مک کوایل، 

ها برای های گوناگون سعی در فراهم کردن آنها به شیوهمخاطب را که رسانه

 -3 هویت شخصی -2سرگرمی -1داند: قرار میرضامندی مخاطب دارند را ازاین

 (.415-414: 1385رواب  شخصی )اسولیوان،  -4 نظارت

 نظریه یادگیری اجتماعی

طور ویژه با که به ( است1986) 2آلبرت باندورا 1نظریه یادگیری اجتماعی 

تر آنچه را که برای ها بیشجمعی در ارتباط است. بر اساس این نظریه، انسانارتباط
ی مستقیم یاد ز دارند صرفاً از تجربه و مشاهدهراهنمایی و عمل در زندگی نیا

های جمعی آموخته ویژه از طریق رسانهطور مستقیم بهها بهی آنگیرند بلکه عمدهنمی
تر (. ادعای اصلی باندورا این است که بیش493: 2006)مک کوایل،  شودمی

اد گرفته صورت مشاهده رفتار دیگران و از طریق الگوبرداری یرفتارهای آدمی به

ای رفتارهای های رسانهشود. طبق این نظریه فرد از طرق مطالعه و مشاهده نمونهمی
گیرند و فهمد کدام دسته از رفتارها پاداش میگیرند یعنی درواقع میمناسب را فرامی

کوشند در زندگی واقعی پاداش بگیرند و بینند. ازطریق مخاطبان مییک کیفر میکدام
زاده، کنند )مهدویای گرایش پیدا میای رسانهلید و الگوبرداری از نمونهبنابراین به تق

ها از غرب وارد کشور ای مثل دیگر فناوریهای ماهوارهبرای مثال: شبکه (.56: 1391

                                                           
1 - Social Learning Theory 

2 - Albert Bandura 
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شده است، ازآنجاکه امروزه ناپذیر از زندگی ما تبدیلو امروز به جزئی جدایی ما شده

فعال دارد و یادگیری افراد خانواده و الگوپذیری ها حضوری تلویزیون در خانواده
های انسان به بررسی یادگیری باندورا ای است.ها بیشتر بر اساس یادگیری مشاهدهآن

ترین عامل رشد و از راه دیدن و تقلید پرداخته است. او این نوع یادگیری را مهم
 بر توجه و عالقه،عالوه  آورد. به عقیده باندورا، یادگیرنده بایدیادگیری به شمار می

توانایی تقلید و الگوبرداری را دارا باشد. یادگیری اجتماعی، بنا بر مشاهده و تقلید، 

گیرد و صورت مثبت و منفی انجام میطور ناخودآگاه در بسیاری از افراد بهبه
 (.217: 1372)پارسا، خود را به دنبال خواهد داشت باریا زیانپیامدهای ثمربخش، 

 پیشینه تجربی پژوهش

 کشور و خارج داخل درپژوهش  تجربی نهیشیپ

 ( به تحقیقی تحت عنوان 1389رستمی )«ای و سبک بررسی مصرف رسانه

در بین شهروندان شهرستان تنکابن پرداخته است. او بر اساس مدل نظری  «زندگی

نه را گرایامایه و نخبهشده برای سبک زندگی سه نوع سبک عوامانه، میانارائه

ای مبتنی بر دو پارامتر ها را در ارتباط با مصرف رسانهکند و این سبکتعریف می

ای سنجیده است. های تلویزیونی ماهوارههای صداوسیما و شبکهتماشای شبکه

دهد که بیشتر کسانی که به تماشای آمده از این تحقیق نشان میدستنتایج به

شان عوامانه است و بیشتر ند، سبک زندگیپردازهای تلویزیونی میبرنامه شبکه

اند، شدهای تعریفهای ماهوارهعنوان پربیننده در تماشای برنامهکسانی که به

 مایه است.شان میانسبک زندگی

 مقایسه جنسیتی رابطه » ( در تحقیقی تحت عنوان1390) بحرانی و حسینی
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ی اهدف مطالعه رابطهکه ب «ها، هویت و سبک زندگی در بین جوانان شیرازرسانه

های جدید های جمعی و فناوریها )رسانهمیان میزان استفاده از انواع رسانه

های ارتباطی( با هویت و سبک زندگی دختران و پسران جوان است. یافته

تفاوت سبک زندگی دختران و پسران، نشان داد که  تأییدپژوهش ضمن 

ی و سبک زندگی دختران و پسران های جدید ارتباطی با هویت ملی و دینفناوری

های جمعی داخلی تنها با هویت و سبک زندگی هردو، معنادار بوده، اما رسانه

 شدهتوجهی که در نتایج، دیدهی جالباند. نکتهدختران نسبت به پسران ایفا کرده

ها، رادیو و تلویزیون های گروهی داخلی، مانند کتاب، مجلهآن است که رسانه

های عمومی های جدید، رسانههای جدید ارتباطی و فناوریا فناوریراستا بهم

دهند نیز سبک زندگی را صداوسیما تشکیل می ها راترین آنداخلی که مهم

صورت مؤثرتر و هایی مانند ماهواره و اینترنت بهکنند، هرچند رسانهترویج می

 دهند.تری این کار را انجام میمستقیم

 ( 1392رسولی و همکاران )الگوهای سبک زندگی » تحت عنوان یدر پژوهش

 ««من و تو پالس» بر برنامه تأکیدبا « من و تو» ایماهواره یشبکهدر  تأکیدمورد 

در  موردتوجهزندگی  هایشیوههدف این تحقیق شناسایی سبک و  تریناصلی

ن و تو م»از تحقیق نشان داد: در برنامه  آمدهدستبهاین برنامه بوده است. نتایج 

با استفاده از رویکرد سرگرمی و در قالب گزارش شیوه زندگی جدیدی « پالس

از ایران و  غالباً شدهمطرحمکان موضوعات  ازآنجاکه. شودمیبه مخاطبان معرفی 

انگلستان بود، سبک و شیوه زندگی انگلیسی ایرانیان مقیم انگلستان همواره مورد 

همواره شیوه زندگی مردم ایران  چنینهم .بوده است سازانبرنامهو توجه  تأکید
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است. موسیقی غربی و فیلم نیز  شدهبیان ترمثبتدر قبل از انقالب، با دیدگاهی 

الگوی مصرف فرهنگی معرفی و  عنوانبهکاالهای فرهنگی هستند که  ازجمله

 هایگروه. خوانندگان نیز در میان انددادهفراوانی باالیی را به خود اختصاص 

بیش از همه در برنامه  آنچهدر برنامه، فراوانی باالیی دارند.  تأکید، مورد مرجع

جهانی و تزریق  صورتبهاست، بازنمایی فرهنگ  موردتوجهمن و تو پالس 

 .رفع نیاز منزلتی و وجاهتی بوده است  منظوربهمحتوا به مخاطب 

 ( در تحقیقی تحت عنوان1393فتحی و همکاران ) «ن در تغییر های نوینقش رسانه

چل، این تحقیق از چارچوب نظری اندیشمندانی نظیر می که در «سبک زندگی

ندگی پردازان حوزه ابزارهای ارتباطی و الگوی ززیمل، بوردیو و سایر نظریه

گیری ازهاند انسان بهره برده شده است. روش تحقیق مورداستفاده پیمایش و ابزار

یان نشجوموردمطالعه این تحقیق، دا پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری

 9279با  ها برابردانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران که تعداد آن

های نوین تصویری به دهد که استفاده از رسانههای تحقیق نشان مینفر است. یافته

کند که منجر بینی متفاوتی را ایجاد میشکل سبک زندگی، نظام ارزشی و جهان

شود تا افراد در شود و باعث میهای گوناگونی از جانب افراد میکنش به

های مختلف زندگی خود ازجمله اوقات فراغت و شیوه گذراندن آن، حوزه

ی لگوها)شیوه همسرگزینی(، رفتارهای دینی و مدگرایی از ا نگرش به ازدواج

 متفاوتی پیروی کنند.

  ای با رابطه مصرف رسانه» عنوان در تحقیقی تحت (1393و همکاران ) پورعدلی
هدف از  «هویت اجتماعی و سبک زندگی نوین در بین جوانان شهر تبریز
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های جمعی داخلی و پژوهش حاضر، مطالعه رابطه بین میزان استفاده از رسانه

خارجی، با هویت اجتماعی و سبک زندگی نوین جوانان بوده است. نتایج 
دهد ندگی زنان با مردان است و نشان میپژوهش حاکی از متفاوت بودن سبک ز

 اند. تری را در مقایسه با زنان تجربه کردهکه مردان سبک زندگی مدرن

 جدیدد:   یهدا زنددگی و رسدانه   یهدا سدبک »تحقیقی با عنوان  (2006) در سال 1وی
به دنبدال بررسدی ارتبداط     «در چین میسیارتباطی ب یهایانطباق و استفاده از فناور

 پیچدر  کنندگان حومه شهری چین و انطباق و استفاده ازدگی مصرفبین سبک زن
 7094ی احتمدالی  رید گنمونهروش  پژوهش به نیدر اد. همراه انجام دا یهاتلفن و

کدده  دهندددینشددان مدد هدداافتددهی مرفدده چددین انتخدداب شدددند. یهدداشهرسددتاننفددر از 
ن و شدد  غربدی عندوان مالدک   تمایل به شناسایی پیجر و تلفن همراه بده  انیگوپاسخ

  د.سبک زندگی اجتماعی فعال دارن

 شناختی و اجتماعی های روانریشه» عنوانبه( مطالعات خود را 2005) 2روزنگرین
های اجتماعی و گروهی پرداخته است. فعالیت برهیتکبا « هااستفاده از رسانه

و  ها در شیوه زندگیها و نوع رسانهدهد که سالیق، انتخابها نشان مییافته
الگوهای تفریحی روزمره افراد نقش دارند و از سوی دیگر، آنچه ما شیوه 

گذارد. از دیگر نتایج پژوهش این ها تأثیر مینامیم بر مصرف رسانهزندگی می

های بود که افرادی که سبک زندگی اقتصادی دارند، رواب  ضعیفی با رسانه
 جمعی دارند.

