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مقدمه

در تحليلهاي جامعششناختي امروز ،مصرف رسانشاي منشـا مـدرن سـاختار هـويتي بـش
شمار مي رود و اين نکتش ،محصول تغيير آهنگ زندگي و فراغت بشر امروز است .مسئلش
اصلي پژوهش ،بررسي رابطش دو مفهوم مهم جامعششناختي و هدف مقالش حاضر ،پاسـخ
بش اي ن پرسش است کش آيا بين نوع سبک زندگي افراد جامعش و نوع رسانش و محصوالت
رسانشهاي مصرفي آنها رابطشاي وجود دارد يا خير .بش طور خالصش ،مصـرف رسـانشاي،
مجموعشاي از نيازها و الگوهاي مخاطبان را براي استفاده از رسانشهاي ارتباط جمعي در
بر ميگيرد و منظور از سبک زندگي در اين پـژوهش ،شـيوه سـازمان دادن بـش زنـدگي
شخصي ،الگوهاي تفريح و مصـرف اسـت .دروااـع ،سـبکهـاي زنـدگي راه الگومنـد
مصرف ،درک يا ارج نهادن بش محصـوالت فرهنـگ مـادي هسـتند .بيشـتر صـاحبنظران
جامعششناسي در تبيين تنوع سبک زندگي بـر پديـده مصـرف افـراد و گـروههـا تأکيـد
کردهاند .ازجملش اين افراد ماکح وبـر اسـت کـش عقيـده دارد گـروههـاي داراي مقـام و
من لت در مصرف کاالها با سبک خاصي از زندگي ظاهر ميشوند .بش دليل کارکردهـاي
اجتماعي رسـانشهـاي جمعـي و نقـش رسـانشهـا در نشـان دادن سـبک زنـدگي ،تـأثير
رسانشهاي جمعي بر عقايـد ،ارزشهـا و و رفتارهـا موضـوع بسـياري از پـژوهشهـاي
ارتباطي در نيم ارن اخير بوده است .در نظريشهاي ارتباط جمعي ،ديدگاههـاي مختلفـي
درباره تأثير و نقش رسانش بر شـکلگيـري نگـرشهـاي اجتمـاعي ،جهـانبينـي حيـات
اجتماعي مطر شده است .يکي از اين چـارچوبهـاي نظـري ،نظريـش کاشـت اسـت.
شاخصترين چهره اين نظريش ،گربنر 1اسـت کـش عقيـده دارد همچـون زمـين کشـاورزي،
رسانشهاي جمعي آنچش را در حيات اجتماعي ميکارند ،درو ميکننـد .بـش بيـان علمـيتـر،
مخاطب در معرض رسانشهاي جمعي ارار ميگيرد و از طري آنها شکل داده ميشـود .بـش
اين ترتيب ،سبک زندگي و مصرف رسانشاي با يکديگر تعامل دارند يعني اگر چش مصـرف
رسانشاي بش عنوان بخشي از سبک زندگي از آن تأثير ميپذيرد ،احتماالً خود ني بـش عنـوان
يک متغير مستقل ميتواند بر ابعاد سبک زندگي تأثيرگذار باشد .بش اين ترتيب ،با توجش بـش
روند جهاني شدن و اب ارهاي مهم آن يعني رسانشهاي فراملي کش بش بيـان گيـدن  ،2وظيفـش
انتقال تجربش با واسطش بش انسانها از سـرزمينهـاي دور را بـر عهـده دارنـد ،در شـهرهاي
2. Giddens

1. Gerbner
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کشورمان شاهد شکلگيري نوعي سبک زنـدگي هسـتيم کـش ريشـش و مـأمن اساسـي آن،
رسانشهاي جمعي و محصوالت فرهنگي هستند .در جامعش امروزي ايران ،پژوهش دربـاره
سبک زندگي شهروندان و نقش رسانشها از اهميت علمي و اجتمـاعي خاصـي برخـوردار
است .چنان کش بش نظر ميرسد ،در چند دهش اخير با سـرعت تغييـر در مصـرف رسـانشاي،
شاهد تغييـر در مجموعـشاي از رفتـار و عـادات و عقايـد و ارزشهـاي مـردم کشـورمان
بـودهايـم .نــبض ايـن تحـوالت در ورود رســانشهـاي جديـدي همچــون تلوي يـونهــاي
ماهوارهاي ،انواع لو فشرده و اينترنت بش زندگي بخـشهـايي از مـردم اسـت .ايـن ورود
تدريجي رسانش هاي فرامرزي و گريـ از کنتـرل باعـث ايجـاد نـوعي شـوک فرهنگـي در
سطو نامرکي و گاه مرکي در بخش فرهنگ شده است .از اين رو ،ضروري است کش ايـن
مسئلش مورد بررسي ارار گيرد .در اين خصوص اهداف پژوهش عبارتاند از:
 .1اندازهگيري مي ان مصرف رسانشاي پاسخگويان
 .2اندازهگيري مي ان استفاده از انواع مختلف رسانشها در بين پاسخگويان
 .3بررسي سبک زندگي و ابعاد آن در ميان پاسخگويان
 .4بررسي رابطش ميان مصرف رسانشاي و سبک زندگي در ميان پاسخگويان
سبک زندگی

