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 384ها   آنبین از که  بوده1394 تحصیلی سال در اردبیل واحد آزاد دانشگاه
 بین که داد نشان تحقیق این نتایج. گردید انتخاب کوکران فرمول طریق از نفر

 میزان بین نهمچنی. رابطه وجود دارد زندگی سبک و اي رسانه مصرف
 و سیاسی رفتار، مادي مصرف، فرهنگی مصرف با دیجیتال يها  رسانهمصرف

 یک واریانس تحلیل آزمون نتایج. دارد وجود مستقیم همبستگی دینداري
 وجود معناداري رابطه زندگی سبک و رسانه نوع بین که داد نشان طرفه نیز

 ماهواره از غالباً که یدانشجویان در زندگی سبک تغییرات که يا گونه به، دارد
 استفاده اینترنت از غالباً که دانشجویانی بین در و بیشتر کنند ی ماستفاده

مصرف ماهواره بیشترین تغییر را در سبک دیگر  عبارت به. است کمتر کنند یم
  .زندگی دانشجویان ایجاد کرده است

، اي مصرف رسانه، سبک زندگی، الگوي مصرف :کلیديهاي  واژه
  اردبیل، انیدانشجو
  

  مقدمه
یکی از این .  از ابزارهاي مختلفی استفاده کردتوان یبراي مطالعه و درك سبک زندگی م

 که باوجود خوانند ی از واقعیت م شدهرسانه را فضایی بازنمایی. ها هستند ابزارها رسانه
 ینتر  و یکی از مهمکند ی در حوزه سبک زندگی الگوسازي مهایش یتتمامی محدود

 سطح از زندگی ینتر عنوان ملموس سبک زندگی به. ا در تبلیغ سبک زندگی استابزاره
متأثّر از سرعت تحوالت اجتماعی و گستره رقابت در عرضه محصوالت ، و فرهنگ

لذا در این تحقیق به بررسی رابطه . کند یسرعت تغییر م به،  متنوعيها واسطه رسانه به
  .شود یرسانه و سبک زندگی پرداخته م

 مفاهیم حوزه علوم اجتماعی است که الگویی نیتر  یکی از پردامنه زندگیسبک
هاست که درمجموع هویت اجتماعی و  ها و کنش احساسات شناخت، ها از اندیشه

                                                
1. Life style 
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 براي زندگی ساماندهی نحوه و به معنی )  ،1996 :75سایرا (سازد یشخصی فرد را م
بروز و ظهور سبک . رهاسترفتا از يا مجموعه کارگیري به باها   خواستهو نیازها تحقق

انتخاب ، پول و چگونگی گذران اوقات فراغت، زندگی از طریق نحوه صرف زمان
. ردیگ یو نظایر خاص آن صورت م) سلیقه(انتخاب عالئق و ترجیحات ، اشیاي مصرفی

 از جامع شیوب  کميا عنوان مجموعه  از سبک زندگی بهتوان یبه عقیده گیدنز م
 براي وي که است خاصی روایت و ردیگ ی مکار به راها   آنفرد که کرد یرتعب عملکردها

دگی زن سبک نگاه این در). 120: 1382، گیدنز (است برگزیده خود شخصی هویت
 معیاري براي تمایز و تشخص افراد در تواند یشیوه متفاوت زندگی است و در واقع م

، ها ارزش، موسیقی،  در زبان شدهدتمایزات یا).  ،1984 :36بوردیو(زندگی تلقی گردد 
زندگی عمومی و به ، گذاري نام، غذا، آیین، مذهب، زندگی خانوادگی، ادبیات، هنر

، به نقل از رضوي زاده، روسنگرن (شوند یعبارتی فرهنگ مادي و غیرمادي تعریف م
1386 (     

 وتیمتفا زندگی وهی شو سبک داراي يا اعتقاد دارد هر جامعه) ) 1994سولومون
 جوامع در. دهد ی او نشان مزندگی محیط در را فردوانفعال   فعلیسبک زندگ. است
محیط ، کاست، طبقه،  بر اساسيا  گستردهشکل به مصرف بر مبتنی هاي انتخاب سنتی

هرحال مردم داراي آزادي   در جوامع مدرن بهکه ی درحالشود یروستا یا خانواده دیکته م
نوبه خود هویت   هستند که بهییها تیا و خدمات و فعالعمل بیشتري در انتخاب کااله

با واژه ذي ،  واژه سبک زندگیفی تعري برابه نظر آسا برگر. کند یاجتماعی را خلق م
 حی و تفریتا سرگرم،  مو و لباسشی آرانهی فرد در زمقهی که از سلمیشمولی روبرو هست

. کند  مییمد را تداع،  سبککلمه. شود  و موضوعات مربوط دیگر را شامل میاتیو ادب
 معموالً با یسبک زندگ.  یک فرد استی در واقع مد یا حالت زندگیپس سبک زندگ

                                                
1. Thyra 
2. Bourdieu 
3. Solomon 
4. Asa Berger  



 
 
 
 
 
 
 

  1396، بهار 9هاي نوین، سال سوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      224

شود بازتاب   که از فرد ساخته میيری پیوند دارد و در تصوی اجتماع- يطبقه اقتصاد
   ).141: 1379، آسابرگر(یابد  می

ي جایگاه خاصی ا مصرف رسانه، در میان عوامل دخیل در چگونگی سبک زندگی
ویژه پس از فراگیر  به،  گوناگون در زندگی آدمیانيها دارد؛ چراکه حضور کمی رسانه

، از سوي دیگر. یافته است ها گسترش به همه اوقات بیداري انسان، شدن تلفن همراه
ها بیش از گذشته  ها را نیز در زندگی فردي و اجتماعی انسان حضور کیفی رسانه

: 1388، تَن( است  شده امري پذیرفته،  اجتماعیيها تیسانه بر واقع رریتأث. مینیب یم
 يها تیواقع،  اجتماعیيها گروه،  پیشینيها  گفت که در دههتوان یو حتی م) 287

 اجتماعی يها ها توانستند از گروه رسانه،  ولی در سالیان اخیردادند یجامعه را شکل م
شناسی نیز جاي  علم جامعه، بنابراین. د اجتماعی را بسازنيها تیپیشی بگیرند و واقع

اندیشمندان ، بدین ترتیب). 55: 1390، فیاض(خود را به علم ارتباطات داده است 
ارتباطات از الگوي تأثیرات محدود و متعادل رسانه دست برداشته و به الگوي تأثیرات 

  .اند افتهیها اعتقاد  قدرتمند رسانه
یا محل برخورد محرك و ، م و گیرنده پیامکارکرد آشکار رسانه محل برخورد پیا

کننده یک بخش  برقرار کننده جریان ارتباط و تأمین، کارکرد نهانی رسانه. مخاطب است
 فرایند تبدیل پیام به احساس و سپس ادراك و بعدازآن انگیزش و يها یا تمام بخش

 را ها پیام اي رسانه يها سازمان). 20: 1388، دیندار و صدري نیا(درنهایت رفتار است 

 را جمعی يها رسانه این که دهند یم قرار تأثیر تحت را جامعه فرهنگ که کنند یم پخش

امروزه ). 1384، جان لیتل( سازد یم تبدیل جامعه نهادي و اصولی نیروهاي از بخشی به
عنوان فعالیتی انحصاري صرف  ها به با رسانه،  درصد از زمان بیداري انسان30نزدیک به 

ها  ها در کنار دیگر فعالیت  دیگر نیز استفاده از رسانهيها  درصد زمان39 و در شود یم
 درصد زمان یک 70نزدیک به ، طور میانگین افراد  بهدهد یاین ارزیابی نشان م. قرار دارد
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وقف ،  درصد از زمان31کمتر از ، اند؛ در مقابل روزشان را به استفاده از رسانه مشغول
  ). ،2010 :5پوتر( شود یکارهاي دیگر م

،  جمعی بر مخاطبانيها گرفته درباره تأثیر رسانه  انجاميها بر اساس پژوهش
 صوتی و سپس يها رسانه،  تصویرييها ها به ترتیب متعلق به رسانه بیشترین اثر رسانه

  ).191: 1388، تَن( نوشتاري است يها رسانه
 سبک بر تلویزیونی يها برنامه تأثیر بررسی به پژوهشی در )1388 (سیخوشنو

 این فرضیات .است گرفته انجام نفر 159 روي بر این پژوهش .پردازد یم زندگی

  شده مطرح مذهبی و اعتقادي، روانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی بعد پنج در پژوهش

 چندانی تأثیر بعد سیاسی بر تلویزیون يها برنامه پژوهش این يها افتهی اساس بر .است

توجه  تلویزیون يها برنامه سازندگان که کند یم مشخص اجتماعی بعد در .است نداشته
 درآمد کم قشر و سنتی هجامع به مقابل در و دارند مدرن هجامع دادن نشان به زیادي