                                                           
1 - Wei  

2 - Rosengrin 
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 سبک زندگی در حوزه »ا با عنوان ( مطالعات خود ر2009) 1پسیمر و تایگرت

در این تحقیق به رابطه میان سبک  هاآناند و به انجام رسانیده« ایتولید رسانه
هایی از گروه هاآن کهیطوربه اندبرده یپزندگی مصرف کاالهای فرهنگی 

های جمعیت شناختی، متغیرهای استفاده از سایر خوانندگان مجالت را با ویژگی
بندی نمودند و طی این های انتخاب شغل، تشخیص و دستهژگیکاالها و وی
ها را های تبلیغاتی بسته به نوع کاال خاص از تشریفات یا سایر رسانهمطالعات بنگاه

ای دست یافتند با های انتخاب رسانهبرای تبلیغ کاال مناسب و از این طریق به مدل
برای محتوای خاصی تولید  ای اعم از نوشتاری و دیداریاین فرض که هر رسانه

 شود و مخاطبان خاص خود را نیز دارد.می

 چارچوب نظری پژوهش

 یه بوردیوکاشت گربنرو نظر نظریه شد، مطرح پژوهش این در که نظریاتی میان از

 .است گردیده انتخاب نظری اصلی پژوهش چارچوب عنوانبه

زندگی مردم  وسایل جمعی بر سبک ریتأث نهیدرزمیکی از نظریات مهمی که 

ها بر فرض است که رسانهاین نظریه مبتنی بر این پیش، نظریه کاشت است. شدهمطرح

گذارند. اثبات وجود تفاوت بین کنندگان خود تأثیر میافکار و نگرش استفاده

ها باشد. ی تأثیر رسانهکنندهتواند تقویتای میهای رسانهها و پرمصرفمصرفکم

، آثار بلندمدت در نگرش بینندگان دارد، آثاری که غیرمستقیم، طبق این نظریه؛ رسانه

توان اساس نظریه کاشت می بر تدریجی و کوچک اما تراکمی و روبه افزایش است.

 تیدرنها پردازندیمی اماهوارهی هاشبکهکه افرادی که به تماشای برنامه استنباط کرد 

                                                           
1- Psimmer and Tiger 
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ی مشترکی در بین مخاطبان نیبجهان ی خاصی،هابرنامهبه دلیل استفاده مکرر رسانه از 

ی در میان اقشار مختلف جامعه نیبجهان. البته باید اذعان نمود که این کنندیمایجاد 

این تئوری میزان  در .هستمتفاوت  هاآندر دسترس  مورداستفادهمنابع  برحسب

ه ب پرمصرفی متغیر مستقلی است که در میان تماشاگران اماهوارهی هاشبکهتماشای 

را  هادگاهیدی اماهوارهی هاشبکه .انجامدیموگرایشات  هانگرشایجاد هماهنگی در 

ی ترعیوسو انسان را به یک دنیای  بخشدیمنسبت به جهان و سبک زندگی شکل 

 شودیمهای مشترک انتخاب و نگریستن به رویدادها ایجاد راه و باعث دهدارتباط می

، رسانه گرایش به این دارد که درواقع لب است.ی غاهاانگارهکه این حالت کاشت 

مورد وفاق از واقعیات اجتماعی ارائه دهد و مخاطبان خود  نسبتاًهایی یکسان و روایت

سازی مخاطبان از واقعیت پذیری( کند. و این بر مفهومرا نیز سازگار با آن )فرهنگ

تد که متناوب، متداول و افهایی اتفاق میگذارد و این عمل به گونهاجتماعی تأثیر می

ویژه ی )بهاماهوارهی هاشبکههایی را که پایدارترین الگوهای تصاویر و ایدئولوژی

دهد. بزرگ شدن و زیستن در چنین کند، بازتاب میکننده( ارائه میهای سرگرمبرنامه

ن تریترین اوقات برای بیشها را در بیشترین روایتمحی  نمادینی که این رسانه بیش

شود. گیری تصویر ذهنی غیرواقعی از جهان میکند، منجر به شکلمخاطبان تعریف می

در چنین حالتی حتی ممکن است فرد دچار تعارض شناختی شود که عامل تغییر 

. به این صورت که با مشاهده زیاد و مکرر این رسانه ممکن است شودیمنگرش فرد 

رش قبلی خود متفاوت باشد و این تغییر نگرش فرد تغییر کند که با نگ مرورزمانبه

از  کمکمکه فرد  شودیمو باعث  شودیمسالیق و عالیق فرد  نگرش خود باعث تغییر

و رویکردهای جدیدی  هاارزشی قبلی فاصله بگیرد و هارسانه ریتأثرویکردهای سنتی 
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 .شودیمسبک زندگی جدیدی روبرو  با جهیدرنترا جایگزین کند و 

ی ارسانهفرض کرد، کسانی که مصرف  توانیمدیدگاه این نظریه  بنابراین از
ی هاسبکی کمتری دارند، به ارسانهی که مصرف باکسانی دارند، در مقایسه ترشیب

. داشتی خواهند ترشیبی تمایل اماهوارهی هاشبکهدر  شدهدادهزندگی نمایش 
بخصوص  هارسانهرر از گفت که استفاده و مشاهده فزاینده و مک توانیمبنابراین 
است به تعبیر نظریه  رگذاریتأثی، بر سبک نگرش و رفتار جوانان اماهوارهی هاشبکه

منجر به کاشت سبک زندگی خاصی در بین  هارسانهکاشت، مصرف زیاد 
( سبک زندگی که شامل اعمال 1984مطابق نظر بوردیو ). شودیم کنندگانمصرف
، نوع تفریحات و روزشبانهی چون تقسیم ساعات هایفرد در عرصه شدهیبندطبقه

ورزش، شیوه معاشرت، اثاثیه و خانه، آداب سخن گفتن و راه رفتن است، درواقع 
های زندگی ، سبکسوکترجیحات افراد است. از ی افتهیتجسمعینیت یافته و 

 و جهتشانی مختلفی از هایبندرتبههای مصرف عامالن اجتماعی است که دارای شیوه
های مصرفی بازتاب نظام اجتماعی سلسله مراتبی . این شیوهاندیاجتماعمشروعیت 

دهد منطق دیالکتیکی نشان می برحسبدر کتاب تمایز  ویبورداست؛ اما چنانچه 
راهی برای نشان دادن تمایزات نیست، بلکه راهی برای ایجاد تمایزات  صرفاًمصرف 

ک زندگی محصول نظام مندانه است که از (. بنابراین سب96: 1382 نیز هست )باکاک،
هایی نشانه نظامبهشود و تبدیل های منش درک میخالل رابطه دوجانبه خود با رویه

 (.172: 1984 )بوردیو، گیردهای جامعه مورد ارزیابی قرار میگردد که به گونهمی
و نمادها مطرح ها از نشانه نظامی منزلهبهکند مصرف ( اشاره می1984) چنانچه بوردیو

ی اجتماعی دارد که البته به نظر بوردیو گذار زیتمااست که کارکردهایی چون 
، در رونیازاشود و چیزی جز آن نیست. معنایش از همین تفاوت و تمایز ناشی می

شود، بلکه مصرف بحث بوردیو مصرف همانند پاسخ به نیازهای زیستی مطرح نمی
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ها و ها و نماد مطرح است که البته خود این نشانهنشانهاز استفاده از نظامی  منزلهبه
از ذائقه و ذائقه  متأثرشوند.سبک زندگی نمادها از خالل فرآیند مصرف تولید می

های ماندگار و قابل ی از خوی و خصلتامجموعهملکه یا منش، نظام و { پیامد منش
نی اجتماعی است. و منش نیز محصول جایگاه فرد در ساختارهای عی }جابجایی است

ی وی از انواع سرمایه مندبهرهمیزان  کنندهمشخصاجتماعی که  جایگاه فرد در ساختار
سرمایه فرهنگی که گرایش فرد به اشیا فرهنگی و جمع شدن محصوالت  مثالً)

فرهنگی نزد اوست مثل تحصیالت یا سرمایه اجتماعی که ناظر بر منابع واقعی و بالقوه 
آید، می به دستویت در شبکه اجتماعی عامالن یا کنشگران ایست که در اثر عض
های رویه که ازدهد و منش نیز مولد دو نظام است: یکی نظامی منش وی را شکل می

های ایجادکننده اعمال ادراک و ارزیابی، یعنی همان ذائقه و دیگری از رویه
: 1388 )خادمیان، ندکی که تعامل این دو نظام سبک زندگی را ایجاد میبندطبقهقابل

طرف رابطه است؛ زیرا سبک زندگی و فرآیندهای مصرفی به  کینیااما  (.101-93
است و هم نظامی از اعمال  شدهیبندطبقهتجلی آن، هم نظامی از اعمال  منطقه
متغیر مستقل در  منزلهبهاست که فرآیندهای مصرفی خود  رونیا از ی کننده.بندطبقه
نکته مهم رابطه منش و ساختار اجتماعی،  .اندمطرحاجتماعی  مراتبسلسلهایجاد 

گوید که نیست، بلکه بوردیو از رابطه دیالکتیکی شرای  و منش سخن می هیسوکی
ی از دستگاهشود و سبب تغییر در توزیع سرمایه و توازن رابطه قدرت در جامعه می

 (.172: 1984 دیو،)بور کندمی فیتحرکه حقیقت عینی را  شدهادراکهای تفاوت
ها و ها و تابعی از انواع تجربهرا محصول منش زندگی هایبنابراین بوردیو سبک
های زندگی بروز سبک نیتریاصلداند و الگوهای مصرف را آموزش رسمی می

 (.45: 1382 )فاضلی، داندمی

 مدل نظری پژوهش
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 پژوهش یهاهیفرض

  یاصلفرضیه 

 .دارد ریتأثی ی روی سبک زندگاماهوارهی هاکهاز شبمیزان و الگوی استفاده  .1

 یفرع یهاهیفرض 

نگی رابطه ی روی مصرف فرهاماهوارهی هااز شبکهی استفاده الگومیزان و  .2

 وجود دارد.