بسياري از انديشمندان ،سبک زندگي 1را چگونگي زندگي افراد تعريف کردهاند .دروااع
سبک زندگي نشان دهنده جلوه بيروني ادراک از خود در محيط زندگي و انتخابهاي او
در زندگي روزمره است .سبکهاي زندگي در چارچوب تعامل بين افراد و معنـايي کـش
در اين تعامل رد و بدل ميشود ،ظهور مييابد .سبک زندگي بش لحاص ماهيت ،موضوعي
اجتماعي است بش اين معنا کش حامل پيامهايي براي ديگران است .بش اين اعتبـار ،پيـروي
کردن از يک سبک زندگي خاص از سوي افراد ،ارزشها و جهتگيريهـاي خاصـي را
بش ديگران منتقل ميکند و نشان ميدهد کش ديگران بايد در برابر فرد چش رفتـاري داشـتش
باشند .همچنين سبک زندگي انتخابي است کش در محدوده متغيرهاي ساختاري صـورت
ميگيرد .سبک زندگي متماي کننده افراد و گـروههاسـت .برخـي انديشـمندان معتقدنـد
سبک زندگي آن نوع رفتارهايي را شامل ميشود کش اابل مشاهده و معنـادار هسـتند بـش
1. life style
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طوري کش باعث تفاوت بنيادين ميان گروههاي اجتماعي مختلـف مـيشـوند امـا برخـي
ديگر معتقدند کش سبک زندگي عالوه بر رفتارها ،شامل ارزشها ،نگرشها و عقايد نيـ
ميشود (چاني ،1996 ،1ص .)11
با توجش بش نظريات مطر شده در خصوص سبک زندگي مـيتـوان بـش ايـن نتيجـش
رسيد کش بسياري از پژوهشگران مفهوم سبک زندگي را جـايگ يني بـراي مفهـوم طبقـش
ميدانند ،زيرا طبقش در گذشتش مالکي براي تقسيمبندي اجتماعي مردم بر پايش ااتصاد بود
کش انگلح ،2مارکح 3و لنين 4بش آن معتقد بودند ،اما اينـک ايـن مفهـوم معنـاي خـود را
بسط داده و بش نوعي طبقشبندي نرماف ارانش و فرهنگي ـ هويتي تبديل شده است ،بش ايـن
ترتيب ،از سبک زندگي بـراي نشـان دادن سلسـلش مراتـب و اشـربنديهـاي اجتمـاعي
استفاده ميشود .زيمل 5سبک زندگي را تجسم تـالش انسـان بـراي يـافتن ارزشهـاي
بنيادي و فرديت برتر خود ميداند .بش اعتقاد وي ،فرد ميکوشد از طري سبک زنـدگي،
فرهنگ عينياش را بش گوش ديگران برساند .بش عبارت ديگر ،انسان براي معنـاي مـورد
نظر خود (فرديت و برتري) ،برخي شکل (صورت) هاي رفتاري را بر ميگ يند .زيمل،
توان چنين گ ينشي را سليقش و اين اشکال بش هم مرتبط را سبک زندگي مينامد (زيمل،
 ،1990صص  445ـ.)440
از ديــدگاه گيــدن  ،ســبک زنــدگي ،روش الگومنــد مصــرف ،درک و ارزشــگذاري
محصوالت فرهنگ مادي است کش استقرار معيارهاي هويتي را در چارچوب زمان و مکـان
ممکن ميسازد .سبک زندگي اغلب بش معاني نمادين محصوالت توجـش دارد؛ يعنـي آنچـش
در وراي هويت آشکار اين محصوالت نهفتش است ،سبک زندگي اصطالحي اسـت کـش در
فرهنگ سنتي کاربرد چنداني ندارد ،چون مالزم با نوعي انتخاب از ميـان تعـداد کريـري از
امکانهاي موجود است اين رويکرد ،راهي اسـت کـش بـش درک مـدرن بـودن سـبکهـاي
زندگي و تقابل آنها با شکلبنديهاي پيشـين مـيانجامـد و ايـن معـاني نمـادين ،امـوري
توافقي هستند کش پيوستش از نو ابداع ميشوند (گيدن  ،ترجمش موفقيان ،1382 ،ص .)120
بورديو ،)1984( 6سبک زندگي را نتيجش اابل رؤيتي از ابراز عادت ميدانـد .از نظـر
او ،همش چي هايي کش انسان را احاطش کردهاند مرـل مسـکن ،اسـباب و اثاثيـش ،کتـابهـا،
3. Marx
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6. Bourdieu
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سيگارها ،عطرها ،لبارها و غيره بخشي از سبک زندگي او را تشکيل ميدهند .او سبک
زندگي را فعاليتهاي نظاممندي ميداند کـش از ذوق و سـليقش فـرد ناشـي مـيشـوند و
بيشتر جنبش عيني و خارجي دارند و در عين حال بـش صـورت نمـادين بـش فـرد هويـت
ميبخشند و ميان ااشار مختلف اجتماعي تماي ايجاد ميکنند (همان ،ص .)249
ون ل 1در تعريف سبک زندگي ميگويـد ،سـبک زنـدگي کليـت الگوهـاي رفتـاري و
تمايل هنجاري است کش از طري فرايندهاي اجتماعي تکامل مـييابـد (نقـل از هنـدري و
همکاران ،ترجمش مالنظر و ککولي دزفولي ،1381 ،ص  .)232لسـلي 2و همکـاران نيـ در
مورد سبک زندگي معتقدند ،رفتارهايي کش با اشربندي حيريتي و اعتباري مرتبطاند ،سـبک
زندگي ناميده ميشوند .سبک زندگي فقط موجودي افراد نيست بلکـش چگـونگي نمـايش
اين موجودي از جانب آنهاست .سبک زندگي هم الگوهاي مصرف را شـامل مـيشـود و
هم ادرتي کش از اين ناحيش کسب ميشود .در اين خصوص ،سليقش ،آداب معاشـرت و مـد
بش من لش عاليم جاي داشتن در نردبان اجتماعي شناختش ميشوند ( ،1994ص .)368
سوبل 3معتقد است ،تقريباً هي تواف تجربي يا مفهومي درباره اينکش چش چيـ سـازنده
سبک زندگي است ،وجود ندارد .برخي ديگر هم معتقدند کش ميتوان اين مفهـوم را بسـتش
بش موضوعي کش مطالعش ميشود ،از راههاي مختلف تعريف کرد زيـرا اراکـش تعريفـي از آن،
نافي بقيش شيوههاي استفاده از اين مفهوم نيست؛ فقط الزم است زمينـشاي کـش در آن ،ايـن
مفهوم مورد استفاده ارار مـيگيـرد ،تعريـف شـود (نقـل از لـو ،1990 ،4ص  .)21سـبک
زندگي هر فرد ،انعکاسي از تجربيات زندگي ،مواعيتها ،ارزشها و نگرشها و انتظـارات
اوست .در جوامع سنتي ،بويژه در کشورهايي کش فرهنگ جمعگرايي در آنها غالب اسـت،
گ ينشهاي مصرف افراد بش شدت تحت تأثير طبقش اجتماعي ،خانواده و اطرافيان ارار دارد.
اما در جوامع مدرن ،مصرفکنندگان در انتخاب کاالهـا ،خـدمات و فعاليـتهـايي کـش بـش
واسطش آن خود را تعريف ميکنند ،آزاد هستند .يک فرد با انتخاب مجموعشاي از کاالهـا و
خدمات دروااع ابراز ميدارد کش چش کسي است ،چش ماهيتي دارد و دوست دارد عوو چش
تيپ افرادي شناختش و دستشبندي شود (صمدي ،1386 ،ص .)145
در همين راستا ميتوان تعاريف موجود را بش دو گروه تقسيم کرد و از رهگذر مرور
3. Sobel