 تساوي و بانوان اشتغال به چندانی توجه فرهنگی بعد در و  است شده پرداخته کمتر

 ایجاد و همدلی حس ایجاد در نیز بعد روانی در .است  شدهن مردان و زنان جنسیتی

 اساس بر حال بااین .است کرده عمل ضعیف تماشاگران در همانندسازي قدرت

 تحکیم باب در تلویزیون يها برنامه مذهبی و اعتقادي بعد در پژوهش این يها افتهی

  .اند داشته مخاطبان بر زیادي تأثیر روابط خانواده
 در» زندگی سبک و اي رسانه مصرف بررسی«به  خود تحقیق در) 1389(رستمی 

 و زندگی سبک نظریات از تحقیق در این او .پردازد یم تنکابن شهرستان شهروندان بین
خشنودي  و استفاده هینظر و تزریقی هینظر، وبر ماکس قشربندي هینظر، بوردیو مصرف
 سبک نوع سه زندگی سبک براي  شده ارائه نظري مدل اساس بر او. است کرده استفاده

 مصرف با ارتباط در را ها سبک این و کند یتعریف م را گرایانه نخبه و هیما انیم، عوامانه

تلویزیونی  يها شبکه و صداوسیما يها شبکه تماشاي پارامتر دو بر مبتنی اي رسانه

                                                
1. Potter 
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 کسانی بیشتر که دهد یم نشان تحقیق این از آمده دست به جینتا. است سنجیده اي ماهواره

و  است عوامانه شان یزندگ سبک پردازند یتلویزیونی م يها شبکه نامهبر تماشاي به که
 اند سبک  شدهتعریف اي ماهواره يها برنامه تماشاي در پربیننده عنوان به که کسانی شتریب

 .است هیما انیم شان یزندگ

 ریتأث بررسی«در تحقیقی تحت عنوان ) 1392(زاده و همکاران  جمعه امام
 چاپی با يها نشان دادند که رابطه مصرف رسانه» زندگی کسب  جمعی بريها رسانه

. رفتار سیاسی و دینداري معنادار است، رفتارهاي انحرافی، ابعاد مصرف فرهنگی
 چاپی با ابعاد سبک زندگی يها  که ارتباط مصرف رسانهدهد یهمچنین نتایج نشان م

 يها مصرف رسانههمچنین رابطه .  رفتارهاي انحرافی همبستگی مثبت داردرازیغ به
. است) به جزء بعد رفتارهاي انحرافی(الکترونیک با ابعاد سبک زندگی معنادار و مثبت 

.  دیجیتال با ابعاد مصرف فرهنگی و رفتار سیاسی معنادار استيها رابطه مصرف رسانه
 دیجیتال با بعد دینداري همبستگی منفی ولی با يها ارتباط مصرف رسانه، از سوي دیگر

 .یگر سبک زندگی همبستگی مثبت داردابعاد د

 اجتماعی اینترنتی و يها  تحت عنوان شبکهيا مطالعه) 1392 (یابیبشیر و افراس
در . اند  جامعه مجازي ایرانیان انجام دادهنیتر مطالعه موردي بزرگ: سبک زندگی جوانان

ینترنت همین راستا براي سنجش ارتباط میان این دو فضا اعم از زمانی که افراد به ا
،  اجتماعیيها  و سایر تأثیرات فرهنگی عضویت و حضور در شبکهدهند یاختصاص م

صورت آنالین براي کاربران فعال کلوب  از روش پیمایش اینترنتی و ارسال پرسشنامه به
 افراد با اهداف متنوعی عضو این دهد ینتایج این مطالعه نشان م.  است شده استفاده

 يها میان عضویت در شبکه. اند  آن را سرگرمی دانستهنیتر  که مهمشوند یها م شبکه
 اجتماعی ارتباط وجود يها تی اختصاص وقت به سایر فعالهاجتماعی اینترنتی و نحو

ازحد از اینترنت  اند که به دلیل استفاده بیش دهندگان اذعان کرده داشته و بیشتر پاسخ
 تراض سایر اعضاي خانواده واقع اجتماعی اینترنتی مورد اعيها براي فعالیت در شبکه

 ه نظیر نحوییها  اجتماعی اینترنتی با مقولهيها همچنین میان عضویت در شبکه. اند شده
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 محاورات اعضا در محیط بیرونی ارتباط وجود دارد؛ هارتباط با جنس مخالف و شیو
 اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی يها  گفت میان عضویت در شبکهتوان یبنابراین م

  .وانان ارتباط وجود داردج
 ریتأث و نقش بررسی«در تحقیقی تحت عنوان ) 1393(فتحی و مختار پور 

 دانشگاه دانشجویان :مطالعه مورد(زندگی  سبک تغییر در تصویري نوین يها رسانه

 به تصویري نوین يها رسانه از نشان دادند که استفاده» )تهران تحقیقات و علوم

سبک  مختلف يها جنبه از یک هر در و انجامد یم اي ویژه زندگی سبک گیري شکل
 يها کنش به منجر که کند یم ایجاد را متفاوتی بینی جهان و ارزشی نظام، زندگی

 زندگی مختلف يها در حوزه افراد تا شود یم باعث و شود یم افراد جانب از گوناگونی

 )همسرگزینی هویش (ازدواج به نگرش، آن گذران شیوه و فراغت اوقات ازجمله خود
  .کنند پیروي متفاوتی الگوهاي مدگرایی از و دینی رفتارهاي

مصرف ، توان گفت در این تحقیقات یمبندي از مرور منابع تجربی  در جمع
ها و  شاخص، اما هر یک از این تحقیقات، اي موردتوجه قرار گرفته است رسانه
 به علت ها آنسه نتایج حاصل از که مقای طوري به: اند گرفتهي متفاوتی را به کار ها معرف

در تحقیقات خارجی نیز موضوع سبک زندگی کمتر . نبود ابزار واحد مشکل است
بر این .  است شدهاي توجه موردتوجه قرار گرفته و بیشتر به موضوع مصرف رسانه

شود با مطالعات صورت گرفته متغیر مستقل مصرف  یماساس در تحقیق حاضر سعی 
 از مجموعه این کهضمن : ررسی سبک زندگی موردتوجه قرار گیرداي نیز در ب رسانه

با توجه به افزایش کمی و ، بنابراین. مطالعات صورت گرفته نیز ایده خواهیم گرفت
عنوان یکی از  به، اي بر سبک زندگی شناخت تأثیر مصرف رسانه، ها تأثیر کیفی رسانه

بر این اساس . یابد میهمیت بیش از گذشته ا،  مباحث حوزه سبک زندگیترین محوري
اي با تغییر سبک زندگی در بین دانشجویان  این تحقیق به بررسی رابطه مصرف رسانه

  .پردازد میدانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل 
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 سبک زندگی
 یک فرد معین هاي یتاي نسبتاً هماهنگ از همه رفتارها و فعال مجموعه، سبک زندگی«

ها و  گیري ها و جهت اي از عادت ت که مستلزم مجموعهدر جریان زندگی روزمره اس
، از دیدگاه گیدنز). 121: 1388، گیدنز(» برخوردار از نوعی وحدت است، بنابراین

گذاري محصوالت فرهنگ مادي  درك و ارزش، روش الگومند مصرف، سبک زندگی
 امروزه .سازد یاست که استقرار معیارهاي هویتی را در چارچوب زمان و مکان ممکن م

اي یافته است و اغلب براي توصیف نوع  کاربرد عامیانه فراوان و گسترده، این اصطالح
 ه بیشتري دارد و دامنیتاما مفهوم سبک زندگی کل. رود یخانه و اسباب و اثاثیه به کار م

این مفهوم الگوهاي روابط ، طورکلی به. شود یوسیعی از امور عینی و ذهنی را شامل م
ها  ارزش، ها  و حتی نگرشگیرد یمد و پوشش را در بر م، مصرف، گرمیسر، اجتماعی
، اوانس و جکسون (نمایاند ی فرد و گروهی که عضو آن است را نیز بازمینیب و جهان

2007.(  
از نظر » سبک زندگی« به درك بهتري از مفهوم توان ی که مییها یکی از راه

 براي  محققان است کهییها ؤلفهبررسی عناصر و م، یافت اندیشمندان مختلف دست
در . اند عنوان شاخصه بهره برده ها به سبک زندگی برشمرده و یا در تحقیقات خود از آن

. شوند یاینجا منظور از مؤلفه اموري است که مصداق عینی سبک زندگی محسوب م
  شدهعنوان عوامل مؤثر بر سبک زندگی پیشنهاد اموري که از سوي محققان به، بنابراین

عناصري .  است شدهمؤلفه در نظر گرفته ن) مواردي مانند میزان درآمد و تحصیالت(
،  تغذیههشیو: عبارت است از، اند ها یاد کرده وبلن و وبر در آثار خود از آن، که زیمل

، )معماري و اثاثیه، دکوراسیون(نوع مسکن ، )نوع پوشاك و پیروي از مد (ییخودآرا
رفتارهاي حاکی (اطفار ،  گذران اوقات فراغت و تفریحهاي یوهش، ونقل  حملهنوع وسیل

تعداد مستخدمان ، کشیدن سیگار در محافل عمومی، ودل بازي از نجیب زادگی یا دست

                                                
1. Evanse & Jackson 
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که از تعریف آدلر از سبک زندگی معلوم است او سبک زندگی  چنان آن). ها و آرایش آن
مهدوي (داند  ی هدف ميسو  رفتار و افکار و احساسات فرد و حرکتش بههرا شامل هم