 .دارد ریتأثی ی روی مصرف ماداماهوارهی هااز شبکهمیزان و الگوی استفاده  .3

 د.دار ریتأثاغت ی اوقات فری رواماهوارهی هااز شبکهو الگوی استفاده  میزان .4

 دارد. ریتأثمدگرایی  ی رویاماهوارهی هااز شبکهمیزان و الگوی استفاده  .5
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 د.دار ریتأثدن ی روی مدیریت باماهوارهی هاشبکهمیزان و الگوی استفاده از  .6

 پژوهش شناسیروش

آوری اطالعات از است و برای جمع 1در این پژوهش، روش تحقیق اصلی پیمایش

ها از مصاحبه ساختمند پرسشنامه، همچنین برحسب نیاز و تکمیل داده تکنیک

با توجه به تعاریف مختلف از روش پیمایشی دو ویژگی اساسی آن  شده است.استفاده

ها ترین آنها که اصلیعبارت از: نخست، وجود ابزار استاندارد برای گردآوری داده

ای آماری نتایج، از نمونهلیت تعمیم ای تا قابپرسشنامه است. دوم، استنباط نمونه

(. جامعه آماری این پژوهش، 46: 1376کوچک به جامعه آماری فراهم آید )دواس، 

که طبق آخرین سرشماری،  باشدیمسال ساکن شهرستان بناب  29تا  15کلیه افراد 

ر نف 383نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با  129795حدود 

. روش باشدیمآمد. واحد مشاهده و سطح تحلیل در این پژوهش فرد  دستبه

ی احتمالی، در ریگنمونهی احتمالی است. از میان انواع ریگنمونهی از نوع ریگنمونه

 نیبداست  شدهاستفادهی اچندمرحلهی اخوشهی ریگنمونهاین پژوهش، از روش 

نمونه انتخاب گردیدند و سپس از هر  عنوانکه چند منطقه از شهر بناب به صورت

 گیری تصادفی ساده استفاده گردید.منطقه با استفاده از روش نمونه

ل ز فرموااده برای تعیین حجم نمونه، ابتدا مقدار آن را از جامعه آماری با استف

 کنیم:کوکران تعداد را محاسبه می

                                                           
1- survey 
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 (383: 1380)رفیع پور،

p  وq در  صفت موردنظر در جامعه آماری است، میزان درصد و یا عدم وجود

دهند، خ میجمعیتی که اکثر افراد یا معدودی از افراد به گونه خاصی به پرسش پاس

 تر خواهد بود.حجم نمونه کوچک

t = 96/1=  %95 تعداد اشتباه استاندارد الزم برای ضریب اطمینان 

N 129795ی آماری= = حجم جامعه 

d  = 05/0= دقت احتمالی مطلوب 

باشد. می 96/1برابر با  tشده و اندازه درصد، تعیین95ضریب اطمینان در سطح 

ه با کباشد. می 05/0دقت احتمالی مطلوب در تحقیقات علوم اجتماعی برابر با 

 شود.جایگزینی مقادیر فوق در فرمول کوکران، حجم نمونه محاسبه می

 
 باشد.نفر می 383بنابراین حجم نمونه برابر با 

 ابزار سنجش  1و پایایی 1روایی

                                                           
1 - Validity 
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 روایی یا اعتبار 

-های تجربی سنجش آن دارد. اصلیاعتبار سنجش بستگی به تطابق مفهوم با معرف

ترین روش آزمون اعتبار، بررسی دقیق سنجه مفهدوم در پرتدو معندای آن، و طدرح ایدن      
 یدا نده  سدنجد  پرسش جدی است که آیا این ابزار سنجش واقعاً مفهدوم مدوردنظر را مدی   

گیدری از روش  ی تحقیق یا ابزار اندازه(. در سنجش اعتبار پرسشنامه139: 1377)بیکر، 
 نامده بدر  شده است. منظور از اعتبار صوری شناسایی اعتبار پرسدش استفاده 2اعتبار صوری

اساس مطالعات نظری و تدوین چارچوب نظری تحقیق، از اساتید خواسته شدد تدا پدس    
یابند، رد یدا  که آن را مطابق با مفاهیم و اصول علمی نمیورتیاز بررسی پرسشنامه درص

الزم به ذکر اسدت کده سدنجش     نمایند. تأییداصالح کنند. و در صورت مطابقت آن را 
هددای آرایشددی و بهداشددتی و   هددای سددبک زندددگی ازجملدده مراقبددت   برخددی مؤلفدده 

ورت گرفتده  ی آقای چاوشیان صد نامههای پزشکی با توجه به سؤاالت پرسشدستکاری
ی سدالمت بددن از سدؤاالت پرسشدنامه التدین خدانم مداهون        است و برای سنجش مؤلفه

شددده اسددت. همچنددین بددرای سددنجش شدداخص اوقددات فراغددت از سددؤاالت      اسددتفاده
هدای  شدده اسدت. در خصدوص متغیدر مسدتقل شدبکه      ی خانم سازگارا اسدتفاده پرسشنامه

ی آقدای  نامهای از پرسشماهوارههای نامه کینز و در خصوص شبکهاجتماعی از پرسش
 شده است.یعقوبی استفاده

 پایایی یا اعتماد

وتحلیل منظور از پایایی این است که اگر آزمایشی را چند بار تکرار کنیم، یا تجزیه
 آمده یکسان باشددستدفعات مختلف انجام دهیم، در همه موارد نتایج بهرا به

روایی ابزار این تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ (. برای تعیین 151: 1380)ساروخانی، 

                                                                                                                                  
1 - Reliability 

2 - Face Validity 
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شده است. درواقع آلفای کرونباخ نشانگر انسجام درونی و همسازی داخلی استفاده

 رود.به شمار می هاهگوی

 نتایج تحلیل روایی متغیر وابسته و ابعاد  :1 جدول

 ضریب روایی هاهتعدادگوی متغیر ردیف

 %75 8 مصرف فرهنگی  1
 %76 3 دیمصرف ما 2
 % 82 7 اوقات فراغت 3

 % 79 4 مدگرایی 4
 % 84 6 های بهداشتی و آرایشیمراقبت مدیریت بدن 5

 % 88 5 سالمت بدنتوجه به
 % 70 3 دستکاری های پزشکی

 % 78 36 سبک زندگی 6

 مستقل نتایج تحلیل روایی متغیر

 % 80 8 ایهای ماهوارهمیزان و الگوی استفاده از شبکه 7

 شدهاستفادهاس اسپیاس افزارنرمی این پژوهش از هاداده لیوتحلهیتجزبرای 

ی تمایل به هااخصش) ی توصیفیهاآمارهاز  هادادهبرای توصیف  کهیطوربهاست و 

زمون از آ هادادهمرکز مانند میانگین و توزیع فراوانی( و برای تحلیل استنباطی 

 است. شدهاستفادهرگرسیون 

 عریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ت

 متغیر وابسته

  سبک زندگی 

این متغیر دارای تعاریف متعددی است که حاکی از چندبعدی بودن  تعریف نظری:
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 شدهیبندطبقهشامل اعمال  این واقعیت اجتماعی است. ازنظر بوردیو سبک زندگی

حات و ورزش، شیوه ، نوع تفریروزشبانههایی چون تقسیم ساعات فرد در عرصه

معاشرت، اثاثیه و خانه، آداب سخن گفتن و راه رفتن است، درواقع عینیت یافته و 

های مصرف های زندگی شیوه، سبکسوکترجیحات افراد است. از ی افتهیتجسم

و مشروعیت  جهتشانی مختلفی از هایبندرتبهعامالن اجتماعی است که دارای 

رفی بازتاب نظام اجتماعی سلسله مراتبی است؛ اما های مص. این شیوهاندیاجتماع

 صرفاًدهد مصرف منطق دیالکتیکی نشان می برحسبدر کتاب تمایز  ویبوردچنانچه 

راهی برای نشان دادن تمایزات نیست، بلکه راهی برای ایجاد تمایزات نیز هست 

ل (.بنابراین سبک زندگی محصول نظام مندانه است که از خال96: 1382 )باکاک،

گردد هایی مینشانه نظامبهشود و تبدیل های منش درک میرابطه دوجانبه خود با رویه

. بنابراین (172: 1984 )بوردیو، گیردهای جامعه مورد ارزیابی قرار میکه به گونه

ها و آموزش ها و تابعی از انواع تجربهرا محصول منش زندگی هایبوردیو سبک

 داندهای زندگی میبروز سبک نیتریاصلرف را داند و الگوهای مصرسمی می

 (.45: 1382 )فاضلی،

عنوان یکی از مفاهیم مرتب  بازندگی روزمره، سبک زندگی به تعریف عملیاتی:

ها ای است که بدون مشخص کردن و متمرکز شدن بر شاخصمفهوم وسیع و گسترده

یف وسیعی از فهم نیست. سبک زندگی درواقع طی آن قابلهای ویژهو مؤلفه

 گیرد. درها را دربرمیها، عملکردها، سالیق و ترجیحات و فعالیتها، بینشنگرش

نظر وجود ندارد. به هنگام ها اتفاقمورد تعریف عملیاتی سبک زندگی در دیدگاه

تعریف سبک زندگی اوالً تأکید شده است که آنچه سازنده سبک زندگی است 
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این مجموعه رفتاری الگومند است. از همین رو ای از رفتارهاست. ثانیاً مجموعه

ی سبک زندگی را شکل داده شناسی پژوهش دربارهی روشای که جوهرهخصیصه

ها بقیه آن -خصوصاً در عرصه بازارپژوهی -هااستثنای معدودی از پژوهشاست به

ه اند. بر همین اساس رفتارهایی کی شاخص سبک زندگی برگزیدهمنزلهرفتارها را به

اند از: های سبک زندگی به کار گرفته است عبارتعنوان شاخصدر این حوزه به

رواب  بین شخصی، اوقات فراغت، سلیقه و مدیریت بدن، دلیل  هنجارهای مصرف،

ی رفتارها ها برای سبک زندگی این است که رفتارها بیش از بقیهانتخاب این شاخص

ی توان چنین رفتارهایی خارج از عرصه دهند. غالبقدرت انتخاب کنشگر را نشان می

اساس رفتارهایی سنجیده شود که یا  مادی قرار دارند. درواقع سبک زندگی باید بر

تأثیر باشد یا ی کنشگر برای انجام دادن یا ندادن آن بیداشتن توان مادی در اراده

شند. بدون ها به حدی باشد که اکثر اعضای جامعه قادر به ادای آن بامیزان تأثیر آن

توان گفت که شرط تحقق سبک زندگی، انتخاب است و ازآنجاکه هیچ شک می

ها اعمال هایی بر انتخابکند اما محدودیتکلی سلب نمیفرهنگی حق انتخاب را به

اند از: ها عبارتاین شاخص شود.پس مسائلی فراتر از فرد مطرح می کند،می

مدیریت بدن  (، اوقات فراغت،3نگیو مصرف فره 2)مصرف مادی 1هنجارهای مصرف

 و مدگرایی.