2. Leslie

1. Wenzel
4. loov
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آنها بش برخي نتايج رسيد؛ گروه اول ،مجموعش تعاريفي هسـتند کـش سـبک زنـدگي را از
جنح رفتار ميدانند و ارزشها ،نگرشها و جهتگيـري ذهنـي افـراد را از دايـره ايـن
مفهوم بيرون ميگذارند .رويکـرد دوم ،ارزشهـا و نگـرشهـا را نيـ بخشـي از سـبک
زندگي ميداند .اين تقسيمبندي ،بش نوعي ماهيت ميان رشتشاي دارد؛ بش ايـن ترتيـب کـش
رويکرد اول در جامعششناسي غالب است اما رويکرد دوم کش وجش روانشناسي آن بيشتر
است ،در روانشناسي نمود بيشتري دارد (فاضلي،1382 ،ص )68
پيشينه پژوهش

جانسون )2002( 1در پژوهشي با عنوان رسانشاي شدن مصرف :بش سوي يک چـارچوب
تحليلي از فرهنگ تصوير ،بش تأثيرات رسانش بر روي فرهنگ مصرفي ميپردازد .او نشـان
ميدهد کش جامعش کنوني ،تحت تأثير رسانشهـا بـش سـوي فرهنـگ مجـازي رسـانشاي و
شبيشسازي شده گذر کرده است .بر اسار نتـايج ،الگـوي مصـرف رسـانشاي در سـنين
مختلف و گروههاي جنسي گوناگون تفاوت دارد.
اندرسون 2و بوشمن )2001( 3بر روي جوانان 18ـ  15سالش کان ار و ماساچوسـت
پژوهشي انجام داد کش موضوع آن چگونگي تـأثير اسـتفاده از تلوي يـون در گسـترش و
بسط رفتار اجتماعي افراد بود .در اين پژوهش ،مشخص شد کش استفاده از رسانشهـا ،بـر
روي تصور از خود ،استفاده از سيگار و الکل ،مشارکت در فعاليـتهـاي فـوق برنامـش،
پرخاشگري ،ابتکار و خالايـت تأثيرگـذار اسـت .از نتـايج ديگـر پـژوهش آن بـود کـش
رسانشها اصليترين عامل اجتماعي شدن در جامعشاند.
لول )1998( 4در کشور چين پژوهشي دربـاره تلوي يـون انجـام داد .سـؤال اساسـي
مطر در پژوهش او اين بود کش بينندگان از برنامشهايي کش تماشا مـيکننـد ،چـش درکـي
دارند .وي در اين پژوهش سعي کرد متغيرهاي اساسي دخيـل در تغييـر سـبک زنـدگي
مخاطبان تلوي يون را مورد بررسـي اـرار دهـد و ميـ ان تـأثير هـر کـدام از متغيرهـاي
مداخلشگر در نگرش ها و رفتارهـاي مخاطبـان را بـش دسـت آورد .نتـايج نشـان داد کـش
بينندگان با وجود انتقادهايي کش بش برنامشهاي تلوي يون دارنـد ،بـش دليـل ايجـاد دادههـا،
3. Bushman
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شيوههاي زندگي و ذايقشهاي جديد ارزش بيشتري براي اين رسانش اايلاند.
روزنگرين )1994( 1در پژوهشي بـش مطالعـش ريشـشهـاي روانشـناختي و اجتمـاعي
استفاده از رسانشها با تکيش بر فعاليتهاي اجتماعي و گروهـي پرداختـش اسـت .يافتـشهـا
نشان ميدهد کش سالي  ،انتخابها و نوع رسانشها در شيوه زندگي و الگوهاي تفريحـي
روزمره افراد نقش دارند و از سوي ديگر ،آنچش ما شيوه زنـدگي مـينـاميم بـر مصـرف
رسانشها تأثير مي گذارد .از ديگر نتايج پژوهش اين بود کـش افـرادي کـش سـبک زنـدگي
ااتصادي دارند ،روابط ضعيفي با رسانشهاي جمعي دارند.
رضويزاده ( )1384در پژوهشي بش بررسي تأثير رسانشها ميپردازد .اين پـژوهش در
 64روستا در استان هاي اصفهان ،آذربايجان غربي ،خوزستان و گلستان انجام شده است.
نتايج نشان مي دهد کش در روستاها ،استفاده از تلوي يون بش شکل فراگيري گسترش پيـدا
کرده است .بررسي مدل تحليل مسير ني حاکي از آن است کش اسـتفاده از تلوي يـون در
نگرش روستاييان بش زندگي شهري ،تمايل بش مهاجرت و تمايل بش تغيير سـبک زنـدگي
مؤثر است .همچنين نتايج نشان ميدهد افرادي کـش بيشـتر از ديگـران تلوي يـون تماشـا
ميکنند ،نگرش بهتري بش زندگي شهري دارند.
علي اده و فتحينيا ( )1385در پژوهشي بش بررسي تأثير مي ان تماشاي تلوي يـون بـر
موافقت يا مخالفت مخاطبان با ايدههاي مطر شده در برنامشهـاي (سياسـي ،ااتصـادي،
اجتماعي ،ورزشي و مذهبي) پرداختشاند .نتايج پژوهش اين است کش بـا افـ ايش ميـ ان
تماشاي برنامشهاي ورزشي ،بر مخالفت بينندگان با ايدهها و اواوتهاي مطر شده در
مورد سبک زندگي در اين برنامشها اف وده ميشود .همچنين اف ايش پايگـاه ااتصـادي و
اجتماعي مخاطبان ،بر مخالفت آنان با ايدههاي ااتصادي ،سياسي و مذهبي مطـر شـده
در برنامشهاي رسانش ملي مياف ايد.
رسولي ( )1382در پژوهشي با عنوان «بررسي مؤلفشهاي سبک زنـدگي در تبليغـات
تجاري تلوي يوني» بر اسار سش الگوي من لت ،تجدد و مصرف ،سبک زندگي را مـورد
بررسي ارار داده است .نتايج نشان مـيدهـد کـش مؤلفـشهـاي سـبک زنـدگي مبتنـي بـر
اليشبندي اجتماعيـ ااتصادي در تبليغات تلوي يوني بيشترين فوا را بش خود اختصـاص
داده است .همچنين تمايل بش پيوند دادن کاالهاي تجاري با مکانهـاي مسـکوني مجلـل
1. Rosengren
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کش بش مرابش نمادهاي من لتي اعتبار شناختش ميشوند ،باعث ميشود کـش مصـرفکننـدگان
کاالي مورد اشاره در تبليغ کش متعل بش طبقات مرفش جامعش هستند ،سعي کنند بـا خريـد
و مصرف اين گونش کاالها ،من لت خويش را بش شکل ظاهري ارتقا دهند.
چارچوب نظري