  ).211: 1386، کنی
هاي فراغت و  در کنار فعالیت،  افراد در مصرف فرهنگیهاي یقههرحال سل به

 مورد استفاده در مطالعات سبک زندگی يها  شاخصترین یالگوهاي مصرف از اصل
رفتن به تئاتر و :  ازعبارتندبرخی از انواع مصرف فرهنگی مورد استفاده . بوده است

دیدن تلویزیون و ، روزنامه و مجله، خواندن کتاب، گوش دادن به موسیقی، اسینم
بازدید از موزه و شرکت کردن در انواع ، گوش دادن به رادیو،  تصویرييها رسانه

عنوان   در ابعاد مختلف بهتوانند یهر یک از انواع مصرف فرهنگی م. هاي هنري فعالیت
 تواند یرف هر محصول فرهنگی نیز مهمچنین شدت مص. شاخص به کار گرفته شوند

 :د ازتن سبک زندگی عباريها گروه دوم شاخص. شاخصی براي سبک زندگی باشد
ت فراغت در زمان یلاانتخاب فع. دهند یهایی که افراد در زمان فراغت انجام م فعالیت

  ).127: 1382، فاضلی( فرهنگی و قریحه فرد است يها اي از ارزش فراغت نشانه
منزله شاخص سبک  هاي فراغت به استفاده از مصرف فرهنگی و فعالیتدر زمینه 

هاي  وگریخته فعالیت صورت جسته درمجموع به. اي وجود دارد زندگی ادبیات گسترده
رفتار خانوادگی و ، گذاري کودکان نام، الگوهاي خرید، مدیریت بدن:  ازعبارتنددیگر 

  ).127: 1382، فاضلی(الگوي مصرف غذا 
 يها سبک زندگی ویژه با رویکردها و باورداشت، قشرهاي اجتماعیهر یک از 

اما در پژوهش حاضر از پنج بعد زیر براي تعریف سبک زندگی . خاص خود را دارند
  : است شده استفاده
این متغیر در پرسشنامه از طریق سؤاالتی در خصوص : مصرف فرهنگی -

رایانه داشتن و اهل ، سینما رفتن، موسیقی گوش دادن، اهل مطالعه بودن، مسافرت رفتن
  .اي سنجیده شد تماشاي فیلم بودن در سطح فاصله
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این متغیر در پرسشنامه از طریق سؤاالتی در خصوص داشتن : رفتار انحرافی -
، داشتن تجربه مصرف تریاك و شیره، داشتن تجربه مصرف قلیان، تجربه مصرف سیگار

ربه مصرف مشروبات الکلی و غیره در داشتن تج،  مختلطيها یتجربه شرکت در پارت
  .اي سنجیده شد سطح فاصله

این متغیر در پرسشنامه از طریق سؤاالتی همچون مشارکت : رفتار سیاسی -
اعتماد سیاسی و آگاهی سیاسی در سطح ، هاي انتخابات مختلف گیري پاسخگو در رأي

  .اي سنجیده شد فاصله
ریق سؤاالتی همچون اهل رژیم این متغیر در پرسشنامه از ط: مدیریت بدن -

اي  تمایل به جراحی زیبایی داشتن و اهل ورزش بودن در سطح فاصله، غذایی بودن
  .سنجیده شد

میزان ایمان به ، این متغیر از طریق سؤاالتی از قبیل حضور در مسجد: دینداري -
شبختی میزان اعتقاد به دین براي خو، میزان اعتقاد به زندگی پس از مرگ، خداي یگانه

  .اي شد میزان شرکت در مناسک دینی و غیره در سطح فاصله، انسان
  

  اي مصرف رسانه
جمعی   ارتباطيها رسانه اي از نیازهـا و الگوهـاي مخاطبـان بـراي اسـتفاده از مجموعه

الگوهاي ، شخصی از سـبک زنـدگی شـیوه سـازمان دادن زنـدگی است و منظـور
  ).67: 1382، فاضلی(تفریح و مصرف است 

، جمعی برحسب شیوه ارتباط با مخاطب  ارتباطيها رسانه، در پژوهش حاضر
  :اند  شدهبندي به چهار دسته کلی تقسیم، دست کارکردهاي خاص و مسائلی ازاین

،  چاپیيها ترین انواع رسانه  شده  و شناختهنیتر شاخص:  چاپیيها رسانه -
ازجمله از ، ها گونه رسانه این. آنکتاب و مجالت و امثال ، مطبوعات:  ازعبارتند

ها به دلیل ماهیت و  روزنامه. شوند ی گروهی محسوب ميها  انواع رسانهنیتر یمیقد
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، آورند ینوع انتشار که دسترسی روزانه و مستمر مردم به اخبار و اطالعات را فراهم م
  .بسیار موردتوجه عموم هستند

 در زمره توان یدیو و تلویزیون را م همچون راییها رسانه:  الکترونیکيها رسانه -
  . الکترونیک دانستيها رسانه

 يها انهینماد بارز عصر اطالعات شبکه متشکل از را:  دیجیتاليها رسانه -
  .یعنی اینترنت است، پیوسته در سراسر جهان هم به

در پرسشنامه میزان استفاده از ، براي بررسی این متغیر:  خارجیهاي  رسانه-
 را در طول هفته شود میلکترونیکی که در خارج از مرزهاي ایران پخش  اهاي رسانه

 .سنجیده شد

 

  چارچوب نظري تحقیق
  1کاشت نظریه

 يها ها نه در تشکیل توده بلکه در خلق راه  که اهمیت رسانهکند یگربنر استدالل م
ر  پیام مبتنی بيها نگریستن به رویدادهاست که با استفاده از نظام مشترك انتخاب و

در واقع . انجامد ی مشترك نگریستن و فهم جهان ميها  و به راهشود یعملی م، فناوري
 یکسان و نسبتاً مورد وفاق از واقعیات هایی یتویژه گرایش دارند روا ها به رسانه

، مک کوایل(فرهنگ پذیر کنند ، اجتماعی را ارائه و مخاطبان خود را نیز سازگار با آن
 که تلویزیون جایگاه دهد یآمده از تحقیق گربنر نشان م  تدس نتایج به). 99: 1994

ها پیدا کرده که منجر به غلبه آن بر محیط نمادین  محوري در زندگی روزمره انسان
جاي تجربه شخصی و سایر وسایل ،  در مورد واقعیتهایش یام است و پ شدهها انسان

از ،  اساسیيها  جنبهبه نظر گربنر پیام تلویزیون از. شناخت جهان را گرفته است
عنوان دیدگاه مورد وفاق   بهیتاً نهااش یواقعیات فاصله دارد اما به خاطر تکرار دائم

                                                
1. The Theory of Cultivation 
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 متداول سازي این کهطور خالصه  به). 400: 1382، مک کوایل(شود  یجامعه پذیرفته م
به این معناست که تلویزیون چشم اندازهاي مشترك را کشت کند و بیانگر نوعی از 

 که دهد یتشدید زمانی روي م). 68: 1391، مهدي زاده (هاست یدگاه ديزسا همگن
 سازگار و منطبق شان ی تلویزیونی را با واقعیات روزمره زندگيها مخاطبان برنامه

 یادآور زندگی کنند ی به عبارتی هر آنچه در صفحه تلویزیون مشاهده مبینند یم
در گروه خاصی از جمعیت بیشتر بنابراین در این حالت اثر کاشت ،  استشان یواقع

گربنر با افزودن این دو مفهوم به نظریه کاشت نتیجه گرفت که تلویزیون با . شود یم
اي که تماشاي تلویزیون بر بعضی از   به شیوهگیرد یمتغیرهاي دیگر در تعامل قرار م

تأثیري نخواهد داشت ،  فرعی اثر قوي خواهد گذاشت و بر بعضی دیگريها گروه
  ).392: 1390، ن و تانکاردسوری(
  

  بوردیو نظریه مصرف و سبک زندگی پیر
شناسی است که درباره مصرف و سبک  ترین جامعه گمان پر خواننده پیر بوردیو بی

. دانند یبسیاري کتاب تمایز وي را انجیل محققان این عرصه م. زندگی سخن گفته است
بخشی از .  را مرور نکرده باشد یافت که آراي ويتوان یکمتر متنی را در این عرصه م

 هاي یانبه اندیشه بوردیو ناشی از این است که وي شاید تنها کسی باشد که بن، این اقبال
  ).34: 1382، فاضلی(نظري محکمی براي تحلیل پدیده مصرف پدید آورده است 

 که از ذوق و سلیقه فرد داند یمندي م هاي نظام بوردیو سبک زندگی را فعالیت
سبک زندگی ، از نظر بوردیو.  و بیشتر جنبه عینی و خارجی دارندشوند یناشی م
 و میان اقشار مختلف اجتماعی بخشد یصورت نمادین به فرد هویت م حال به درعین

 آن در نظام هاي یت از موقعها یت این فعاليها به عبارتی ارزش. کند یتمایز ایجاد م
 هایی ییاي دیگر سبک زندگی را دارابوردیو در ج. شود یها اخذ م تضادها و ارتباط

