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مقدمه
رسانههاي جمعي همه وجوه زندگي انسان در دنياي
معاصر را در برگرفته است و ابعاد پيدا و پنهان زندگي،
اعم از سبک زندگي ،حيات فرهنگي ،شيوه زندگي،
مباني معرفتي ،چارچوب نگرشي و هنجارهاي اجتماعي
را تحت تأثير قرار ميدهد.
امروز استفاده از رسانه يک امر طبيعي است چرا که
رسانهها بخش مهمي از زمان و مکان را در زندگي
روزمره ما اشغال کردهاند .تأثير رسانه در زندگي را در
نقش فرآيند هويتسازي ،لذتبخشي و ساختمند شدن
زندگي روزمره ميتوان ديد .رسانهها در کنار آن واقعيتي
که وجود دارد يک واقعيت نمادين براي ما ميسازند.
رسانهها براي تسهيل در دسترسي به مخاطب،
مخاطبان خود را بر مبناي سبک زندگي طبقهبندي
ميکنند .رسانهها موجب تغيير سليقه و در نهايت تغيير
الگوي مصرف شوند .رسانهها از جمله تلويزيون و
سريالهايي که در آن به نمايش در ميآيد ،ميتوانند
برداشتها و تصاويري از زندگي و سبک آن ترسيم و
ترويج کنند و بر ارزشها و نگرشهايي که منجر به
شکلگيري يک نوع رفتار و سبک زندگي ميشود تأثير
بگذارند.
برنامههاي تلويزيوني به مثابه نظامي نشانهساز ،به باز
توليد رمزگان اجتماعي مي پردازند .در واقع تلويزيون به
عنوان يک رسانه ،همانقدر که بر ساختارهاي اجتماعي
اثر مي گذارد از آنها تأثير ميگيرد .تلويزيون به دليل
ماهيت فراگير و به سبب آنکه شبيهترين بازنمايي از
زندگي واقعي است ،در ايجاد انگارههاي ذهني افراد از
جهان اطرافشان و همچنين شکل بخشيدن به
قالبهاي ذهني مخاطبان خود از همه چيز به ويژه
نقشهاي جنسيتي و جنسي مؤثر واقع ميشود
(نبئي.)1231،
گستردگي و پيچيدگي جامعه انساني در عصر کنوني،
وجود رسانههاي جمعي را در صحنۀ مناسبات اجتماعي
انسانها ،امري اجتنابناپذير نموده است .تصويري که
از حقيقت در ذهن خود ميسازيم ،نمادي از ادراک و
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برداشت ما از واقعيت محسوس و ملموس زندگي
است" (شاه محمدي.)1219،
با توجه به فنآوريهاي (تکنولوژي) امروزي ،ميتوان
به جرأت بيان نمود که قدرت ما فوق تکنولوژي به
جايي رسيده است که جوامع بشري بصورت آنالين با
هم در ارتباط بوده و همين باعث شده است تا سبکها
و روشهاي زندگي جديدي در سطح دنيا در حال
چرخش و تغيير باشد (خوشنويس.)1211،
برلسون و جانوويتس درباره تاثير رسانه مينويسد:
"رسانهها داراي اثرات وسيع و گوناگوني هستند .اين
تاثيرات رواني ،سياسي ،اقتصادي و فرهنگي هستند که
بر عقايد ،ارزشها ،مهارتها و سليقهها اثر ميگذارند
(مرادي.)1212،
بسياري از انديشمندان عصر ما ،وسايل ارتباط جمعي را
مدار انديشه خود ميدانند .مک لوهان معتقد بود که هر
کسي اين وسايل ارتباطي را در اختيار داشته باشد حتي
فرهنگ عام را نيز تحت نفوذ دارد و ميگويد اگر
ارشميدس نقطه اتکايي ميخواست تا جهان را دگرگون
کند ،من رسانهها را ميخواهم تا جوامع را دگرگون
سازم (ساروخاني.)1231،
مخاطبان و بينندگان رسانهها از جمله عوامل اصلي در
تحقيق رسانهها ميباشند .امروزه رسانههاي همگاني
نفوذ قدرت فرهنگي را با شتاب گوناگوني ،فراواني
دادهاند .قدرت فرهنگي توانايي افراد يا گروهها براي
پديد آوردن معاني و ساخت شيوههاي زندگي است که