يکي از نظريات مهمي کش در زمينش تأثير وسايل ارتبـاط جمعـي بـر سـبک زنـدگي مـردم
مطر شده ،نظريش کاشت است .نظريش کاشت رويکردي است کش گربنر آن را توسـعش داده
است .گربنر و همکارانش بر تأثيرات تماشاي تلوي يون بش جـاي رفتـار تماشـاگران تأکيـد
کردهاند .وي استدالل ميکند کش رسانشهاي جمعي نگرشها و ارزشهايي را مـيپروراننـد
کش پيش از اين در فرهنگ عمومي معرفي شده بود (کارلسون ،1993 ،1ص .)243
گربنر و همکارانش رسانشها را عاملي ميدانند کـش بـر روي نگـرشهـا ،ارزشهـا و
باورهاي بينندگان در خصوص جهان اجتماعي تأثير زيادي ميگذارند .مردمي کـش زيـاد
تلوي يون تماشا ميکنند  -بيشتر از کساني کش کمتر تلوي يـون تماشـا مـيکننـد -تمايـل
دارند از برنامشهايي پيروي کنند کش توسط تلوي يون اراکش ميشـوند (گربنـر و گـرور،2
 ،1976ص .)173
گربنر معتقد است کش تلوي يون بش لحـاص عمـ و نفـوذ اابـل مالحظـشاش ،نيـروي
فرهنگي ادرتمندي است .وي تلوي يون را اب اري در دسـت نظـم تربيـتشـده صـنعتي
اجتماعي ميداند ،کش بش جاي تغيير ،تهديد يا توعيف نظـام سـنتي باورهـا ،ارزشهـا و
رفتارها ،در خدمت حفظ ،تربيـت يـا تقويـت آنهاسـت .او کـش اثـر اصـلي تلوي يـون را
جامعشپذيري يعني اشاعش ثبـات و پـذيرش وضـعيت موجـود مـيدانـد ،معتقـد اسـت،
تلوي يون تغييرات را بش تنهايي بش حداال نميرساند؛ بلکش اين امـر بـا همـاهنگي ديگـر
نهادهاي عمده فرهنگي محق ميشود (نقل از گونتر ،3ترجمش نيکو ،1384 ،ص .)310
گربنر مدعي است کش ميان تماشاي تلوي يون و اظهار نظر در مورد وااعيتهاي دنيا،
رابطش برارار است و تماشاگران پرمصرف تلوي يون نسبت بش وااعيـتهـاي زنـدگي بـا
بينندگان کم مصرف اخـتالف نظـر دارنـد .ايـن نظريـش معتقـد اسـت کـش تلوي يـون در
بلندمدت ،موجب تأثير در جهانبيني و نظام ارزشي بينندگان پرمصرف خود مـيشـود و
3. Gunter
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بش آنها نگرش تلوي يوني واحدي در مورد وااعيات ميبخشد .در وااع نظريـش گربنـر بـا
تفاوت اايل شدن بين مخاطب عادي و پرمصرف ،تأثير زيـاد تلوي يـون را بـر مخاطـب
پرمصرف اثبات ميکند .گرنبر استدالل ميکند کش از نظر تماشاگران پرمصرف ،تلوي يون
در عمل ،ديگر منابع اطالعات ،افکـار و آگـاهيهـا را بـش انحصـار درآورده و يکپارچـش
ميکند .اثر اين مواجهش با پيامهاي مشابش ،چي ي را توليد ميکند کش وي آن را کاشت يـا
آموزش جهان بيني رايج ،نقـش هـاي رايـج و ارزشهـاي رايـج ،مـينامـد (سـورين 1و
تانکارد ،2ترجمش دهقان ،1386 ،ص  .)39گربنر عقيده دارد کش پيام تلوي يون از چنـدين
جنبش اساسي از وااعيات فاصلش دارد؛ اما بـش دليـل تکـرار دايمـي ،در نهايـت بـش عنـوان
ديدگاه مورد وفاق جامعش ،پذيرفتش ميشود و تمار ممتد با جهان تلوي يون ،ميتواند در
نهايت بش پذيرفتن ديدگاه تلوي يون ،کش همواره وااعيت را بش درستي منعکح نمـيکنـد،
درباره جهان وااعي منجر شود (مککوکيل ،3ترجمش اجاللي ،1385 ،ص .)399
گربنر سپح دو مفهوم متداولسازي و تشديد را بش نظريش کاشت اضافش مـيکنـد .بـا
اين مفاهيم اين وااعيتها در نظر گرفتش ميشود کش تماشاي بيش از حد تلوي يون ،نتايج
متفاوتي براي گروههاي مختلف دارد .گربنر معتقد اسـت متـداولسـازي هنگـامي روي
ميدهد کش تماشاي بيش از حد وسايل ارتبـاط جمعـي منجـر بـش تقـارن ديـدگاههـا در
گروهها شود اما تشديد زماني روي ميدهد کش اثر کاشت در گروهي خاص از جمعيـت
بيشتر ميشود .نظريشپردازان کاشت استدالل ميکنند ،تماشـاي زيـاد تلوي يـون موجـب
ميشود کش مصرفکنندگان پرمصرف در مقايسـش بـا کـممصـرفهـا از شـباهت فکـري
بيشتري برخوردار باشند ،يعني بر اسار نظريش کاشت ،تماشاي تلوي يون باعـث نـوعي
تشابش و همگرايي افکار در ميان انسانها ميشود (هارمون ،2001 ،4ص .)405
نظريش کاشت از نظريشهايي است کش بش آثار کلي و درازمدت رسانشها توجش و تأکيـد
دارد .بش اعتقاد گربنر ،تلوي يون در زندگي روزمره ما جايگاهي محوري دارد کش بش غلبـش
محيط نمادين آن بر محيط وااعي ما ميانجامد همچنان کش پيامهايش در مـورد وااعيـت
ني جايگ ين تجربش شخصي و ساير وسايل شناخت ما از جهان ميشود.
بنابراين ميتوان گفت کش استفاده زياد از رسـانشهـا بخصـوص تلوي يـون بـر سـبک
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نگرش و رفتار افراد تأثيرگذار است .بش تعبير نظريش کاشت ،مصرف زياد رسانشهـا منجـر
بش کاشت سبک زندگي خاصي در بين مصرفکنندگان ميشود.
چارچوب محوري پژوهش حاضر ،نظريش کاشت گربنر است .اين نظريش رسـانشهـاي
جمعي را بش عنوان يک عامل اجتماعي شدن ميداند و معتقد اسـت کـش وسـايل ارتبـاط
جمعي تأثير زيادي بر نگرش ها ،باورها و اواوتهاي مصرفکننـدگان دربـاره جهـان
اجتماعي دارند .رسانشهاي جمعي نگرشها و ارزشهايي را پرورش ميدهند کش بش طور
معمول در فرهنگ رايج وجود دارد .رسـانشهـا ايـن ارزشهـا را در ميـان اعوـاي يـک
فرهنگ اشاعش ميدهند تا مردم را بش همديگر پيوند دهند و ن ديکتر کنند.
تعريف عملياتی مفاهيم