خود را با قصد تمایز یا ، هاي مختلف کنندگان موقعیت اشغال،  آنیلهوس  که بهداند یم
  ).207: 1386، مهدوي کنی (کنند یبدون قصد آن از دیگران متمایز م
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   یا الگوبردارينظریه یادگیري اجتماعی
محدود به تقویت یا تغییر  ، شهروندانه جمعی در زندگی روزانيها تأثیر رسانه

ها و الگوهاي  ها و نگرش  منجر به کسب ارزشتواند یبلکه م، ها و رفتارها نیست نگرش
 مربوط هاي یهیکی از نظر. کنند یها تعبیر م رفتاري شود که از آن به آثار اجتماعی رسانه

 است که )) 1986 یادگیري اجتماعیِ آلبرت باندوراهینظر، ها به آثار اجتماعی رسانه
ها بیشتر آن چه  انسان، بر اساس این نظریه. جمعی در ارتباط است طور ویژه با ارتباط به

 مستقیم یاد هصرفاً از تجربه و مشاهد، را که براي راهنمایی و عمل در زندگی نیاز دارند
 جمعی يها ویژه از طریق رسانه طور غیرمستقیم و به ها به  آنهبلکه عمد، گیرند ینم

  ).493:1385، مک کوایل(شود  یمآموخته 
 رفتار هصورت مشاهد ادعاي اصلی باندورا این است که بیشتر رفتارهاي آدمی به

طور   یادگیري اجتماعی بههینظر. شود یدیگران و از طریق الگوبرداري یاد گرفته م
ه در مقایس. گیرد یها بر خشونت مورد استفاده قرار م  تأثیر رسانههاي براي مطالع گسترده
هاست تا رفتارها؛   کاشت که مدعی تأثیرگذاري خشونت تلویزیونی بر نگرشهیبا نظر

 داند ی میزآم  خشونتيها  تماشاي برنامههیج یادگیري اجتماعی پرخاشگري را نتهینظر
؛ به نقل از 206:2005، داینتون و زلی(شود  یعنوان یک رفتار آموخته و عمل م که به

  ).1389، مهدي زاده
 يها  نمونههادگیري اجتماعی معتقد است که فرد از طریق مطالعه و مشاهد یهینظر

 کدام دسته از رفتارها فهمد ییعنی در واقع م، گیرد یرفتارهاي مناسب را فرام، اي رسانه
 در زندگی کوشند یمخاطبان م، از این طریق. بینند ییک کیفر م  و کدامگیرند یپاداش م

اي گرایش   رسانهيها  به تقلید و الگوبرداري از نمونهواقعی پاداش بگیرند و بنابراین
، توجه:  ازعبارتندچهار فرایند اصلی یادگیري اجتماعی در الگوي باندورا . کنند یپیدا م

                                                
1. Social learning 
2. Bandura 
3. Attention 



 
 
 
 
 
 
 

  1396، بهار 9هاي نوین، سال سوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      234

،  شروع یادگیري یک رویدادهنقط. و انگیزش] عملی [تولید، حفظ و یادآوري
دادي که بتوان آن را مشاهده با در نظر گرفتن روی«.  مستقیم یا غیرمستقیم استهمشاهد

توجه به آن رویداد ، اولین قدم در یادگیري اجتماعی، ]و درنتیجه الگوبرداري کرد[کرد 
 يها بدیهی است تا زمانی که ما به رویدادي توجه نداشته باشیم و نتوانیم بخش. است

  ).246:1388، تَن(»  از آن رویداد چیزي بیاموزیمتوانیم ینم، مهم آن را درك کنیم
منبع اصلی ،  تصویرييها خصوص رسانه  جمعی بهيها رسانه، این کهخالصه 

ها اگرچه تنها منبع یادگیري اجتماعی  رسانه: نویسد یباندورا م. یادگیري اجتماعی هستند
دوستان و معلمان وابسته ، نیستند و نفوذ و تأثیرشان به دیگر منابع یادگیري یعنی والدین

ر مستقیم دارند و این تأثیرگذاري به میانجیِ نفوذ شخصی یا ولی روي مردم تأثی، است
، ؛ به نقل از مهدي زاده140:2002، باندورا (یردگ ی اجتماعی صورت نميها شبکه
1389.(  

  
  بندي و مدل مفهومی تحقیق جمع

 اجتماعی از ابتداي قرن بیستم با مقولـه مصـرف و نقـش آن در زنـدگی يها هینظر
 مربوط به سبک زندگی شـامل نظریه يها هینظر.  بوده استبانیگر به مدرن دست

زندگی و نظریه تحلیـل مصـرف و سـبک  تورشتاین وبلن و نظریه وبر درباره سبک
 نظریه پیر بوردیو است چـون قـادر بـه  تحقیق ما در ایندیتأک. زندگی پیر بوردیو است

  .ما در این تحقیق بوده است هتبیـین مسئل
 و نقش یر مختلفی درباره تأثهاي یدگاهد، جمعی  ارتباطهاي یهدر نظراز طرفی 
.  است شده بینی حیات اجتماعی مطرح جهان،  اجتماعیيها گیري نگرش رسانه بر شکل
. نظریه کاشت است، کند ی که این تحقیق از آن پیروي مها نظریهیکی از این 

                                                
1. Retention 
2. Production 
3. Motivation 
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، زمین کشاورزيگربنر است که عقیده دارد همچون ،  چهره این نظریهینتر شاخص
، تر به بیان علمی. کنند یدرو م، کارند ی جمعی آنچه را در حیات اجتماعی ميها رسانه

. شود ی و از طریق آن شکل داده مگیرد ی جمعی قرار ميها مخاطب در معرض رسانه
یعنی اگرچه ، اي با یکدیگر تعامل دارند سبک زندگی و مصرف رسانه، ترتیب این به

احتماالً خود نیز ، پذیرد ی میرعنوان بخشی از سبک زندگی از آن تأث اي به مصرف رسانه
با ، ترتیب این به.  بر ابعاد سبک زندگی تأثیرگذار باشدتواند یعنوان یک متغیر مستقل م به

،  فراملی که به بیان گیدنزيها شدن و ابزارهاي مهم آن یعنی رسانه توجه به روند جهانی
مدل ، دارند  دور را بر عهدههاي ینها از سرزم به انسانوظیفه انتقال تجربه باواسطه 

  .گردد یاي و سبک زندگی ارائه م مفهومی زیر جهت سنجش رابطه مصرف رسانه
  

  
  )1394، جعفري و فتحی (یقمدل مفهومی تحق -1شکل 

  
   تحقیقيها هیفرض

 زندگی در بین دانشجویان تغییر سبک چاپی با يها میزان مصرف رسانهبین  -1
 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل رابطه معنادار وجود دارد

 یمصرف فرهنگ

 یرفتار انحراف

 اي مصرف رسانه سبک زندگی یاسیرفتار س

  بدنتیریمد

 يندارید

 رسانه دیجیتال

رسانه الکترونیکی

 رسانه چاپی

 رسانه خارجی
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تغییر سبک زندگی دانشجویان  الکترونیک با يها میزان مصرف رسانهبین  -2
 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل رابطه معنادار وجود دارد

دگی دانشجویان تغییر سبک زن دیجیتال با يها میزان مصرف رسانهبین  -3
 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل رابطه معنادار وجود دارد

تغییر سبک زندگی دانشجویان  خارجی با يها میزان مصرف رسانهبین  -4 
  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل رابطه معنادار وجود دارد

اسالمی تغییر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد نوع مصرف رسانه با بین  -5
  .واحد اردبیل رابطه معنادار وجود دارد

 

   تحقیقشناسی روش
از نوع کاربردي است و از نظر ماهیت و ، کند یاین پژوهش برحسب اهدافی که دنبال م

این پژوهش توصیفی از نوع ، ها و پاسخ به سؤاالت مربوط روش گردآوري داده
  .همبستگی است

نشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل تشکیل جامعه آماري تحقیق را کلیه دانشجویان دا
 دانشجو در این دانشگاه در 13000 که پس از استعالم مشخص گردید بالغ دهند یم

 نفر از طریق 380 نیب نی که ازاباشد ی مشغول به تحصیل م1394-95سال تحصیلی 
  .فرمول کوکران انتخاب گردید

 در يریگ نمونه روش.  درصد مرد انتخاب گردید53 درصد زن و 47از این تعداد 

صورت تصادفی ساده  اي بوده و روش انتخاب نمونه نیز به گیري طبقه نمونه، تحقیق این
  گرفته است انجام

آوري  اي و در جمع در تدوین پیشینه و مبانی نظري از منابع و اسناد کتابخانه
ه بخش پرسشنامه تحقیق شامل س. ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد داده

بخش اول مربوط به اطالعات فردي پاسخگویان؛ بخش دوم شامل پرسشنامه : است
  .میزان مصرف رسانه و بخش سوم شامل سبک زندگی است
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 و سپس  شده  تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوريییها  اطالعات و داده
. د تحلیل قرار گرفت در دو سطح توصیفی و استنباطی مورSPSSافزار  با استفاده از نرم

اسمیرنوف و براي آزمون -آزمون نرمال بودن جامعه با استفاده از آزمون کولموگروف
ضریب همبستگی پیرسون و ،  تحقیق از آزمون تحلیل واریانس یک طرفهيها هیفرض