های مربوط به سبک زندگی شاخص مصرف تقریباً در تمامی پژوهش مصرف:

                                                           
1 - Consumption norms 

2 - Material consumption 

3 - Cultural consumption 
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ها مطرح است. منظور از هنجارهای مصرف، ترین شاخصعنوان یکی از اصلیبه

های خود را ها و تصمیمها، انتخابمعیارها و موازینی هستند که فرد بر مبنای آن

دهد. منظور از هنجارهای مصرف در مصرف کاال، زمان و مکان سازمان میدرزمینه 

 این پژوهش، مصرف مادی و مصرف فرهنگی است.

 ایهای هزینهشامل ترجیحات انتخاب پوشاک،و الویتمصرف مادی:  -1

های شامل ترجیحات مطالعه کتاب، موسیقی، استفاده از رسانه مصرف فرهنگی: -2

   جمعی

هشت معرف و برای  «مصرف فرهنگی» در تحقیق حاضر برای سنجش متغیر

ز گیرد، هرکدام اسنجش مصرف مادی چهار معرف جدول زیر مورداستفاده قرار می

یاد( را )خیلی کم، کم، متوس ، زیاد و خیلی ز ایدرجهها یک مقیاس پنجاین معرف

 (.1381)بوردیو،  شودشامل می

 

 ) مصرف فرهنگی و مصرف مادی( اخص هنجارهای مصرفش عملیاتی کردن :2جدول 

 هامعرف شاخص

 

 مصرف فرهنگی

 رفتن به سینما و تئاتر

 خواندن کتاب

 خواندن روزنامه یا مجله

 گوش دادن به رادیو

 هارفتن به موزه

 های هنریشرکت در نمایشگاه
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 تماشای تلویزیون

 اینترنت

 یک و...(های موسیقی )پاپ، کالسالویت

 مصرف مادی

 قیمت بودن(های انتخاب لباس )شیک بودن یا گرانالویت

 ارجی(دار داخلی یا خ)مارک الویت انتخاب لباس

 هزینه خرید لباس

 

 اوقات فراغت  -3

شده است. اوقات جمع وقت به از دو کلمه اوقات و فراغت تشکیل 1اوقات فراغت

(. مقداری از زمان که برای امری  173: 1369 ،)عمید هاستمعنی هنگام، گاه و زمان

ها است که ای از مشغولیت(. فراغت مجموعه5044: 1390)معین، فرض شده است

خانوادگی و اجتماعی به اختیار خود برای  افراد آن را پس از انجام وظایف کاری،

برند و متضمن های خود به کار میاستراحت، تفریح، افزودن به دانش یا مهارت

(. فضای گذران اوقات فراغت، 56: 1382 )تورکیلدسن، رضایت و خشنودی است

لحاظ زمانی و مکانی اوقات فراغت  فضایی است کامالً مجزا از فضای کار، درواقع از

های شود که فرد از محی  و محل کار جداست و فعالیتبه فضایی اطالق می

های (. شاخص175: 1382را، )سازگا کندای خود را در این فضا تجربه میغیرحرفه

 ،بیرون رفتن با دوستان ،اند از: گوش دادن به موسیقیگیری این متغیر عبارتاندازه

های زیارتی و رفتن به مسافرت ،رفتن به سینما ،شاپرفتن به کافی ،استفاده از ماهواره

                                                           
1- free time 
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هفت معرف  «گذران اوقات فراغت» تفریحی. در تحقیق حاضر برای سنجش متغیر

ها یک مقیاس گیرد، هرکدام از این معرفزیر مورداستفاده قرار میجدول 

)ماهون،  شود)خیلی کم، کم، متوس ، زیاد و خیلی زیاد( را شامل می ایدرجهپنج

1382 :52.) 

 عملیاتی کردن شاخص اوقات فراغت :3 جدول

 هامعرف شاخص

 اوقات فراغت

 

 

 موسیقی گوش کردن

 ورزش کردن

 مطالعه کردن

 زیارت و سیاحت

 شاپ رفتنکافی

 سینما

 دیدار دوستان

 مدگرایی -4

های مادی و غیرمادی هم چون پوشش، آرایش در بسیاری از جلوه 1مد و مدگرایی

خورد، مدها بخشی از الگوهای ای فراگیر در سطح جامعه به چشم میگونهو گفتار به

ای از ها را در برههاز جامعه، آن شوند و بخشیفرهنگی هستند که در جامعه ایجاد می

شناسی، مد را روند. رویکردی از جامعهپذیرند و سپس از بین میزمان می

                                                           
1- Fashions 
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یابد و عمری بالنسبه محدود دارد، مانند: داند که زود رواج میهایی میدگرگونی

های پایدار دارد و افراد به ای از فرهنگ است که جنبهکفش، سخن و رفتار که چهره

دهند. طور سطحی به آن گرایش نشان میاعتباری که بدان وابسته است، بهجهت 

های نو برای کسب اعتبار ناشی از پیش تاز بودن تواند تقلید از شیوهچنین مد میهم

باشد که شخص برای رسیدن به آن، گاه به مخارج غیرضروری و هنگفتی تن در 

 (.75: 1391 )کرباسیان، دهدمی

را  ه فرد، سبک لباس پوشیدن و سبک زندگی و رفتار خودمدگرایی آن است ک

محض آن که الگوی جدیدی در جامعه رواج طبق آخرین الگوها تنظیم گند و به

های گییکی پیروی نماید. درگیری به مد پوشاک تا حدود زیادی به ویژیافت، از آن

ها، جه آندرنتی تر بودن یا مؤنث بودن( و آگاهی به مد مرتب  استافراد )مانند جوان

 گیرد.فرد تصمیم به خرید می

در  چهار معرف «نحوه پوشش یا مدگرایی» در تحقیق حاضر برای سنجش متغیر:

ها یک مقیاس گیرد، هرکدام از این معرفجدول زیر مورداستفاده قرار می

 شود.امل می)خیلی کم، کم، متوس ، زیاد و خیلی زیاد( را ش ایدرجهپنج

 تی کردن شاخص مدگراییعملیا :4 جدول

 هامعرف شاخص

 مدگرایی

 قیمتهای شیک و گرانپوشیدن لباس

 دار)مارک داخلی و خارجی(های مارکپوشیدن لباس

 میزان هزینه صرف خرید لباس
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 انتخاب سبک لباس

 

 مدیریت بدن -5

 بدن مرئی و ظاهری هایویژگی مستمر دستکاری و نظارت معنای به 1بدن مدیریت

 و غذایی رژیم ورزش،) طریق از وزن کنترل هایمعرف کمک به مفهوم این. تاس

 به دادن اهمیت میزان و( پالستیک و بینی جراحی) پزشکی دستکاری ،(دارو

 و عطر از استفاده مو، آرایش روزانه، استحمام) آرایشی و بهداشتی هایمراقبت

 شدهتبدیل تجملی شاخص یک به ،(هاخانم برای رنگی لنز و ناخن آرایش ادوکلن،

 . در تحقیق حاضر برای سنجش متغیر:(64: 1381آرمک ی و چاوشیان، ) است

توجه  معرف(، 6) های آرایشی و بهداشتیدر سه معرف مراقبت «مدیریت بدن»

معرف( جدول زیر مورداستفاده  3معرف( و دستکاری های پزشکی ) 6) سالمت بدنبه

)خیلی کم، کم،  ایدرجهها یک مقیاس پنجفگیرد، هرکدام از این معرقرار می

 (.66: 1381)چاوشیان،  شودمتوس ، زیاد و خیلی زیاد( را شامل می

 

 عملیاتی کردن شاخص مدیریت بدن :5 جدول

 هامعرف شاخص مدیریت بدن

های آرایش الف ( مراقبت

 و بهداشتی

 آرایش مو

 آرایش صورت

 آرایش ناخن

                                                           
1- Management Body 
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 استفاده از عینک آفتابی

 استفاده از عطر و ادوکلن

 تزریق ژل و بوتاکس

 سالمت بدنب( توجه به

 مصرف شیر

 مصرف میوه و سبزیجات

 استفاده از رژیم های غذایی

 ورزش کردن

 )معاینات پزشکی( چکاپ

 چگاپ دندان

 های پزشکیج( دستکاری

 تجراحی زیبایی بینی یا صورت اگر به زیباتر شدن کمک کند خوب اس

 تر شدن کمک کند خوب استجراحی زیبایی بینی یا صورت اگر به جوان

 درهرحال خوب نیست چون غیرطبیعی و دخالت در خلقت خداوند است.