الف)رسانههايجمعي .رسانش وسيلشاي است کش فرستنده بش کمک آن معنا و مفهـوم مـورد
نظر خود (پيام) را بش گيرنده منتقل مي کنـد .کتـاب ،روزنامـش ،مجلّـش ،عکـح ،فـيلم ،نـوار
صوتي و تصويري ،راديو ،تلوي يون ،ماهواره و  ...نمونشهايي از رسانشهاي ارتباطي هسـتند
(اميرتيموري ،1377 ،ص  .)16کارکرد آشکار رسانش محل برخورد پيام و گيرنـده پيـام ،يـا
محل برخورد محرک و مخاطب است .کارکرد نهاني رسانش ،برارارکننده جريـان ارتبـاط و
تأمينکننده يک بخش يا تمام بخشهاي فرايند تبديل پيام بـش احسـار و سـپح ادراک و
بعد از آن انگي ش و در نهايت رفتار است (ديندار و صدرينيـا ،1388 ،صـص 20ــ .)19
در پژوهش حاضر ،رسـانش هـاي ارتبـاط جمعـي بـر حسـب شـيوه ارتبـاط بـا مخاطـب،
کارکردهاي خاص و مساکلي از اين دست ،بش سش دستش کلي تقسيمبندي شدهاند.
.1رسانههايچاپي.شاخصتـرين و شـناختش شـدهتـرين انـواع رسـانشهـاي چـاپي،
عبارت اند از :مطبوعات ،کتاب و مجالت و امرال آن .ايـن گونـش رسـانشهـا ،ازجملـش از
اديميترين انواع رسانشهاي گروهي محسوب ميشوند .روزنامشهـا بـش دليـل ماهيـت و
نوع انتشار کش دسترسي روزانش و مستمر مردم بش اخبار و اطالعات را فراهم مـيآورنـد،
بسيار مورد توجش عموم هستند .براي بررسي اين متغير ،مي ان خواندن روزنامـش ،کتـاب،
مجالت و ديگر وسايل ارتباطي نوشتاري در طول هفتش سنجيده شده است.
.2رسانههايالکترونيک.رسانشهايي همچون راديو و تلوي يون را مـيتـوان در زمـره
رسانشهاي الکترونيک دانست .در بين اين گونش رسانشها ،تلوي يون بش دليل اينکش تصـوير
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را بش صورت مکمل صدا در خود جمع کرده است ،در مخاطبان خـود از نفـوذ بيشـتري
برخوردار است .براي بررسي اين متغيـر ،ميـ ان تماشـاي سـينما ،تلوي يـون و راديـوي
داخلي و برنامشهاي آن سنجيده شده است.
.3رسانههايديجيتال.نماد بارز عصر اطالعات ،شبکش متشکل از رايانشهـاي بـش هـم
پيوستش در سراسر جهان ،يعني اينترنت است .اينترنت رشـد يافتـش تـرين ابـ ار ارتبـاطي
جهان است کش بش همش زواياي زندگي انسان امروز نفوذ کرده اسـت بـراي بررسـي ايـن
متغير ،مي ان اسـتفاده از برنامـشهـاي مختلـف اينترنـت از ابيـل شـبکشهـاي اجتمـاعي،
خبرگ اريها ،سايتهاي علمي و غيره مورد سنجش ارار گرفتش است.
ب)سبکزندگي .سبک زندگي مجموعشاي بش نسـبت هماهنـگ از همـش رفتارهـا و
فعاليتهاي يک فرد معين در جريان زندگي روزمره است (گيدن  ،ترجمش موفقيان،1382 ،
ص  .)121دروااع شيوه زندگي اشرها ،طبقـات و گـروههـاي اجتمـاعي مختلـف را در
جامعش سبک زندگي مينامند (رسولي ،1382 ،ص  .)64هر يـک از اشـرهاي اجتمـاعي
سبک زندگي ويژه با رويکردها و باورداشـتهـاي خـاص خـود را دارنـد .امـا در ايـن
پژوهش از پنج بعد زير براي تعريف سبک زندگي استفاده شده است.
.1مصرففرهنگي .اين متغير از طري سؤاالتي در خصوص مسـافرت رفـتن ،اهـل
مطالعش بودن ،موسيقي گوش کردن ،سينما رفتن ،رايانش داشتن و اهل تماشاي فيلم بـودن
مورد سنجش ارار گرفت.
.2رفتارانحرافي .اين متغير از طري سؤاالتي در خصوص داشتن تجربش مصرف سـيگار،
داشتن تجربش مصرف اليان ،داشتن تجربش مصرف ترياک و شيره ،داشـتن تجربـش شـرکت در
پارتيهاي مختلط ،داشتن تجربش مصرف مشروبات الکلي و غيره مورد ارزيابي ارار گرفت.
.3رفتارسياسي.اين متغير بر مي ان مشارکت پاسخگو در ر يگيـريهـاي انتخابـات
مختلف ،اعتماد سياسي و آگاهي سياسي تأکيد ميکند.
.4مديريتبدن.اين متغير از طري سؤاالتي همچون اهل رژيم غذايي گرفتن ،تمايل
بش جراحي زيبايي داشتن و اهل ورزش بودن مورد سنجش ارار گرفت.
.5دينداري.اين متغير از طري سؤاالتي از ابيل مي ان حوور در مسجد ،مي ان ايمان
بش خداي يگانش ،مي ان اعتقـاد بـش زنـدگي پـح از مـرگ ،ميـ ان اعتقـاد بـش ديـن بـراي
خوشبختي انسان و غيره مورد ارزيابي ارار گرفت.
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روش پژوهش