  .اي استفاده شد  تک نمونهtآزمون 
 

 هاي تحقیق یافته
از پاسخگویان مرد و )  نفر200(رصد  د53دهد که  یمهاي توصیفی تحقیق نشان  یافته
 46از پاسخگویان مجرد و )  نفر204( درصد 54 .باشند یهم زن م)  نفر180( درصد 47

از پاسخگویان دانشجوي )  نفر145( درصد 38 .باشند یهم متأهل م)  نفر176(درصد 
هم )  نفر20( درصد 5دانشجوي کارشناسی ارشد و )  نفر215( درصد 57، کارشناسی

 27،  سال25 تا 20 درصد از پاسخگویان در بازه سنی 16 .باشند یجوي دکتري مدانش
 14،  سال35 تا 31 درصد در فاصله سنی 31،  سال30 تا 26درصد در فاصله سنی 

 درصد از 18 . سال به باال قرار دارند40 درصد هم 12 و 40 تا 36درصد در بازه سنی 
 درصد 38. کنند یوزنامه و مجله استفاده نم چاپی نظیر ريها دانشجویان هرگز از رسانه

 درصد هم همیشه از 3 درصد اکثر اوقات و 11،  درصد گاهی اوقات29، ندرت به
 يها  جدول گویاي آن است که مصرف رسانهيها داده. کنند ی چاپی استفاده ميها رسانه

 درصد از دانشجویان هرگز از 21. چاپی در بین دانشجویان متوسط و پایین است
 درصد گاهی 25، ندرت  درصد به33. کنند یویژه رادیو استفاده نم  دیجیتالی بهيها رسانه
 چاپی استفاده يها  درصد هم همیشه از رسانه9 درصد اکثر اوقات و 12، اوقات

ویژه رادیو   دیجیتالی بهيها  جدول گویاي آن است که مصرف رسانهيها داده. کنند یم
 الکترونیکی يها  درصد از دانشجویان هرگز از رسانه10 .در بین دانشجویان پایین است

                                                
1. Anova 



 
 
 
 
 
 
 

  1396، بهار 9هاي نوین، سال سوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      238

 درصد 25،  درصد گاهی اوقات28، ندرت  درصد به14. کنند یویژه وب استفاده نم به
 جدول يها داده. کنند ی چاپی استفاده ميها  درصد هم همیشه از رسانه25اکثر اوقات و 

 در بین دانشجویان ترنتینویژه ا  الکترونیکی بهيها گویاي آن است که مصرف رسانه
استفاده ) ماهواره( خارجی يها  درصد از دانشجویان هرگز از رسانه46 .باال است

 درصد 7 درصد اکثر اوقات و 9،  درصد گاهی اوقات21، ندرت  درصد به17. کنند ینم
 جدول گویاي آن است که يها داده. کنند ی چاپی استفاده ميها هم همیشه از رسانه

  .در بین دانشجویان نسبتاً پایین استمصرف ماهواره 

   و مالكبین یش پیرهاي آزمون کولموگروف اسمیرنوف بین متغ-1جدول 
مصرف   متغیرها

  اي رسانه
مصرف 
  فرهنگی

مصرف 
  مادي

رفتار 
  انحرافی

رفتار 
  سیاسی

مدیریت 
  بدن

  دینداري

  380  380  380  380  380  380  380  تعداد نمونه
پارامترهاي   62/3  54/2  32/2  33/1  95/2  46/3  62/2  نمیانگی

توزیع 
  نرمال

انحراف 
  معیار

48/0  54/0  84/0  61/0  81/0  63/0  82/0  

آماره آزمون 
کولموگروف 

  اسمیرنوف
415/1  074/1  168/1  124/1  162/1  187/1  167/1  

  102/0  08/0  09/0  124/0  131/0  199/0  054/0  سطح معناداري آزمون
  

آمده از آزمون کولموگروف  دست ناداري بهکه سطح مع 1 شماره با توجه به جدول
تر از  چون این مقدار بزرگ. باشد ی م05/0اسمیرنوف براي تمامی متغیرها باالتر از 

  .باشند ی بنابراین این متغیرها نرمال مباشد ی م05/0
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   تحقیقيها هیآزمون فرض
 چاپی و تغییر سبک زندگی در بین يها بین میزان مصرف رسانه«: فرضیه اول

  »نشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل رابطه معنادار وجود دارددا
  

   چاپی و تغییر سبک زندگیيها ضریب همبستگی مصرف رسانه -2جدول 
ضریب همبستگی   متغیر وابسته  متغیر مستقل

  پیرسون
سطح 

  معناداري
  نتیجه

سبک (کل 
  )زندگی

  عدم وجود رابطه  909/0  006/0

وجود همبستگی   000/0  225/0**   مصرف فرهنگی
  معکوس

  عدم وجود رابطه  33/0  -05/0  مصرف مادي
  عدم وجود رابطه  385/0  -045/0  رفتار انحرافی
  عدم وجود رابطه  867/0  -009/0  رفتار سیاسی
  عدم وجود رابطه  899/0  -007/0  مدیریت بدن

  
  
  

 يها مصرف رسانه
 چاپی

 عدم وجود رابطه  52/0  -033/0  دینداري

 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

  
در )  =909/0 (يو سطح معنادار) r=006/0(نتیجه آزمون همبستگی پیرسون 

 چاپی و تغییر سبک زندگی حاکی از آن است که يها خصوص رابطه بین مصرف رسانه
. وجود دارداي بین این دو متغیر وجود ندارد   رابطهP>05/0ازلحاظ آماري در سطح 

غیراز   چاپی بهيها  سبک زندگی با میزان مصرف رسانهيها یک مؤلفه همچنین بین هیچ
 چاپی با مصرف فرهنگی يها مصرف فرهنگی وجود ندارد اما بین میزان مصرف رسانه

لذا فرضیه اول تحقیق مبنی بر وجود .  همبستگی مستقیم وجود داردP>01/0در سطح 
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 و فرض شود ی چاپی و تغییر سبک زندگی رد ميها نهرابطه بین میزان مصرف رسا
0H

 
  .گردد ی مدییتأ

 بین تغییر سبک زندگی در دیجیتالی و يها میزان مصرف رسانهبین «: فرضیه دوم
  »دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل رابطه معنادار وجود دارد

  
   دیجیتالی و تغییر سبک زندگیياه  ضریب همبستگی مصرف رسانه-3جدول 
ضریب   متغیر وابسته  متغیر مستقل

همبستگی 
  پیرسون

سطح 
  معناداري

 نتیجه

  وجود رابطه  001/0  167/0**   )زندگی سبک(کل 
  معکوس همبستگی  01/0  130/0**   مصرف فرهنگی
  وجود رابطه  002/0  118/0**   مصرف مادي

  وجود رابطه  05/0  -093/0*   یرفتار انحراف
  وجود رابطه  000/0  243/0**   رفتار سیاسی
  عدم وجود رابطه  906/0  006/0  مدیریت بدن

  
  

مصرف 
 يها رسانه

 دیجیتالی

 وجود رابطه  001/0  174/0**   دینداري

 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 ** Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

  
در )  =001/0 (يو سطح معنادار) r=167/0(نتیجه آزمون همبستگی پیرسون 

 دیجیتال و سبک زندگی حاکی از آن است که از يها خصوص رابطه بین مصرف رسانه
 دیجیتال و يها  همبستگی مستقیم بین مصرف رسانهP>01/0لحاظ آماري در سطح 

 دیجیتال بیشتر يها  میزان مصرف رسانهدیگر هر چه عبارتی به. سبک زندگی وجود دارد
همچنین بین میزان . شود به همان میزان شاهد تغییر در سبک زندگی دانشجویان هستیم

رفتار سیاسی و دینداري ، مصرف مادي،  دیجیتال با مصرف فرهنگیيها مصرف رسانه



  

  
  

  
 241  ...   اي با تغییر سبک زندگی    رابطه مصرف رسانه

 و با رفتار انحرافی همبستگی معکوس معنادار) P>01/0(همبستگی مستقیم معنادار 
لذا فرضیه دوم . و با مدیریت بدن رابطه معناداري وجود ندارد) P>05/0(وجود دارد 

 دیجیتال و تغییر سبک زندگی يها تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین میزان مصرف رسانه
 و فرض دییتأ

0H
  .گردد ی رد م

  
 سبک زندگی در  الکترونیکی و تغییريها بین میزان مصرف رسانه«: فرضیه سوم

  »بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل رابطه معنادار وجود دارد

   الکترونیکی و تغییر سبک زندگیيها  ضریب همبستگی مصرف رسانه-4جدول 
ضریب همبستگی   متغیر وابسته  متغیر مستقل

  پیرسون
 نتیجه  سطح معناداري

  وجود رابطه  001/0  129/0**  )سبک زندگی(کل 
  وجود رابطه  000/0  352/0**  مصرف فرهنگی
  عدم وجود رابطه  292/0  054/0  مصرف مادي
  عدم وجود رابطه  822/0  -012/0  رفتار انحرافی
  وجود رابطه 001/0  173/0**  رفتار سیاسی
  عدم وجود رابطه  986/0  001/0  مدیریت بدن