 ای(های ماهواره)شبکه متغیر مستقل 

هستند که  یارتباط نینو یهایاز فنّاور یکی 1یاماهواره یهاشبکهتعریف نظری: 

. کشورها به مدد دهندیرا تحت پوشش خود قرار م ییایغرافاز مناطق ج یعیقلمرو وس

را با اهداف مختلف سوار بر امواج  یگوناگون یهاابزار اطالعات، اخبار و برنامه نیا

 .فرستندیخود م یاسیس یمرزها یبه فراسو ینامرئ

 تعریف عملیاتی

از  زمانیای عبارت است از مدتهای ماهوارهمیزان الگوی استفاده از شبکه

                                                           
1- satellite channels 
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کند. در پژوهش حاضر؛ میزان ای استفاده میهای ماهوارهروز که فرد از شبکهشبانه

 4تا  2( از 2ساعت  2تر از ( کم1طبقه:  4ای به های ماهوارهاستفاده جوانان از برنامه

 شده است.بندیتر دستهساعت یا بیش 6( 4ساعت و  6تا  4( از 3ساعت 

است که  «ایهای ماهوارهو الگوی استفاده از شبکهمیزان » متغیرهای مستقل تحقیق

رود و مخاطبان آن صورت خاص در خارج از کشور روی آنتن میهای آن بهبرنامه

ای در ارههای ماهوایرانیان هستند. در تحقیق حاضر، میزان و الگوی استفاده از شبکه

 مانتوس  زبین جوانان شهرستان بناب سنجیده خواهد شد که میزان استفاده، م

ای در یک روز در قالب های ماهوارههای شبکهشده به تماشای برنامهاختصاص داده

های ای )سریالباشد. همچنین الگوی استفاده در یک مقیاس فاصلهای میمقیاس فاصله

 ن بهخانوادگی، اخبار و تفسیرهای سیاسی، برنامه و اطالعات علمی، گوش داد

از  گویان پرسیده شد کهغیره سنجیده شد و از پاسخ وموسیقی، مسابقات و سرگرمی 

 کنند.تر دنبال میها را بیشیک از برنامهای کدامهای ماهوارهشبکه

از  تفادهمیزان و الگوی اس» در پژوهش حاضر در تحقیق حاضر برای سنجش متغیر:

 قوبی،)یع گیردتفاده قرار میهشت معرف در جدول زیر مورداس «ایهای ماهوارهشبکه

1393.) 

 ایهای ماهوارهگیری مؤلفه شبکههای اندازهابعاد و شاخص :6 جدول

 هامعرف شاخص

 

  

 

 داشتن ماهواره

 زمان استفاده از ماهوارهمدت

 میزان استفاده روزانه از ماهواره
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 میزان و الگوی استفاده از

 ایهای ماهوارهشبکه

    تمایل به داشتن ماهواره

شکی زشی، پزی متنوع )سرگرمی تفریحی، علمی آموهاهفاده در زمینمیزان است

 اندام و...(و تناسب

 ایهای ماهوارهاستفاده از شبکه میزان

 ایهای ماهوارهتماشای تکرار برنامه میزان

 و...( GEM TV ،BBC ،Farsi 1) های مورد عالقهشبکه

 های پژوهشیافته

 ی توصیفی(هاهت)یاف هاتوصیف اجمالی داده -1

 163مرد و  220ناب که سال شهر ب 15-29جوان  383اطالعات این پژوهش از بین 
 8/24 دیپلم، گویان تحصیالتدرصد پاسخ 5/35شده است. آوریزن بودند، جمع

 از گویان هم تحصیالت زیر دیپلم داشتند.درصد از پاسخ 6/14درصد کارشناسی و 
گویان درصد از پاسخ 9/49گویان بیکار و سخدرصد از پا 3/7نظر وضعیت شغلی، 

درصد دارای ماهواره  1/50گویان یعنی ترین درصد پاسخدانشجو بودند از طرفی بیش
ترین بیش ،درصد 77سال  15-20درصد فاقد ماهواره بودند که گروه سنی  49 /9و 

ی ای شبکهوارههای ماهبین شبکه ای را داشتند و ازهای ماهوارهمیزان استفاده از شبکه
 درصد( را به خود اختصاص داده است. 20ترین درصد )من و تو بیش

 ی استنباطی(هاهها )یافتتبیین یافته -2

افزار سازی اطالعات رواب  بین متغیرهای وابسته و مستقل از طریق نرمبعد از آماده

ون اس پی اس اس بررسی شد. فرضیات پژوهش از طریق آزمون رگرسیون مورد آزم

 تحلیل رگرسیون های آماری،در مدل قرار گرفت که نتایج در جداول آمده است.
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باشد. این روش شامل یک فرایند آماری برای تخمین رواب  بین متغیرها می

فرد است و تحلیل متغیرهای خاص و منحصربه یسازهای زیادی برای مدلتکنیک

ا چند متغیر مستقل باشد. تحلیل تمرکز روی رواب  بین متغیر وابسته و یک ی کهیوقت

کند در فهم اینکه چگونه مقدار متغیر وابسته با تغییر رگرسیون خصوصاً کمک می

و  کندهرکدام از متغیرهای مستقل و با ثابت بودن دیگر متغیرهای مستقل تغییر می

  است. شدهاستفادهبینی یشپدرواقع این آزمون آماری برای 

یر تأثهنگی ی روی مصرف فراماهوارهی هاشبکهه از میزان و الگوی استفاد( 1

 دارد. 

ضریب  آمده از آزمون رگرسیون بین این حاکی از آن است کهدستنتایج به

 آنجا از. شده استهمحاسب /447R=0 برابر با α=000/0داری رگرسیون با سطح معنی

است  رتکوچک α=05/0ا داری موردنظر مداری از سطح معنیکه این سطح معنی

صلی افرضیه  درنتیجه فرضیه صفر رد و ،مدرک کافی برای رد فرض صفر خودداریم

حراف گیریم که به ازای تغییر در یک واحد انشود. بنابراین نتیجه میمی تأییدما 

 447/0اندازه بهمصرف فرهنگی میزان ی، اماهوارهی هاشبکهاستفاده از استاندارد 

 یابد. افزایش می

 

بر  یاماهوارهی هاشبکهمیزان استفاده از یب آزمون رگرسیون پیرامون تأثیر ضر :7 جدول

 مصرف فرهنگی

 B SE Beta T Sig 

 000/0 176/14 447/0 145/0 048/2 مقدار ثابت
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 000/0 618/9 038/0 365/0 یاماهوارهی هاشبکهاستفاده از 

یر ثتأصرف مادی خاب مانت ی رویاماهوارهی هاشبکه( میزان و الگوی استفاده از 2

 دارد.

ضدریب   ن رگرسدیون بدین ایدن حداکی از آن اسدت کده      آمده از آزمودستنتایج به

ازآنجاکه . شده استمحاسبه  =356/0Rبرابر با α=000/0داری رگرسیون با سطح معنی

است مدرک  ترکوچک α=05/0داری موردنظر ما داری از سطح معنیاین سطح معنی

 تأییدد ا فرضیه اصلی م درنتیجه فرضیه صفر رد و ،داریم ر خودکافی برای رد فرض صف

 گیریم که بده ازای تغییدر در یدک واحدد انحدراف اسدتاندارد      شود. بنابراین نتیجه میمی

 یابد. افزایش می 356/0اندازه به مصرف مادیمیزان ی، اماهوارهی هاشبکهاستفاده از 

ی بر اماهوارهی هاشبکهیزان استفاده از مضریب آزمون رگرسیون پیرامون تأثیر  :8 جدول

 مصرف مادی

 B SE Beta T Sig 

561/1 مقدار ثابت  125/0  
356/0  

449/12  000/0  

یاماهوارهی هاشبکهمیزان استفاده از   637/0  087/0  315/7  000/0  

 

 ارد.یر دتأثراغت ی روی اوقات فاماهوارهی هاشبکهمیزان و الگوی استفاده از  (3

ضدریب   آمده از آزمون رگرسدیون بدین ایدن حداکی از آن اسدت کده      دستبهنتایج 

ازآنجاکده  . شده استمحاسبه /559R=0برابر با α=000/0داری رگرسیون با سطح معنی
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است مدرک  ترکوچک α=05/0داری موردنظر ما داری از سطح معنیاین سطح معنی

فرضدیه اصدلی مدا     رد و درنتیجه فرضیه صدفر مدا   ،داریم کافی برای رد فرض صفر خود

گیدریم کده بده ازای تغییدر در یدک واحدد انحدراف        شدود. بندابراین نتیجده مدی    مدی تأیید 

 -559/0انددازه  بده  میدزان اوقدات فراغدت   ی، امداهواره ی هدا شدبکه اسدتفاده از  استاندارد 

 یابد.کاهش می

بر  یارهماهوای هاشبکهمیزان استفاده از ضریب آزمون رگرسیون پیرامون تأثیر  :9 جدول

 اوقات فراغت

 B SE Beta T Sig 

792/4 مقدار ثابت  101/0  
559/0-  

308/47  000/0  

یاماهوارهی هاشبکهاستفاده از   548/0-  042/0  118/13-  000/0  

 یر دارد.أثتیی مدگرای روی اماهوارهی هاشبکه( میزان و الگوی استفاده از 4

ضدریب   ن حداکی از آن اسدت کده   آمده از آزمون رگرسدیون بدین اید   دستنتایج به

 آنجدا  از شدده اسدت.  محاسبه =258/0R برابر با α=000/0داری رگرسیون با سطح معنی

اسدت   تدر کوچدک  α=05/0داری مدوردنظر مدا   عندی داری از سطح مکه این سطح معنی

فرضدیه   رد و درنتیجده فرضدیه صدفر مدا     ،مدرک کافی برای رد فرض صدفر خدودداریم  

اف گیریم که به ازای تغییر در یک واحد انحدر بنابراین نتیجه می شود.می تأییداصلی ما 

افدزایش   258/0انددازه  میدزان مددگرایی بده   ی، امداهواره ی هدا شبکهاستفاده از استاندارد 