روش پژوهش مورد استفاده در اين بررسي ،روش پيمايشي و جامعـش آمـاري آن ،کليـش
دانشجويان دانشگاه اصفهان از تمامي رشتشها در مقاطع کارشناسي ،کارشناسـي ارشـد و
دکتري در سال تحصيلي  91ـ 1390بوده است .حجم نمونش  150نفر بود کـش بـش شـيوه
نمونشگيري خوشـشاي انتخـاب شـدند .پـح از حـذف پرسشـنامشهـاي مخـدوش 138
پرسشنامش بااي ماند .ميانگين و انحراف استاندارد سن براي کل دانشـجويان بـش ترتيـب
 23/11و  8/36است.
دو متغير اصلي در اين پژوهش ،مصرف رسانشاي و نوع سـبک زنـدگي دانشـجويان
بود کش از طري پرسشنامش مورد سنجش ارار گرفت.
در پژوهش حاضـر ،ضـرايب پايـايي ايـن مقيـار بـش روش آلفـاي کرونبـا برابـر
70درصد بوده است .بش منظور اف ايش دات و صـحت مطالعـش و بـا توجـش بـش شـرايط
جامعش ايران ،مصرف رسانش در سش بعد مصرف رسانشهاي چاپي ،رسانشهـاي الکترونيـک
و رسانشهاي ديجيتال تقسيمبندي شد .اين مقيار اب اري براي سـنجش مصـرف رسـانش
افراد است کش نمره گذاري هر سؤال را بر روي پيوستاري از (کـامالً مـوافقم) تـا (کـامالً
مخالفم) در بر ميگيرد.
پژوهش حاضر ،از نوع مطالعات همبستگي است .واحد تحليل در اين پژوهش فـرد
است .بش منظور تج يش و تحليل آماري دادهها ،عالوه بر آمارههاي توصـيفي ،از ضـريب
همبستگي و رگرسيون چند متغيره استفاده شد.
يافتههاي پژوهش

نتايج بش دست آمده از پژوهش در دو بخش توصيفي و استنباطي اراکـش مـيشـود .ابتـدا
يافتشهاي توصيفي ذکر ميشود.
جدول  1ميانگين نمرات شرکتکنندگان را در هر يک از ابعـاد مصـرف رسـانشاي و
سبک زندگي نشان مي دهد کش باالترين مي ان استفاده از وسايل ارتباط جمعي ،مربوط بش
رسانشهاي ديجيتال و پايينترين مي ان مربوط بش رسانشهاي چاپي بوده است.
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جدول 1ـ میانگین نمرات شرکتکنندگان در هر يک از ابعاد مصرف رسانهای و
سبک زندگی

متغير
رسانههای دیجیتال
رفتار انحرافی
مدیریت بدن
دینداری
رسانههای الکترونیک
مصرف فرهنگی
رفتار سیاسی
رسانههای چاپی

ميانگين
14/84
13/01
9/75
11/05
11/04
10/8
9/75
6/66

جدول  2همبستگي ساده (پيرسون) هر يک از ابعاد سبک زندگي را با ابعاد مصـرف
رسانشاي نشان ميدهد.
همانگونش کش مشاهده ميشود تمام همبستگيها بـش لحـاص آمـاري معنـادار هسـتند.
باالترين مي ان همبستگي مربوط بش رابطش مصـرف رسـانشهـاي الکترونيـک بـا مصـرف
فرهنگي ( )r=0/73, p <0/01و کمترين مي ان ،مربوط بـش رابطـش مصـرف رسـانشهـاي
ديجيتال با مي ان دينداري ( )r=0/17, p <0/05است.
جدول 2ـ همبستگی ابعاد مصرف رسانهای با ابعاد سبک زندگی

متغير
رسانههای چاپی
رسانههای الکترونیک
رسانههای دیجیتال

مصرف

رفتار

رفتار

مديريت

فرهنگی
**0/580
**0/732
**0/558

انحرافی
**0/498
**0/386
*0/204ـ

سياسی
**0/398
**0/517
**0/482

بدن
**0/250
**0/411
**0/338

** p <0/01

دينداري
**0/329
**0/429
*0/173
* p <0/05

براي بررسي رابطش چندگانش مصرف رسانش با هر يک از ابعاد سبک زندگي از تحليـل
رگرسيون چندگانش استفاده شد .جدول  3نتايج مدل رگرسيوني را بش ازاي رابطش مصرف
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رسانشاي با هر يک از ابعاد سبک زندگي؛ شامل مصرف فرهنگي ،رفتار انحرافـي ،رفتـار
سياسي ،مديريت بدن و دينداري نشان ميدهد.
نتايج جدول  3نشان ميدهد ،ابعاد مصرف رسـانشاي پـيشبينـيکننـده خـوبي بـراي
مؤلفشهاي سبک زندگي هستند .ضريب تعيين 64درصد مقدار اابل تبيين واريـانحهـاي
سبک زندگي رسمي را از روي مصرف رسانشهاي چاپي ،الکترونيـک و ديجيتـال نشـان
مي دهد .ضريب تعيين 28درصد ،مقدار اابل تبيين واريـانحهـاي رفتـار انحرافـي را از
روي مصرف رسانشهاي چاپي ،الکترونيک و ديجيتـال نشـان مـيدهـد .ضـريب تعيـين
35درصد ،مقدار اابل تبيين واريانحهاي رفتار سياسـي را از روي مصـرف رسـانشهـاي
چاپي ،الکترونيک و ديجيتال نشان مي دهد .ضريب تعيين  19نشان مـيدهـد 19درصـد
واريانحهاي مديريت بدن از روي مصرف رسانشهاي چاپي ،الکترونيک و ديجيتال اابل
تبيين است .ضريب تعيين 21درصد ،مقدار اابل تبيين واريانحهاي نمره دينـداري را از
روي مصرف رسانشهاي چاپي ،الکترونيک و ديجيتال نشان ميدهد .سطح معنـاداري بـش
دست آمده براي مقادير  Fنشان مـيدهـد تمـام ضـرايب در سـطح اطمينـان 99درصـد
معنادار است.
نتايج ضرايب رگرسيون غيراستاندارد و استاندارد بش ازاي رگرسيون هر بعد از ابعـاد
مصرف رسانشاي بر ابعاد سبک زندگي نشان ميدهد .در تمام ابعاد سبک زندگي بش جـ
رفتارهاي انحرافي ،بعد مصرف رسانشهاي الکترونيک پيشبينيکننده مهمتري اسـت و از
وزن  bباالتري برخوردار است .در مجموع ،رابطش مصرف رسـانشهـاي چـاپي بـا ابعـاد
مصرف فرهنگي ،رفتارهاي انحرافي ،رفتار سياسـي و دينـداري معنـادار ولـي بـا متغيـر
مديريت بدن معنادار نيست .همچنين نتايج نشان ميدهد کش ارتباط مصرف رسـانشهـاي
چاپي با ابعاد سبک زندگي بش غير از رفتارهاي انحرافي همبستگي مربت دارد .همچنـين
رابطش مصرف رسانشهاي الکترونيک با ابعاد سبک زندگي معنادار و مربت (بـش جـ بعـد
رفتارهاي انحرافي) است .رابطش مصرف رسانشهاي ديجيتال با ابعاد مصـرف فرهنگـي و
رفتار سياسي معنادار است .از سوي ديگر ،ارتباط مصرف رسـانشهـاي ديجيتـال بـا بعـد
دينداري همبستگي منفي ولي با ابعاد ديگر سبک زندگي همبستگي مربت دارد.
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جدول 3ـ ضرايب رگرسیون غیر استاندارد و استاندارد به ازای رگرسیون بعد از
مصرف رسانهای بر ابعاد سبک زندگی