  
  

 يها مصرف رسانه
 الکترونیکی

 د رابطهوجو  000/0  -284/0**  دینداري

 **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

  
در )  =001/0 (يو سطح معنادار) r=129/0(نتیجه آزمون همبستگی پیرسون 

 الکترونیکی و تغییر سبک زندگی حاکی از آن يها خصوص رابطه بین مصرف رسانه
 يها ین مصرف رسانه همبستگی مستقیم بP>01/0است که از لحاظ آماري در سطح 

دیگر هر چه میزان مصرف  عبارتی به. الکترونیکی و تغییر سبک زندگی وجود دارد
 الکترونیکی بیشتر شود به همان میزان شاهد تغییر در سبک زندگی يها رسانه
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 الکترونیکی با مصرف فرهنگی يها همچنین بین میزان مصرف رسانه. دانشجویان هستیم
و با دینداري همبستگی معکوس ) P>01/0(مستقیم معنادار و رفتار سیاسی همبستگی 

رفتار انحرافی و مدیریت ، و همچنین با مصرف مادي) P>01/0(معنادار وجود دارد 
لذا فرضیه سوم تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین میزان . بدن رابطه معناداري وجود ندارد

فرض  و دیی الکترونیکی و تغییر سبک زندگی تأيها مصرف رسانه
0H

  .گردد ی رد م
  

و تغییر سبک ) ماهواره( خارجی يها بین میزان مصرف رسانه«: فرضیه چهارم
  »زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل رابطه معنادار وجود دارد

  و تغییر سبک زندگی) ماهواره( خارجی يها  ضریب همبستگی مصرف رسانه-5 جدول
ضریب همبستگی   متغیر وابسته  متغیر مستقل

  پیرسون
سطح 

  معناداري
 نتیجه

  وجود رابطه  000/0  354/0**  )سبک زندگی(کل 
  وجود رابطه  000/0  294/0**  مصرف فرهنگی
  وجود رابطه  02/0  116/0*  مصرف مادي
  وجود رابطه  01/0  124/0**  رفتار انحرافی

  وجود رابطه  000/0  -206/0**  سیاسیرفتار 
  وجود رابطه  02/0  125/0*  مدیریت بدن

  
  

 خارجی يها رسانه
  )ماهواره(

 وجود رابطه  004/0  -149/0**  دینداري

 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

  
در )  =000/0 (يو سطح معنادار) r=354/0(نتیجه آزمون همبستگی پیرسون 

و تغییر سبک زندگی حاکی ) ماهواره( خارجی يها خصوص رابطه بین مصرف رسانه
 همبستگی مستقیم بین مصرف ماهواره P>01/0از آن است که از لحاظ آماري در سطح 
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دیگر هر چه میزان مصرف ماهواره بیشتر  عبارتی به. و تغییر سبک زندگی وجود دارد
همچنین بین میزان . به همان میزان شاهد تغییر در سبک زندگی دانشجویان هستیمشود 

مدیریت بدن ، رفتار انحرافی، مصرف مادي، مصرف ماهواره با مصرف فرهنگی
و با رفتار سیاسی و دینداري همبستگی معکوس ) P>01/0(همبستگی مستقیم معنادار 

قیق مبنی بر وجود رابطه بین میزان لذا فرضیه چهارم تح) P>01/0(معنادار وجود دارد 
 و فرض دییو تغییر سبک زندگی تأ) ماهواره (ی خارجيها مصرف رسانه

0H
 رد 

  .گردد یم
  

تغییر سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه نوع رسانه و بین «: فرضیه پنجم
  »آزاد اسالمی واحد اردبیل رابطه معنادار وجود دارد

رسی تفاوت میانگین سبک زندگی در بین دانشجویان بر اساس نوع رسانه براي بر
 این کهبا توجه به ) ماهواره و اینترنت، کتاب و مجالت، رادیو تلویزیون(مصرفی 

 است درنتیجه  شدهاي سنجیده  فاصله-متغیرهاي این فرضیه در سطح اسمی چندحالته 
 است که نتایج  شده طرفه استفادهجهت آزمون این سؤال از آزمون تحلیل واریانس یک 

  . است شدهاین آزمون در جدول زیر آورده
  
   توصیفی سبک زندگی در بین دانشجویان بر اساس نوع رسانه مصرفیيها  آماره-6جدول 

   سبک زندگی  توصیفیيها آماره
 انحراف معیار  میانگین  تعداد  نوع رسانه

  38/0  73/2  167  رادیو و تلویزیون
  37/0  67/2  99   و روزنامهکتاب، مجالت

  26/0  77/2  52  ماهواره
  33/0  59/2  62  اینترنت
  36/0  69/2  380  مجموع
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 میانگین سبک زندگی در بین دانشجویانی شود ی مشاهده م6چنانچه در جدول 
در بین دانشجویانی ، 73/2ها رادیو و تلویزیون است  اي آن که نوع غالب مصرف رسانه
در بین ، 67/2ها است  ها کتاب و مجالت و روزنامه اي آن که نوع غالب مصرف رسانه

و در بین ، 77/2ها ماهواره است  اي آن دانشجویانی که نوع غالب مصرف رسانه
اطالعات . باشد ی م59/2ها اینترنت است  اي آن دانشجویانی که نوع غالب مصرف رسانه

که نوع مصرف  میانگین تغییرات در سبک زندگی دانشجویانی دهد یفوق نشان م
ها  اي آن ها ماهواره است باال و در بین دانشجویانی که نوع مصرف رسانه اي آن رسانه

  .اینترنت است پایین است

  )ها برابري واریانس سبک زندگی براي تمام گروه( آزمون لون -7جدول 
 سطح معناداري  2درجه آزادي   1درجه آزادي   آماره لون

646/1  3  376  178/0  
  

با توجه به مقدار ، باشد یها م وق که مربوط به برابري واریانس نمونهدر جدول ف
 نتیجه گرفت توان ی لذا مباشد ی م769/0آمده براي سطح معناداري که برابر با  دست به

  .باشد یها همگن م واریانس نمونه
  

  طرفه  نتایج آزمون تحلیل واریانس یک-8 جدول
مجموع   منبع تغییرات

  مجذورات
درجه 
  آزادي

میانگین 
  مجذورات

F  سطح
 داري معنی

  035/0 895/2  382/0  3  147/1  بین گروهی
    132/0  376  651/49  گروهی درون

      379  797/50  جمع
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داري خطاي آزمون   سطح معنیاین کهبا توجه به ، Anovaطبق نتایج جدول 
، ردیگ ی م قراردییبنابراین عدم برابري میانگین مورد تأ، است) P>01/0 (05/0کمتر از 

 گفت بین توان یلذا اختالف میانگین تغییرات سبک زندگی معنادار است و درنتیجه م
  .نوع مصرف رسانه دانشجویان و سبک زندگی تفاوت معناداري وجود دارد

 دانشجویان در ارتباط با تغییرات سبک زندگی يها دوي گروه مقایسه دوبه
دار در   معنیيها تفاوت، گرفت صورت Tukey به روش Hoc Postوسیله آزمون  به

البته به دلیل طوالنی بودن جدول از .  است شده  خالصه9 در جدول شماره 01/0سطح 
  . است شدهدار نیستند خودداري  که معنیییها آوردن تفاوت

 تغییرات سبک هاي یانگین در مقایسه مTukey  به روشPost Hoc نتایج آزمون -9جدول 
  ر اساس نوع رسانهزندگی در بین دانشجویان ب

  سبک زندگی
  نوع رسانه

اختالف 
  ٭میانگین

انحراف 
  استاندارد

  داري سطح معنی

  ینترنتماهواره ا
  اینترنت ماهواره

1747/0  
1747/0-  

068/0  
068/0  

05/0  
05/0  

  .دار است  معنی01/0اختالف میانگین در سطح  ٭

  
، Tukey روش  تمام موردها بهيدو  که در مقایسه دوبهدهد یجدول فوق نشان م

اختالف میانگین تغییرات سبک زندگی در بین دو گروه دانشجویانی که بیشتر از 
دار   معنیکنند ی و دانشجویانی که بیشتر از اینترنت استفاده مکنند یماهواره استفاده م

 نتیجه گرفت که تغییرات توان ی درصد م95بنابراین با اطمینان ) P>05/0(بوده است 
 بیشتر و در بین کنند ینشجویانی که غالباً از ماهواره استفاده مسبک زندگی در دا

 گفت که توان یلذا م.  کمتر استکنند یدانشجویانی که غالباً از اینترنت استفاده م
لذا . مصرف ماهواره بیشترین تغییر را در سبک زندگی دانشجویان ایجاد کرده است



 
 
 
 
 
 
 

  1396، بهار 9هاي نوین، سال سوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      246

ین دانشجویان با نوع مصرف فرضیه پنجم تحقیق مبنی بر وجود تفاوت معنادار ب

  .گردد ی رد م0H و فرض دییاي از نظر سبک زندگی تأ رسانه
  

  يریگ جهیبحث و نت
 چاپی و تغییر سبک زندگی از لحاظ يها  نشان داد که بین مصرف رسانهتحقیقنتایج 