 یابد. می

بر  یاماهوارهی هاشبکهمیزان استفاده از ضریب آزمون رگرسیون پیرامون تأثیر  :10 جدول

 مدگرایی
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 B SE Beta T Sig 

937/3 مقدار ثابت  140/0  
25/0  

032/28  000/0  

یاماهوارهی هاشبکهاستفاده از   187/0  037/0  084/5  000/0  

 د.یر دارتأثدن روی مدیریت ب یاماهوارهی هاشبکهمیزان و الگوی استفاده از  (5

ضدریب   ن رگرسدیون بدین ایدن حداکی از آن اسدت کده      آمده از آزمودستنتایج به

. شددده اسددتمحاسددبه R =545/0 برابددر بددا α=000/0داری معنددیرگرسددیون بددا سددطح 

 تدر کوچدک  α=05/0 داری مدوردنظر مدا  داری از سطح معندی ازآنجاکه این سطح معنی

 رد و درنتیجده فرضدیه صدفر مدا     ،داریدم  است مدرک کافی برای رد فدرض صدفر خدود   

ر در یدک واحدد   گیریم که به ازای تغیید شود. بنابراین نتیجه میمی فرضیه اصلی ما تأیید

 454/0انددازه  به مدیریت بدنمیزان ی، اماهوارهی هاشبکهاستفاده از انحراف استاندارد 

 یابد.کاهش می

 یاماهوارهی هاشبکهمیزان استفاده از ضریب آزمون رگرسیون پیرامون تأثیر  :11 جدول

 مدیریت بدن

 B SE Beta T Sig 

989/4 مقدار ثابت  691/0  
454/0-  

223/7  000/0  

-401/0 یاماهوارهی هاشبکهاستفاده از   151/0  645/2-  013/0  

یر ثتأ ی جوانانزندگ سبکی روی اماهوارهی هاشبکه( میزان و الگوی استفاده از 6

 دارد.

ضدریب   آمده از آزمون رگرسدیون بدین ایدن حداکی از آن اسدت کده      دستنتایج به
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. شددده اسددتمحاسددبه R= 602/0 برابددر بددا α=000/0داری رگرسددیون بددا سددطح معنددی 

 تدر کوچدک  α=05/0داری مدوردنظر مدا   داری از سطح معندی ازآنجاکه این سطح معنی

 رد و درنتیجده فرضدیه صدفر مدا     ،است مدرک کافی بدرای رد فدرض صدفر خدودداریم    

گیریم که به ازای تغییدر در یدک واحدد    شود. بنابراین نتیجه میمیتأیید فرضیه اصلی ما 

 602/0اندازه به سبک زندگیمیزان  ی،اماهوارهی هاشبکهتفاده از اسانحراف استاندارد 

 یابد. کاهش می

بر سبک ی اماهوارهی هاشبکهاستفاده از ضریب آزمون رگرسیون پیرامون تأثیر  :12 جدول

 زندگی جوانان

 B SE Beta T sig 

079/5 مقدار ثابت  152/0  
602/0-  

374/33  000/0  

یاارهماهوی هاشبکهاستفاده از   613/0-  043/0  258/14-  000/0  

 

 گیریبحث و نتیجه

های فاحشی با دنیای دیروز کنیم، تفاوتدنیایی که ما امروزه در آن زندگی می

دارد. ازنظر رواب  فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تغییراتی بزرگ و غیرقابل 

عوامل متعددی در مقایسه با آنچه در چند دهه قبل موجود بود، صورت گرفته است. 

 مفهوم ها قرار دارد؛این تغییرات دخیل هستند که یکی از این عوامل بر پایه رسانه

 اند.ها شدهناپذیر زندگی انساناست و عنصر جدایی خوردهگره «تغییر» با« رسانه»

این کارکرد  .ها تازگی داردبرای آنکه  دهندمیرا به مردم نشان  ها اطالعاتیرسانه

سبک زندگی مردم  ابعاد گوناگون زندگی ازجمله درای تازه ینیاز و خواسته، جدید
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 ؛ هراندقرار داده تأثیرهای بومی را تحت فرهنگ ،های غالبفرهنگ و وجود آوردهبه

های مختلف زندگی هستیم، ای درزمینههای تازهها و شناختروز در معرض آگاهی

شیوه  شود.ما و تغییر روحیاتمان می« ک زندگیسب» که این فرآیند تدریجاً باعث تغییر

زندگی نمودی از ترجیحات فرد در زندگی روزمره است. همچنین شناخت فرهنگ 

 ها ازرسانهانواع مختلف  تردیدبیدرک شیوه زندگی آنان است که  درگروجوانان 

کنند. میایفا  هاشیوهاین  گیریشکلنقش مهمی در  ی،اماهوارههای جمله شبکه

ای از زندگی شده های اجتماعی شیوه استانداردو تعامالت شبکه ایهای ماهوارهبرنامه

بر دارند هایی که و جذابیتها، باوجود تنوع کند. این رسانهرا در ذهن افراد نمایان می

 ی جوانان تأثیرسبک زندگخصوص بهافراد و اجتماعی  فردیزندگی  مختلف ابعاد

اند و آنان را با ییر و تحوالت زیادی در زندگی جوانان ایجاد کردهگذارند و تغمی

خوانیم، اندیشیم، میاند. جهانی که در آن متفاوت میجهان جدیدی مواجه ساخته

کنیم خود را متمایز از دیگران نشان کنیم وسعی مینویسیم و ارتباط برقرار میمی

طور همان جمعی غیرممکن است.های درواقع تصور سبک زندگی بدون رسانه. دهیم

داند که از ی میمندنظامهای کند: و سبک زندگی را فعالیتتعریف می که بوردیو

و شرای   بوردیو شرای  عینی (.172: 1984شود )بوردیو، ذوق و سلیقه فرد ناشی می

وی شرای  فردی و  ازنظرو  داندمیبر سبک زندگی افراد  مؤثرفرد در اجتماع را 

به وجود  هاآن رابینی منجر به تمایزات بین افراد شده و ترجیحات متفاوتی اجتماع

از  هاآنکه همین امر نیز در انتخاب  شودمی هاآنبین  سالیقکه باعث تفاوت  آوردمی

و ازنظر گیدنز  است تأثیرگذاراز آن نیز  تأثیرپذیری و مانند ماهواره ایرسانهاستفاده از 

و  گذاردمی تأثیرافراد در زندگی روزمره  هایو انتخاب افکاراجتماعی بر  هایساخت



 

 

 

 

72  95 پاییز، فتمه، شماره شناسی سبک زندگی، سال دومجامعه 
 

افراد با توجه به جایگاهی که در ساختار اجتماعی دارند و با توجه به منابع موجود در 

 . مؤثرندسبک زندگی  برگزینش ساختارها

در ای های ماهوارهزیاد برنامهکه تماشای  کندمیاز طرف دیگر گرنبر نیز بیان  

 انباورهای بینندگ وو نظام ارزشی، اعتقادات بینی جهان درتأثیر موجب مدت طوالنی

فردی  هایتفاوتبا  تواندمی تأثیراتکه البته این  شودمیپرمصرف خود و کاربران 

« کاشتن»ه بدر مزرعه اذهان  هارسانه درواقع، .متفاوت باشد ...(جنسیت، سن و(

سانه، ر نقش اجتماعی ردنظریه  تأثیرگذارترینو  ترینمهماین جمله نشانگر  .اندمشغول

این است  هاهرسانمربوط به  تأثیرات ازجملهو طبق عقیده باندورا  است« نظریه کاشت»

و قدیمی  جاافتاده هایشارزجدید،  هنجارهای ها وارزشانتشار  و انتقالبا  هارسانهکه 

 . کشدمیرا مورد تهدید و به چالش 

های از شبکه بررسی رابطه بین میزان و الگوی استفادهمنظور این پژوهش به

ان بناب صورت گرفته است. سال شهرست 15-29 ای با سبک زندگی جوانانماهواره

 ای مشخص شودهای ماهوارهابتدا تالش شد تا میزان و الگوی استفاده جوانان از شبکه

بر سبک زندگی  هاشبکه رگذاری اینها، میزان تأثیو سپس با شناخت تمایالت آن

 بررسی قرار گرفت.  ها موردآن

 

 های تحلیلییافته

هدای  از شدبکه  اسدتفاده الگدوی  و  منظور آزمون فرضدیات پدژوهش، متغیدر میدزان    به

ی قدرار گرفدت. جهدت تعیدین     بررسد  مدورد  و ابعاد آنای با متغیر سبک زندگی ماهواره
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 هدا و همچندین  آن سدنجش سدطح   بدا هدای متناسدب   ارتباط بین ایدن متغیرهدا، از آزمدون   

شددده اسددت.از و ضددریب همبسددتگی چندگاندده اسددتفاده آمدداری رگرسددیون هددای روش

 اند.آمدهدستها، نتایج زیر بهوتحلیل یافتهتجزیه

ای با های ماهوارهفرضیه اول: بررسی تأثیر بین میزان والگوی استفاده از شبکه

 سبک زندگی جوانان 

-ستفاده اگرفت که میزان و الگوی توان نتیجهمی آمدهدستبه هایبا توجه به یافته

 ای روی سبک زندگی جوانان تأثیر دارد. نتایج آزمون رگرسیونهای ماهوارهشبکهاز 

ای، های ماهوارهستفاده از شبکهو کاهش میزان والگوی ادهد که با افزایش نشان می

ن( غت، مدگرایی و مدیریت بداوقات فرا )هنجارهای مصرف، زندگی ابعاد سبک

ابطه راین  توجهی در ابعاد موردنظر را در پی دارد. که شدتقابل  کاهش یا افزایش

باشد. وی می (1389های رستمی )یافته این نتایج همسو با. (R = -602/0) است با برابر

-د که رابطه نشان دا و زندگی پرداخت ای و سبکرسانه مصرف رابطه به بررسی

های کهاز شب فادهبا افزایش استمفهوم که  ایناری بین متغیرها وجود دارد. به معناد

رفتار  یابد. در تحلیلیم نیز افزایش مایهمیان یسبک زندگ بهگرایش ای، ماهواره

داری یرتباط مثبت معنرسید که ا نتیجهاین  برنامه( ماهواره، به نوع )انتخاب ایرسانه

نوع زایش تسبک زندگی وجود دارد. بدین ترتیب که با اف برنامه وبین انتخاب نوع 

ترتیب سبک اینشود و بهتر میهای ماهواره بیشگرایش جوانان به برنامه برنامه،

 گیرد.تر تحت تأثیر قرار میها بیشزندگی آن

بر مبنای تئوری  چراکه ،کنندمی تأییدرا  تئوری کاشتها های این پژوهشیافته

این  باشند، ایرسانه هایپیامبه هر میزان که افراد ساعات بیشتری را در معرض  کاشت،
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این بر اساس  خواهد گذاشت. هاآنو باورهای  هانگرشرا در  تریعمیقتأثیر  هارسانه