ضرايب
سطح
ضرايب
متغير متغير
مالک پيشبين غيراستاندارد استاندارد معناداري

مصرف
فرهنگی

رفتار
انحرافی

رفتار
سیاسی

مدیریت
بدن

دینداری

رسانههای
چاپی
رسانههای
الکترونیک
رسانههای
دیجیتال
رسانههای
چاپی
رسانههای
الکترونیک
رسانههای
دیجیتال
رسانههای
چاپی
رسانههای
الکترونیک
رسانههای
دیجیتال
رسانههای
چاپی
رسانههای
الکترونیک
رسانههای
دیجیتال
رسانههای
چاپی
رسانههای
الکترونیک
رسانههای
دیجیتال

0/449

0/285

**0/000

0/724

0/505

**0/000

0/284

0/195

**0/002

0/926ـ

0/417ـ

**0/000

0/474ـ

0/235ـ

**0/010

0/137

0/067

0/440

0/178

0/166

*0/037

0/297

0/306

**0/001

0/260

0/264

**0/002

0/030

0/057

0/519

0/143

0/303

**0/002

0/077

0/161

0/082

0/207

0/188

*0/032

0/397

0/397

**0/000

0/101ـ

0/099ـ

0/276

R2

F

سطح
معناداري

0/000 80/666 ./644

0/000 17/780 ./285

0/000 24/193 0/351

0/000 10/686 0/193

0/000 12/239 0/215

  116پژوهشهاي ارتباطي /سال بيستم /شماره ( 2پياپي  /)74تابستان 1392

بحث و نتيجهگيري

سبک زندگي ،مفهومي گسترده و چند بعدي است و اينکـش يـک بعـد خـاص آن را بـش
عنوان شاخص سبک زندگي بررسي کنيم گويا نيست ،هر چند توجش بش همش ابعـاد هـم
وسعت کار را بش حدي اف ايش مي دهد کـش شـايد انجـام آن امکـانپـذير نباشـد .البتـش
ميتوان بش روش بينابيني ترکيبي از مهمترين شـاخصهـا را بـش عنـوان شـاخص سـبک
زندگي در نظر گرفت .ساختن چنين شاخصي بش راحتي امکـانپـذير نيسـت و نيـاز بـش
بررسيهاي تجربي مکرر دارد .شاخص مورد اسـتفاده بـراي متمـاي کـردن سـبکهـاي
زندگي از يکديگر ،با مشارکت پنج معرف ساختش شده است.
در اين پژوهش ،نويسندگان بش مطالعش در خصوص رابطش بين مي ان استفاده از رسـانشهـا
و سبک زندگي پرداختشاند و هدف اصلي آنان بررسي مي ان تأثير رسانشها بر سـبک زنـدگي
دانشجويان بوده است .بش اين ترتيب ،با اسـتفاده از نظريـش کاشـت ،پديـده سـبک زنـدگي و
واکنش دانشجويان بش آن بررسي شده است .در اين مدل پژوهشگران بش دنبـال تعيـين نقـش
هر يک از متغيرهاي چهارگانش منبع پيام ،کانال پيام ،محتواي پيـام و مخاطـب پيـام در فراينـد
ارتباطات هستند اما در پژوهش حاضر ،تنها بش بررسي نقش کانال پيام (رسانشهاي جمعـي) و
مخاطبان پيام در ااناع افراد بش يک سبک زندگي خاص پرداختش شده است.
يافتشهاي پژوهش در اسمت آماري توصيفي نشـان مـيدهـد کـش ميـ ان اسـتفاده از
رسانشهاي ديجيتال از ابيل اينترنت در بين دانشجويان مورد بررسي باالتر از ديگر انـواع
رسانشهاست و اين امر نشان ميدهد کش دانشجويان بش استفاده از فواي مجازي گـرايش
بيشتري دارند؛ البتش شايد دليل ديگر اين باشد کش دانشجويان ،بـويژه دانشـجويان سـاکن
در خوابگاههـا دسترسـي محـدودتري بـش رسـانشهـاي الکترونيـک بخصـوص راديـو و
تلوي يون دارند در حالي کش استفاده گسترده از انواع کامپيوترها و لپتاپهاي شخصـي
امکان دسترسي بش فواي مجازي را براي دانشجويان تسهيل کرده است.
از سوي ديگر ،يافتشها نشان ميدهد کش مي ان رفتارهاي انحرافي در بين پاسـخگويان
تا حدودي باالتر از ديگر متغيرهاست .شـايد يکـي از داليـل ايـن باشـد کـش در محـيط
دانشگاه و بخصوص خوابگاه ،بـا توجـش بـش تنگناهـاي موجـود ،احسـار ناکـامي بـين
دانشجويان ساکن در خوابگاهها امري اجتنابناپذير است کش در بسياري از مـوارد نمـاد
بيروني آن بش صورت پرخاشگري و يا اغلب افسـردگي ،اضـطراب و فشـارهاي روانـي
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مداوم جلوهگر ميشود .چنين وضعيتي ،زمينش بـروز کجـرويهـا را آمـاده مـيکنـد .بـش
عبارت ديگر ،گوناگوني فرهنگي و نبود توجش و پـذيرش برخـي از ايـن اصـول ،سـبب
بروز اصطکاک در محيط خوابگاه ميشود .ضعفهـاي فرهنگـي ،مـذهبي ،اجتمـاعي و
خانوادگي ،دوري از خانواده و کاهش حمايتها و نظارتهاي اين نهاد اجتماعي و مهم
زمينش را براي آسيبپذيري اين اشر مهيا ميسازد.
يافتشهاي پژوهش نشان ميدهد کش کليش ابعاد رسانش با بعـد مصـرف فرهنگـي رابطـش
معنادار و مربتي دارد .بنابراين ميتوان استدالل کرد افرادي کش از وسايل ارتبـاط جمعـي
بيشتري استفاده ميکنند ،بش مي ان بيشتري بش کارهاي فرهنگي و هنري ،از ابيل رفتن بـش
مسافرت ،مطالعش ،گوش کردن موسيقي ،رفتن بش سينما و تماشاي فيلم ااـدام مـيکننـد.
رسانشها با تحوالتي کش در جنبشهاي مختلف از بعد فناوري ،تجهي اتـي ،حجـم و روش
يافتشاند ،بش عنوان حامالن و منتقلکنندگان پيام مـيتواننـد در شـکلگيـري فرهنـگهـا،