یزان مصرف  سبک زندگی با ميها یک مؤلفه همچنین بین هیچ. آماري رابطه وجود ندارد
 وجود ندارد اما بین میزان مصرف اي  رابطهغیراز مصرف فرهنگی  چاپی بهيها رسانه
لذا نتایج پژوهش .  چاپی با مصرف فرهنگی همبستگی مستقیم وجود دارديها رسانه

و فتحی و مختار پور ) 1392(جمعه زاده و همکاران  حاضر با نتایج تحقیقات امام
اند   چاپی و سبک زندگی گزارش کردهيها  بین رسانهکه همبستگی مثبتی را) 1393(

 اکثر دانشجویان سو یک چنین گفت که از توان یدر تبیین این یافته م. باشد یناهمسو م
اند و از سوي دیگر افول  مورد مطالعه گرایش به مطالعه کتب درسی و دانشگاهی داشته

 یرپذیري دلیل بر عدم تأثینتر  اخیر احتماالً مهميها مطالعه در جامعه ایران در سال
، اما دانشجویانی که به میزان زیادي کتاب. باشد یم  چاپیيها دانشجویان از رسانه

از قبیل ،  به میزان بیشتري به کارهاي فرهنگی و هنريکنند یروزنامه و مجله مطالعه م
رفتن به سینما و تماشاي فیلم اقدام ، گوش کردن موسیقی، مطالعه، رفتن به مسافرت

  .کنند یم
 دیجیتال و سبک زندگی يها نتایج تحقیق نشان داد که بین مصرف رسانه

 دیجیتال يها دیگر هر چه میزان مصرف رسانه عبارتی به. همبستگی مستقیم وجود دارد
همچنین بین . بیشتر شود به همان میزان شاهد تغییر در سبک زندگی دانشجویان هستیم

رفتار سیاسی و ، مصرف مادي، مصرف فرهنگی دیجیتال با يها میزان مصرف رسانه
دینداري همبستگی مستقیم معنادار و با رفتار انحرافی همبستگی معکوس معنادار وجود 

 رستمی اتاین یافته با نتایج تحقیق. دارد و با مدیریت بدن رابطه معناداري وجود ندارد



  

  
  

  
 247  ...   اي با تغییر سبک زندگی    رابطه مصرف رسانه

ی و مختار پور فتح، )1392(جمعه زاده و همکاران  امام، )1388(خوشنویس ، )1389(
 يها  گفت که بر اساس پژوهشتوان یدر تبیین این یافته م. باشد یهمسو م) 1393(

ها به ترتیب  بیشترین اثر رسانه،  جمعی بر مخاطبانيها  رسانهریگرفته درباره تأث انجام
، تن( نوشتاري است يها  صوتی و سپس رسانهيها رسانه،  تصویرييها متعلق به رسانه

 را بر مخاطب ری تلویزیونی و سپس رادیو بیشترین تأثيها بنابراین شبکه). 119: 1388
 است معتقد است که تلویزیون در میان  شده نظریه کاشت که توسط گربنر ارائه. دارند
چنان جایگاه محوري در زندگی روزمره ما پیدا کرده است که منجر ،  مدرنيها رسانه

 در مورد واقعیت جاي تجربه هایش یام و پ شده ما"محیط نمادین"به غلبه آن بر 
  .شخصی و سایر وسایل شناخت را گرفته است

، ویژه تلویزیون  دیجیتالی بهيها تحقیق با افزایش میزان مصرف رسانه طبق نتایج
گرایی و  مصرف مادي معرف مصرف .یابد یمصرف مادي دانشجویان افزایش م

 توان یدر تبیین این مسئله م. استوبرق  مندي به کاالهاي لوکس و زندگی پرزرق عالقه
،  صنعتی و غرب بودهیشرفتاي مخصوص جوامع پ پدیده، گرایی گفت که زمانی مصرف

جمعی که در بیشتر جوامع در جهت منافع   ارتباطيها اما امروزه به مدد گسترش رسانه
 يها رسانه. اي جهانی گشته است اکنون یک پدیده، کنند یداري فعالیت م نظام سرمایه

ها و تمایالت  ها و نگرش جمعی امروزه نقش بسیار مهمی در شکل دادن به ارزش ارتباط
هاي جدیدي را ایجاد و   ارزشتوانند یاي م  رسانههاي یامپ.  معاصر دارندهمردم در جامع

آمیز نشان دهند و محیطی فرهنگی را براي  کاربردهاي آن را به نحو اغراق، تبلیغ کنند
  ). ،1990 :196اینگلهارت( افراد جامعه ایجاد کنند کارگیري آن توسط به

 ارتباطی در گسترش این پدیده اجتماعی فرهنگی يها زعم بسیاري نقش رسانه به
گرایی   ایدئولوژي مرتبط با مصرفتوان ی مکه ينحو اقتصادي بسیار زیاد بوده و هست به

، بوکوك(ی مشاهده کرد  بازرگانی براي کاالهاي مصرفهاي یامرا امروزه در تبلیغات و پ
                                                

1. Inglehart 
2. Bockoc 
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گرایی  جمعی در گسترش مصرف  ارتباطيها شاید بتوان گفت که نقش رسانه). 3: 1999
چیزي کمتر از نقش صنعتی شدن و تولید کاالهاي انبوه در جوامع نبوده و تولید انبوه و 

  .اند اي جهانی بوده مثابه پدیده گرایی به دو بال گسترش مصرف، ها رسانه
ویژه   دیجیتالی بهيها ن تحقیق با افزایش میزان مصرف رسانهطبق نتایج ای

مند به مباحث   و دانشجویان عالقهیابد یرفتار سیاسی دانشجویان افزایش م، تلویزیون
 گفت که رفتار توان یدر تبیین این یافته م. شوند یویژه انتخابات و احزاب م سیاسی به

ن تحت تأثیر قرار دادن سیاسی هرگونه رفتار و عمل فردي است که هدف آ
نظر رهبران بر مردم یا  هاي عمومی یا انتخاب رهبران سیاسی و یا اعمال گذاري سیاست

: 1384، شاکري(گیري و تقاضا در بین مردم و دولت است   تصمیمهطور خالصه حوز به
دهی   جمعی از نقش مهمی در شکليها عنوان مؤثرترین رسانه رادیو و تلویزیون به). 61
 که مردم یابد یزیرا مشارکت زمانی تحقق م، فکار عمومی در جریان انتخابات دارندبه ا

زمانی که آحاد مردم . تأثیرگذارند، گیري به این نتیجه برسند که در فرآیند تصمیم
  .شود یطور طبیعی میل به مشارکت زیاد م ؛ بهیرگذارنداحساس کردند در این فراگرد تأث

ویژه   دیجیتالی بهيها ایش میزان مصرف رسانهطبق نتایج این تحقیق با افز
مند به مباحث دینی   و دانشجویان عالقهیابد یدینداري دانشجویان افزایش م، تلویزیون

 اجتماعی و يها  گفت که تغییرات هنجارها و ارزشتوان یدر تبیین این یافته م. شوند یم
 توسط یآسان ت به و ممکن اسشوند ی گروهی منعکس ميها سرعت در رسانه دینی به

مثالً گسترش . پذیرفته شوند، ها دسترسی یابند مردمی که به نحو دیگر ممکن نبود به آن
 مانند نوارهاي ییها  جدید در فرهنگ جوانان عمدتاً بستگی به رسانههاي یشسریع گرا

-132: 1385، رابرتسون(مجالت ویژه جوانان و سینما دارد ، رادیو، تلویزیون، مشهور
 خاص هاي یتتلویزیون به دلیل گیرایی و جذاب، جمعی ر بین وسایل ارتباطد). 131

سازي دارد و ازآنجاکه  خود نقش و سهم بیشتري در انتقال الگوهاي رفتاري و فرهنگ
 هاي یاممخاطب پ،  سنیيها مخاطبین تلویزیون گروه معدودي نیستند و تمامی گروه

. گذارد یسیار کالن و بر کل جامعه تأثیر ماین رسانه در سطح ب، گیرند یتلویزیون قرار م
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اهمیتش را دوچندان ،  آنيها عالوه بر این سهولت استفاده از تلویزیون و تنوع برنامه
  .کند یم

ها و  ارائه و ترویج مدل،  سازندهيها تلویزیون بااطالع رسانی و آموزش، بنابراین
سازي و الگودهی  فرهنگ، سازي و جریان سازي دینی همگن، الگوهاي صحیح دینی

 دینی در يها  دینی موجب تحکیم ارزشيها پذیري و درونی کردن ارزش جامعه، دینی
  . و رفتار مذهبی افراد را افزایش داده است شدهجامعه

 الکترونیکی و تغییر سبک يها نتایج این تحقیق نشان داد که بین مصرف رسانه
 يها هر چه میزان مصرف رسانهدیگر  عبارتی به. زندگی همبستگی مستقیم وجود دارد

. الکترونیکی بیشتر شود به همان میزان شاهد تغییر در سبک زندگی دانشجویان هستیم
 الکترونیکی با مصرف فرهنگی و رفتار سیاسی يها همچنین بین میزان مصرف رسانه