 رفتارهای و ورسومآداب، هانگرشبه عقاید،  دهیشکلهمگانی در  هایرسانه ،تئوری

در نزد  ابعادبه بازتعریف این  توانندمی درنهایت کهنحویبهانسان تأثیری اساسی دارند، 

میزان تماشای یک رسانه  تئوری کاشت، نظرازنقطه چراکه دست بزنند، جوانان

نوعی  گیریشکلمیزان  در ، تأثیری بسزاایماهواره هایتلویزیون ازجملههمگانی 

رسد هرچقدر میزان و چنین به نظر می نگرش نوین در نزد مخاطبین آن رسانه دارد

خصوص جوانان سبک زندگی افراد به ،ها افزایش یابدالگوی استفاده از این رسانه

تر ها امروزه بیشاستقبال از این رسانه گیرد.ها قرار میتر تحت تاثیر این رسانهبیش

ها نقش دارد که یکی از دالیل دالیل متعددی در استفاده جوانان از این شبکه شده و

طور به ها دارند.و جذابیتی است که این رسانهطلبی ها، تنوعافراد به این شبکه جذب

های اقدام به ساخت برنامه «من و تو»ای مثل شبکه های ماهوارهمثال برخی شبکه

پردازد و می« غیره میزگرد سیاسی جوانان و» و« بفرمائید شام»پسند مثل خالقانه و جوان

با پخش  «شبکه جم تی وی» ا به راه انداختن انواع مسابقات وب «شبکه تی وی پرشا» یا

ها، کند وبا این جذابیتها را به خود جذب میای، برخی از خانوادههای ترکیهسریال

ها ها دارند و مشاهده مکرر این برنامهقشر جوان تمایل زیادی به استفاده از این شبکه

 گذارد.ن تأثیر میکم روی نگرش، باورها و سبک زندگی جواناکم

 

ای روی های ماهوارهاز تماشای برنامهالگوی استفاده  و فرضیه دوم: میزان

 مصرف فرهنگی تأثیر دارد. 

و الگوی استفاده  دهد که میزانآمده از آزمون رگرسیون نشان میدستهای بهیافته
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طه برابراست یر دارد که شدت این رابتأثای روی مصرف فرهنگی های ماهوارهاز شبکه

های توصیفی پژوهش طبق یافته و (.این شاخص شامل ابعاد متعددی استR=447/0) با

مطالعه کتاب و  اینترنت میانگین باالتری و تلویزیون و استفاده از موسیقی، حاضر،

طور همین داده بودند. خود اختصاصتری را به به سینما میانگین کم و رفتنروزنامه 

( به بررسی الگوهای سبک زندگی ایرانیان مقیم انگلیس 1392) رسولی و همکاران

ذکر است بود. شایان به سینما در بین این افراد باال و رفتنپرداخت و نشان داد موسیقی 

وجود  تمایل به استفاده از سینما در بین جوانان شهر بناب باالبود ولی سالن سینما

بین جوانان شهر بناب  تری را درین کمبه همین دلیل استفاده از سینما میانگ نداشت و

 ایماهوارههای برنامهکه  یپسندعامهمحتوای متنوع و  توجه بهرسد با به نظر می داشت.

از کتاب،  و استفادهمصرف فرهنگی  باال بردنو کاربران تمایلی به دارند، مخاطبین 

سریع  قدرآن.اندکرده ترسریعجدید ما را  هایفنّاوریروزنامه و نشریات ندارند. این 

و تنها به دنبال مطالب کوتاه،  که بسیاری از افراد دیگر تحمل خواندن کتاب را ندارند

 شده هستند. آماده و خالصه

ای روی های ماهوارهالگوی استفاده از تماشای برنامه وفرضیه سوم: میزان 

 مصرف مادی تأثیر دارد. 

ای با های ماهوارهمیزان و الگوی استفاده از شبکهبین  تأثیرآمده از دستنتایج به

استفاده از  دو متغیر میزان دهد که رابطه بینمصرف مادی درنسل جوان نشان می

دار مارک قیمت وگران های،های اجتماعی و مصرف مادی )پوشیدن لباسشبکه

از  استفاده مصرف هزینه زیاد( معنادار است. به این معنا که هرچه قدر میزان و الگوی

میزان مصرف مادی در میان جوانان افزایش . شودتر میبیش ایهای ماهوارهشبکه
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 دهد شدت رابطه بین دو متغیر برابررگرسیون نشان مییابد. نتایج آزمون می

(356/0=R) دهد رابطه متوسطی بین این دو متغیر وجود دارد. است که نشان می

 هایطبق یافته باشد.می (1389) نتایج پژوهش سپهرهای این پژوهش همسو با یافته

تبلیغاتی تلویزیون باعث افزایش مصرف تجملی و  های بازرگانی ووی، مشاهده پیام

 شود.مادی در بین افراد می

به  و نمادهای مادی از طریق مصرف زندگی بخشی از سبک» طبق نظر بوردیو،

 خود را به و دهدشکل می ما را شود، مصرف و سبک زندگینمایش گذاشته می

 های روز،کند: مصرف انواع مبلمان و دکوراسیون و لباسو تمایالت متصل می نیازها

ه تقد بود کویلن نیز مع. «زندنوع جدیدی از سبک زندگی را برای مخاطب رقم می

 راثربمصرف تظاهری در جوامع شهری جای فراغت تظاهری را گرفته است. امروزه 

ز تغییر های اجتماعی در سبک زندگی جوانان، مفهوم جوانی نیا و شبکههماهواره نفوذ

رار رسد که قمنظور از تغییر، مصرفی شدن دوره جوانی است. به نظر می کرده است.

ه و نگاچیز با محک و معیار جوانی سنجیده شود. برآیند چهره، پوشش است همه

های ثیر گذاشته است. جوانتأ ها در سبک زندگیخطرپذیر آن و پرانرژی و جوانانه

یکی از . خواهندتر برای حال میاند وزندگی را بیشتر شدهامروزی آشکارا مصرفی

های آن تبلیغاتی است ی عالوه بر انواع و اقسام برنامههای ماهوارهمسائل مهم در برنامه

ای ها برطور حتم با هدفمندی این رسانهشود تبلیغاتی که بهدرآن پخش می -که

 کنند همراه است.ها را تماشا میجدید و نو برای کسانی که این برنامهذائقه  -پرورش

ها برای فروش های تبلیغی ماهواره، استفاده از سریالیکی از پرکاربردترین جنبه

گذرد و ازنظر بینندگان می ایتبلیغ چندثانیه هایی،در چنین سریال محصوالت است.
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مصرف  ایجاد احساس نیاز در مخاطب برای خرید و برای تثبیت نام محصول و

که برای تبلیغ و مصرف کاالها از طوریکند بهمحصوالت تا حد زیادی موفق عمل می

ها کند که مخاطب جذب این شخصیتهای معروفی هم استفاده میبازیگران شخصیت

ا و هشده در سریالزندگی ارائه سبک کند. از طرفی،شود و الگوبرداری میمی

های خاصی زندگی اساس ارزش ها مرتب  با طبقات باالی جامعه است که بربرنامه

 های با درآمد باال، ماشین وقیمت و مدرن، شغلکنند. نمادهای منزلتی گرانمی

های طبقات باالی جامعه بوده غیره ازجمله شاخص قیمت وگران و های لوکسخانه

های مختلف به شکل فراوان بازنمایی ره و سریالهای متنوع ماهواکه در انواع برنامه

ها دارد، لذا تکرار این که رسانه نقش مهمی در ساخت ارزشاند و ازآنجاییشده

ها شده و های مختلف باعث همسویی مخاطب با این ارزشسبک زندگی در سریال

 شود.های اجتماعی و فرهنگ بومی خودش میعاملی برای فاصله گرفتن از ارزش

 اوقات روی ایماهواره هایشبکه از استفاده الگوی و میزان: چهارم ضیهفر

 .دارد تأثیر فراغت

های معناداری بین میزان و الگوی استفاده از شبکه تأثیرآمده از دستنتایج به

دهد که رابطه بین دو ای با شیوه گذران اوقات فراغت در نسل جوان نشان میماهواره

ای و شیوه گذران اوقات فراغت )موسیقی های ماهوارهز شبکهمتغیر میزان استفاده ا

 معکوس است. معنادار( گوش کردن، ورزش کردن، مطالعه کردن، سیاحت و زیارت

تر ای بیشهای ماهوارهشبکه الگوی استفاده از به این معنا که هرچه قدر میزان و

چه میزان و الگوی پردازند و هرتر به گذران اوقات فراغت میشود جوانان کممی

تر به گذراندن اوقات فراغت ای کاهش یابد، جوانان بیشهای ماهوارهاستفاده از شبکه



 

 

 

 

78  95 پاییز، فتمه، شماره شناسی سبک زندگی، سال دومجامعه 
 

دهد رگرسیون نشان می پردازند. نتایج آزمون)ورزش کردن، دیدوبازدید و غیره( می

 است.  (R = -559) شدت رابطه بین دو متغیر برابر

ای روی مدگرایی های ماهوارهبکهالگوی استفاده از ش فرضیه پنجم: میزان و

 تأثیر دارد.