باورها و افکار عمومي مؤثر باشند .رسانشها بدون در نظر گرفتن مرزهـاي جغرافيـايي و
فرهنگي امکان حوور در همش نقاط جغرافيايي را پيدا کردهاند .بنابراين کساني کش تـوان
تأثيرگذاري باالتري در اين فرهنگ داشتش باشند ميتوانند در شکلدهي فرهنگ موف تـر
باشند .اثرگذاري در فرهنگ با استفاده از اب ارهايي است کش امکان ايـن تـأثير را فـراهم
ميکنند .مطبوعات ،راديو ،تلوي يون و اينترنت از رسانشهايي هستند کش با نحـوه بيـان و
شکل انتقال پيام ،بش طرز ويژهاي ميتوانند مخاطب را با انـواع و ااسـام شـگردهايي کـش
دارند بش خود جلب کنند .اين رسانشها ميتوانند در نحوه تغيير و دگرگـوني فرهنـگهـا
پرنفوذترين و مؤثرترين عوامل باشند.
همچنين نتايج نشان داد کش رسانشهاي چاپي و الکترونيک ،رابطشاي منفي با گـرايش
افراد بش رفتارهاي انحرافي دارند .اما رابطش معناداري ميان رسانشهاي ديجيتـال و ازجملـش
اينترنت با رفتارهاي انحرافي وجود ندارد.
يافتش ديگر پژوهش آن است کش مصرف تمـام انـواع رسـانش ،تـأثير مربتـي بـر رفتـار
سياسي دانشجويان دارد .رسانشها نقش و جايگاه چند بعدي دارند ،از يک سو ،رسانشهـا
ميتوانند ،خواستشها و آراي مردم و ديـدگاه سياسـي و اجتمـاعي آنـان را بـش مسـئوالن
انتقال دهند و بش عنوان سخنگوي مردم و افکار عمومي فعاليت کننـد و از سـوي ديگـر،
تأثيرات و نتايج نظرهاي مردمي را در سياستها و فعاليتهـاي کشـور نشـان دهنـد تـا
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حح اعتماد و اطمينان بين مردم و دولت افـ ايش يابـد .رسـانشهـا بـا تبليـغ نام دهـا و
گروههاي سياسي ميتوانند باعث آشنايي مردم با ديـدگاه سياسـي و اجتمـاعي نام دهـا
شوند تا اين آگاهي منجر بش انتخاب فرد اصلح و شايستش بـراي جامعـش شـود .همچنـين
رسانشها ميتوانند با فعاليت داي و سنجيده در عرصش انتخابات ،افراد تأثيرگذار و مـورد
اعتماد نظام را وارد مجلح ،رياست جمهوري و شوراهاي شهر يا روستا کنند .بش عبارت
ديگر ،وسايل ارتباط جمعي ميتوانند بش مردم کمک کنند تا شناخت جـامع و دايقـي از
نام دهاي مورد نظر بش دست آورند و بر اسار اين شناخت ،تصميم نهايي را اتخاذ کنند.
از يافتشهاي ديگر اين پژوهش ،رابطش بين مي ان مصـرف رسـانشهـاي الکترونيـک و
مديريت بدن بود .در دوران مدرن ،رسانشهاي الکترونيـک ازجملـش راديـو و تلوي يـون،
بخش زيادي از زندگي انسانها را بويژه در زمان فراغت بش خود اختصاص دادهانـد .بـر
اين اسار ،افرادي کش بيشتر در معرض رسانشهاي الکترونيک اـرار گرفتـشانـد ،بـيش از
افراد ديگر بدنشان را مديريت ميکنند .بنابراين بش نظر ميرسد نمايش تصاوير تجملي و
فانت ي در سينما و سريالهاي تلوي يوني کش با وااعيت موجود در جامعش و زندگي اکرـر
مردم در تواد ارار دارد ،عالوه بر اينکش تصوير وارونـشاي از وااعيـت نشـان مـيدهـد،
تصور کاذبي ني از وااعيت اجتماعي در ذهـن جوانـان مـيآفرينـد کـش بـازخورد آن را
ميتوان در تغيير مديريت بدن از جانب دانشجويان رديابي کرد.
سرانجام آخرين يافتش پژوهش را ميتوان تأثير مربت رسانشهاي چـاپي و الکترونيـک
بر مي ان دينداري دانشجويان و نبود ارتباط ميان استفاده از رسانشهاي ديجيتـال و سـطح
دينداري دانست .شايد دليل اين امر آن باشد کش رسانشهاي چاپي و الکترونيک در ايـران
در مقايسش با رسانشهاي ديجيتال تحت نظارت بيشـتري اـرار دارنـد و بـش ايـن ترتيـب،
محتواي اين رسانشها با ارزشهاي اسالمي و ايراني انطبـاق و همـاهنگي بيشـتري دارد.
بنابراين همش اين رسانشها تالش ميکنند بين سش نهاد اجتماعي دولـت ،خـانواده و ديـن
تعامل برارار کنند و در برنامشهاي خود جهتگيري ديني داشتش باشند .با نگاهي کلي بـش
برنامشهاي تلوي يـون و محتـواي رسـانشهـاي مکتـوب و نوشـتاري ،سـهم اابـل توجـش
برنامشهاي ديني در اين رسانشها در مقايسش با برنامشهاي رسـانشهـاي ديجيتـال مشـخص
ميشود .برنامشهاي راديويي و تلوي يوني ،پر رنگ کردن مناسبتها و تفسير احکام ديني
از اصليترين برنامشهاي ديني انعکار يافتش از سوي اين نوع رسانشها هسـتند .از سـوي
ديگر ،سعي بر اين است کش برنامشهاي سرگرمکننده ني جهتگيري ديني داشـتش باشـند.
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اما فواي مجازي برخالف رسانشهاي چاپي و الکترونيک داخلي ،بش عنوان يـک ميـدان،
بش طور عمده متأثر از فرهنگ و فواي جهاني و غربي است؛ بنابراين ،کـاربران مختلـف
(بويژه جوانان دانشجو) ،متأثر از طبيعت ثانويش خود ،هنگام استفاده از اين رسانش پيچيده
و چند ساحتي ،ممکن است با مخاطراتي روبشرو شوند.
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