و با دینداري همبستگی معکوس معنادار وجود دارد و  همبستگی مستقیم معنادار
رفتار انحرافی و مدیریت بدن رابطه معناداري وجود ندارد که ، صرف ماديهمچنین با م

همسو ) 1392(زاده و همکاران  جمعه و امام) 1392 (یابیبا نتایج تحقیق بشیر و افراس
 رسانه نیتر  گفت که اینترنت یکی از مهمتوان یدر تبیین این یافته م. باشد یم

. ارد اما سوي دیگر آن تاریک استالکترونیکی در کنار کارکردهاي مثبتی که د
 که اینترنت مانند دهد ی متعددي که همسو با نتایج این تحقیق است نشان ميها پژوهش

 مختلف زندگی انجامیده است و يها  در جنبهییها یبه ایجاد دگرگون، هر نوآوري دیگر
لوبی نیز به پیامدهاي نامط،  گوناگونيها نهی انکارناپذیر مثبت در زميدر کنار دستاوردها

یکی از . همراه داشته است که یکی از این پیامدها کاهش سطح دینداري کاربران است
 نتایج این تحقیق را با استفاده از آن تبیین توان یکه م،  پژوهشی در این زمینهيها حوزه

بر اساس این . شهرت دارد» امپریالیسم فرهنگی«رویکردي است که با عنوان ، کرد
، بر اساس این نظریه.  سلطه فرهنگی استها ،  کارکردهاي منفی رسانهیکی از، رویکرد
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 يها  که قدرتکنند یاز سیاست دقیقی پیروي م،  گروهی ازجمله اینترنتيها رسانه
  .اند سیاسی و اقتصادي تدوین کرده

) ماهواره( خارجی يها نتیجه بررسی تحقیق در خصوص رابطه بین مصرف رسانه
ی از آن است که از لحاظ آماري در سطح همبستگی مستقیم و تغییر سبک زندگی حاک

دیگر هر چه میزان  عبارتی به. بین مصرف ماهواره و تغییر سبک زندگی وجود دارد
مصرف ماهواره بیشتر شود به همان میزان شاهد تغییر در سبک زندگی دانشجویان 

رفتار ، يمصرف ماد، همچنین بین میزان مصرف ماهواره با مصرف فرهنگی. هستیم
و با رفتار سیاسی و دینداري  مدیریت بدن همبستگی مستقیم معنادار، انحرافی

 چنین استدالل کرد که دانشجویانی توان یلذا م. همبستگی معکوس معنادار وجود دارد
 رفتارهاي فرهنگی نظیر رفتن کنند یویژه ماهواره استفاده م  خارجی بهيها که از رسانه

رفتارهاي انحرافی باالیی ، اند  شدهگرا مصرف، بیشتري دارند... و  عهمطال، تئاتر، به سینما
رفتار سیاسی و دینداري ، مند به مدیریت بدن دارند؛ اما از سوي دیگر دارند و عالقه

و رسولی و ) 1388(زاده و خسروي   است که با نتایج تحقیق مهدي شده تضعیف
  .باشد یهمسو م) 1391(حاتمی 

 پذیرش با مخاطبان و شود یم ها تولید رسانه توسط  معنابر اساس نظریه کاشت

 تأثیر بررسی بر کاشت نظریه تمرکز  کانونشوند یم نزدیک همدیگر به معناهایی چنین

 و ویمر(قرار دارد  واقعیت از مخاطبان فهم بر واقعیت از تلویزیون تصویرسازي

 که است ییها رسانه بلندمدت تأثیر دهنده نشان نظریه این). 712: 1384، دومینیک

 تلویزیون البته و). 310: 1384گونتر؛  (کنند یم عمل اجتماعی برداشت سطح در اساساً

 ویژگی مهمی چنین از اي ماهواره يها شبکه يها برنامه آن خاص معناي در و

  .برخوردارند
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 استناد توان ی پژوهش حاضر ميها افتهیبراي تبیین  حوزه این در که دیگري نظریه
 تلویزیون و سینما همچون ییها رسانه نظریه این مطابق. است الگوبرداري ریهکرد نظ

  .دارند یم وا عمل به تولیدي يها برنامه سوي از  شده الگوهاي ارائه مطابق را مردم
 اي ماهواره يها شبکه طریق از  شده پخش يها برنامه اکثر محتوایی يها یبررس

زندگی  بر سبک تأثیر ها شبکه این از يا تردهگس طیف مهم از اهداف یکی ؛دهد یم نشان
 زندگی که  سبکيها یژگیو با مطابق معتقدند کارشناسان .است )ایران( مخاطب جامعه

 يها برنامه و، زندگی سبک اي متون رسانه دارد تأکید انتخاب و گري گزینش بر

، خاص  زندگیيها سبک به اعتباربخشی و شدن دیده به کمک با، ژانر این تلویزیونی
 این).  ،2006 :5بل و هولوز (ندینما یم تشویق ها سبک آن انتخاب به را مخاطبان

، فشن يها برنامه، تلویزیونی شوهاي انواع همچون دیگري يها برنامه کنار در ها برنامه
 قرار هدف مورد را مخاطبین يها ارزش و باور مستقیم طور به ...و رهایتصو موسیقی

 يها تیموقع از را رفتار از متفاوتی يها شکل ها برنامه این اشايتم با  مخاطب.دهند یم
 .ابدی یم دست رفتارها و ها نگرش از عامی یا عرف برداشت به، فراگرفته مختلف

 خویش خانوادگی در زندگی آن بازنمایی به رفتار از خاصی معناي درك با درنهایت

  .آورد یم روي
بیش از افراد دیگر ، اند هواره قرار گرفته مايها افرادي که بیشتر در معرض برنامه

 نمایش تصاویر تجملی و فانتزي در رسد یبنابراین به نظر م. کنند یبدنشان را مدیریت م
 تلویزیونی ماهواره که با واقعیت موجود در جامعه و زندگی اکثر يها الیسینما و سر

، دهد یواقعیت نشان م از يا  تصویر وارونهاین کهعالوه بر ، مردم در تضاد قرار دارد
 که بازخورد آن را ندیآفر یتصویر کاذبی نیز از واقعیت اجتماعی در ذهن دانشجویان م

 چنین توان یلذا م . در تغییر مدیریت بدن از جانب دانشجویان ردیابی کردتوان یم

                                                
1. Modeling Theory 
2. Bell&Hollows 
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اي در راستاي اهداف تولیدکنندگان خود موجب   ماهوارهيها گیري کرد که برنامه نتیجه
  .شوند ی در سبک زندگی مخاطبان متغییر

نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که تغییرات سبک زندگی در 
 بیشتر و در بین دانشجویانی که غالباً از کنند یدانشجویانی که غالباً از ماهواره استفاده م

ین تغییر  گفت که مصرف ماهواره بیشترتوان یلذا م.  کمتر استکنند یاینترنت استفاده م
 عمدتاً که ها رسانه وارداتی محتواي. را در سبک زندگی دانشجویان ایجاد کرده است

 به را زندگی از دیگري يها دائم سبک طور به است کشورها دیگر فرهنگ تأثیر تحت

 زندگی سبک نیز داخل کشور در  شدهتولید محتواي گاهی حتی و کشند یم تصویر

 آن سازي به عمومی ها آن، گربنر قول به طریق این از .ندده یم قرار دستمایه را غیربومی

 ویژه ماهواره صرفاً به ها رسانه با ارتباط در اصلی  مسئله.پردازند یم زندگی يها سبک

 و اقتصادي يها عرصه در تأثیر آن و ارتباط برقراري و اطالعات تبادل کیفیت افزایش
 وسایل کالً و ارتباطات جمعی خصوص در آنچه بلکه، نیست فراغت اوقات گذران نیز

و   زندگیسبک و فرهنگ دار دامنه و گسترده دگرگونی باشد یم توجه قابل ارتباطی
  .هاست تیهو شدن ساخته و گیري شکل روش

 از تواند یم لذت این. هستند بخش لذت مردم براي ها رسانه این کهنتیجه نهایی 

 با وگو گفت هنگام یرمستقیمغ یا و باشد خاص یک رسانه محتواي مستقیم استفاده

 درباره مردم .شود ینم متوقف نقطه مصرف در ها رسانه لذت .گیرد صورت دیگران

 تعداد با و رندیگ یم تغییرند تصمیم حال در سرعت به که ییها طیمح در شان یزندگ

 رو صنعت ها طریق رسانه از مثال براي، اند مواجه ها انتخاب حق یا ها گزینه از اي فزاینده

 در شان روزمره زندگی درباره  مردماین کهنهایتاً . شود یم عرضه ها آن به فراغت رشد به

 از زیادي تعداد با و رندیگ یتصمیم م هستند تغییر حال در سرعت به که ییها طیمح

. اند  شده عرضه ها به آن ها رسانه طریق از که شوند یم مواجه کردن انتخاب براي ها گزینه
 روزمره زندگی به جدیدي يها سبک تا قادرند ها رسانه تعاملی مهنی رابطه یک در
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 هر که روزمره زندگی در است زندگی رفتاري سبک، چراکه کنند وارد مخاطبان خود

 .کند یم متمایز دیگري از فرد را
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