ای با های ماهوارهثیر بین میزان و الگوی استفاده از شبکهآمده از تأدستنتایج به

های دهد که رابطه بین دو متغیر میزان استفاده از شبکهمدگرایی در نسل جوان نشان می

 دار(قیمت و مارکانهای شیک، گرای و گرایش به مدگرایی )پوشیدن لباسماهواره

ای های ماهوارهو الگوی استفاده از شبکه به این معنا که هرچه قدر میزان معنادار است.

یابد. نتایج افزایش می میزان گرایش به مدگرایی در میان جوانان. شودتر میبیش

است که در  (R=258/0) دهد شدت رابطه بین دو متغیر برابرآزمون رگرسیون نشان می

ای های ماهوارههای شبکهکه کلیت برنامهشود. ازآنجاییتوس  برآورد میحد م

ها با تکرار هرروزه خود برای مثال سریال. کندالگوی خاصی از زندگی را ارائه می

کشد که سرشار از رفاه، برتری، آل و پر از هیجان خود را به تصویر میزنگی ایده

شده ود مخاطب خود را با الگوی ارائهشجویی و هیجان است این روش سبب میلذت

های تر از شخصیتمقایسه کند و تنها راه نزدیک شدن به این الگو را تقلید هرچه بیش

شود. ها بداند، این همان چیزی است که در نظریه کاشت به آن اشاره میاین سریال

ها سریال خصوص فیلم وای بههای ماهوارهطورکلی باید گفت که در اکثریت برنامهبه

ها از مرد تا زن و کودک دار در تمام شخصیتعادت به پوشیدن لباس شیک و مارک

ی افراد سعی به نشان دادن خوددارند و های ماهوارهشود. درواقع در شبکهدیده می

ای درزمینه مد و های ماهوارهکه در شبکه آید. تبلیغات زیادیوجود مییک رقابت به
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 کند.اشتغال ذهنی در این خصوص، در قشر جوان ایجاد میگیرد زیبایی صورت می

آرایشی در قشر جوان بخصوص های زیبایی و استفاده زیاد از لوازمبرای مثال، جراحی

 کند.می تأییدزنان این موضوع را 

ای روی مدیریت های ماهوارهفرضیه ششم: میزان و الگوی استفاده از شبکه

 دارد. بدن تأثیر

ای با های ماهوارهمیزان و الگوی استفاده از شبکه بین تأثیراز  آمدهدستبهتایج ن

که رابطه بین دو متغیرِ میزان  دهدمینسل جوان نشان  گرایش به مدیریت بدن در

سالمت  ،زیبا بودنآرایشی، استفاده از ماهواره و گرایش به معیارهای ظاهری )

در گرایش به بودن(  اندامخوشبودن،  تیپخوش ،جسمانی و جراحی پزشکی

است. به این معنا که هرچه قدر گرایش  دارمعنیبه لحاظ آماری  مدیریت بدن جوانان

در میان جوانان بیشترمی شود، میزان اهمیت معیارهای های اجتماعی و شبکه به ماهواره

نشان  رگرسیون. نتایج آزمون کندمیافزایش پیدا  جواناندر و مدیریت بدن ظاهری 

در جراحی  هاامروزه رسانه .است (R= -454/0) ت رابطه بین دو متغیر برابرشد دهدمی

فرهنگ  ترویج درزیبایی و آرایش افراد نقشی اساسی دارند لذا بررسی نقش رسانه 

 درواقع .رسدهای زیبایی بسیار الزم به نظر میو انجام جراحی آرایشیلوازممصرف 

برای کسب سرمایه نمادین و حتی تبدیل ای عقالنی های زیبایی صورت، شیوهجراحی

های زنانگی برای کسب آن به انواع دیگر سرمایه است و مصرف متظاهرانه خصیصه

 .ای استنشانه های فرهنگی وموقعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر اساس مالکیت

ته است که الب یافتنیدستکنند که تنها با آرایش ها نوعی زیبایی را تبلیغ میرسانه

بعضاً دچار افسردگی هم  و آیدبه دست نمی آل ایدهرغم مصرف آن دسترسی علی
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ای دست کند تا به زیبایی و آراستگی رسانهفرد مدام مصرف می کهطوریشوند. بهمی

قادرند  هارسانهت. شود که هنوز به آن دست نیافته اسیابد ولی همیشه به او القا می

و زیبا جلوه و بدنی دیگر را مورد تمسخر قرار دهند ترکیب خاصی از بدن را مقبول 

 پیداکردهبسزایی در ترویج فرهنگ مصرفی بدن  تأثیرها در رسانه شدهارائهلذا تصاویر 

های زیبایی، زنان در مقایسه با مردان، با توجه به اینکه طبق آمار عمل جراحی است.

حساسیت و توجه  نسبت به وضعیت زیبایی و ظاهر خود دقت بیشتری دارند و

 .کنندصرف ظاهر خود می روزافزونی

 ز نمونهی به دست آمده اهاهوتحلیل دادبا توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه

و  توان گفت که سبک زندگی در این شهر به صورت سنتیجوانان شهرستان بناب می

 باشد. مدرن می

 پیشنهادات کاربردی

ای( های ماهواره)ازجمله شبکه اج هر تکنولوژیبا رو های پژوهش،یافتهبا توجه 

تکنولوژی الزم است و باید  کند.پیامد مثبت و منفی آن نیز در جامعه رواج پیدا می

با معیارهای زندگی خود باید تشخیص دهد از  هرکسی درست از آن استفاده کرد.

 دوشمشیر  ی هماننداماهوارههای برای مثال: شبکه .تکنولوژی چگونه استفاده کند

رشد و عدم آگاهی از استفاده  ساززمینه را، هستند که استفاده با شناخت از آن ایلبه

 هایجنبهاین فناوری نو را در همه  تأثیراتت. دانس توانمیبهینه از آن را زمینه سقوط 

دید و این یعنی هنوز کاربران جنبه  توانمیجامعه مثل ظاهر افراد و یا خانه و وسایل 

 بر مثبت تأثیرگذاری و رشد٬را که باعث بروز خالقیت یاماهواره هایشبکهاین  مثبت

 اند.شده تأثیرپذیردر بیشتر موارد فق   و اندنیاموخته را دیگران
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 تصور برخی از پیامدهای منفی ،ایههای ماهوارشبکهآثار مثبت برخی در کنار 

 ،ادافر روی نگرش یرات،این تأث .، بدیهی استاندنمودهکه ایجاد  هاییچالشو  هاآن

 باورها، و سبک زندگی افراد است.

برای کم کردن اثرات مخربی که ممکن است ماهواره روی سبک زندگی   

رسد، نظر می هها صورت گرفت ولی بف آنهایی در جهت حذبگذارد تالش

ر بازیت اندازی سانسور و یا پار ،فیلترینگ ،همچون حذف ایشدهآزموده  هایشیوه

ت حتی مضر و فاقد کارایی است بلکه ممکن اس تنهانهمذکور  هایشبکهامواج 

پذیری اساس جامعه ها را برپس بهتر است پیشنهاد .خطرناک به حال جامعه باشد

انی و ح میخانواده )در سطح خرد( و نهادهای فرهنگی و اجتماعی کشور )یعنی در سط

ق رسانی از طریریزی فرهنگی و اطالعرنامهکالنی( ارائه نمود. به عبارتی الزم است ب

ها صورت تبع آن در سطح خانوادهنهادهای اجتماعی و فرهنگی در سطح کشور و به

 گیرد.

های اجتماعی و فرهنگی از ها در ارزشکه ریشه برخی از دگرگونیزآنجاییا -

های اصلی شخصیت درون خانواده شکل گیرد و پایهبنیان خانواده سرچشمه می

شود باید به طور که به نیازهای فیزیولوژیک اعضا توجه میگیرد، باید خانواده همانمی

روز برای صحبت با یکدیگر شان نیز توجه کنند و ساعاتی در شبانهمسائل عاطفی

ر دمتر اختصاص دهند این تعامالت نزدیک با اعضا خانواده موجب گذراندن وقت ک

 شود.ه میهای اجتماعی و تماشای ماهوارشبکه

 جامعه عمومی افکار هدایت بر را خود ای، تمرکزماهواره توجه به اینکه شبکه با - 

 و جذاب هاییبرنامه تولید طریق از محبوبیت را این و اندنهاده مطلوب جریان برخالف
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 ها بایدکاستن از اثرات منفی این رسانه برای روازاین. کنندمی دنبال پسند مخاطب

 صداوسیما بخصوص کشور فرهنگی هایدستگاه شودمی پیشنهاد لذاد. شیاندی ایچاره

طور مثال سعی شود؛ سریال و به ،تحقق این امر میسر سازد برای الزم فرهنگی فضای

کند و فق  نمایانگر دو های اجتماع بیان میهایی نمایش داده شود که واقعیتفیلم

های تلویزیونی باید خالقانه، غنی، برنامه طیف انتهایی اجتماع ) فقیر و ثروتمند( نباشد.

ای و تکراری پرهیز شود و هدفمند های کلیشهمهیج و جذاب باشند و از برنامه ،شاد

های دینی و صورت واقعی و بدون سانسور نمایش داده شود، برنامهاخبار باید به باشند.

طابق با نیازهای های مذهبی ممذهبی با دالیل علمی و عقالنی همراه باشد و آموزش

های متنوع و جذاب پخش شود. مشکالت مردم بخصوص جوانان روز باشد. موسیقی

 های کاربردی و مفید ارائه شود.حلمطرح شود و سعی شود راه

قات های شاد اجتماعی نظیر برگزاری اردو، جشن، نمایش مساببرگزاری برنامه -

 شی و غیره های ورزباشگاه ،هاورزشی در فرهنگسراها، شهرداری

که  هاییمکانو  هاشهربازی نماها،یس ،یمحصوالت فرهنگ متیق آمدن نییپا -

 .در جهت پر کردن اوقات فراغت خانواده و جوانان دارند

ر را د یتساعا باهم که همه افراد خانواده بتوانند ییفضاها جادیو ا ریزیبرنامه -

 .کنند یسپر آنجا
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