براي احساسات ،عواطف و انديشههاي خود و ديگران
جذابيت دارد .اين قدرت به چيزي همانند است که
گيدنز آنرا "سياست زندگي ،سياست گزينش سبک و
ميخواند"
زندگي
تصميمگيريهاي
(خوشنويس.)1211،
گيدنز در اين زمينه مينويسد" :ظهور تلويزيون بر
الگوهاي زندگي روزانه به شدت تاثير گذارده است ،زيرا
بسياري از مردم فعاليتهاي ديگر را پيرامون برنامههاي
تلويزيوني معيني تنظيم ميکنند"(گيدنز.)1232،
تغيير خصوصيت در هر جامعهاي اجتنابناپذير است و
نسل جوان جامعه هم از اين خصوصيت مستثني
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نميباشد .سبک زندگي تحت تاثير رسانههايي مانند؛
تلويزيون ،ماهواره و گسترش ارتباطاتي مانند؛ تلفن
همراه و اينترنت دچار تغييرات زيادي شده است
(گيدنز .)1213،جوانان که در جريان توليد و باز توليد
فرهنگ بيش از سايرين درگير هستند ،اين تغييرات را با
سرعت بيشتري پذيرفتهاند .در اين ميان مطالعات زنان،
دختران و رسانهها يکي از حوزههاي مورد توجه علوم
ارتباطات اجتماعي است که مي
توان از زواياي مختلف به آن پرداخت ،يکي از اين زوايا
تأثيري است که رسانه بر سبک زندگي دختران مجرد
جامعه ميگذارد .در حال حاضر ،شاهد تهي شدن سبک
زندگي زنان و دختران از مؤلفههاي بومي و جايگزين
شدن معيارهاي فرهنگ مدرن و ناهمخوان با
ارزشهاي ملي و ديني ،همراه با آسيبهايي که به زنان
و دختران ،به سبب اين ناهمخواني به بدنۀ جامعه وارد
ميشود ،هستيم.
سبک زندگي ،رفتاري است در زندگي روزمره که هر
فرد را از ديگري متمايز ميکند .از زاويهاي ديگر ،سبک
زندگي به فعاليت روزانه مربوط بوده و به عادات
پوشيدن ،خوردن ،پيروي از مد ،محيط و توجه براي
روبه رو شدن با ديگران اطالق ميشود (گيدنز.)1213،
سبک زندگي را ميتوان به مجموعهاي از رفتارها تعبير
کرد که فرد آنها را به کار ميگيرد تا نه فقط نيازهاي
جاري او را برآورند ،بلکه روايت خاصي را که وي براي
هويت شخصي خود برگزيده است در برابر ديگران
مجسم سازد .عادات ،رفتارها و ارزشها که بنيادهاي
سبک زندگي را تشکيل ميدهند ،سازندۀ هويت
شخصي افراد هستند .از سوي ديگر به دليل
کارکردهاي اجتماعي رسانههاي جمعي (در اين بين
ماهواره و سريالهاي آن) ،نقش رسانهها در نشان دادن
و به تصوير کشيدن سبک زندگي بر همگان آشکار و
واضح است و تاثيرگذاري رسانههاي جمعي بر عقايد،
ارزشها و رفتارها ،موضوع بسياري از تحقيقات ارتباطي
در نيم قرن اخير بوده است.
پديده سبک زندگي از مشخصات جهان نوين و مدرنيته
است و به تعبير ديويد چني "کساني که در جوامع مدرن
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زندگي ميکنند ،براي توصيف کنشهاي خود و ديگران
از مفهوم سبک زندگي استفاده ميکنند .افراد تحت
تاثير رسانهها به سليقهها و ارزشهاي خود شکل
ميدهند و اين سليقهها و ارزشهاست که منجر به بروز
رفتار و نهايت شکلگيري سبک زندگي آنها ميشود
"(چني.)1231 ،
براي اين پژوهش از سريالهاي زبان اصلي شبکههاي
ماهوارهاي ترکيه و سن پاسخگويان و جنسيت آنها به
عنوان متغير کنترل استفاده کردهايم ،چرا که
سريالهاي پر مخاطب اين شبکهها ميتواند بازنمايي از
نگرشها و ارزشهاي موجود در جامعه غير ايراني باشد
که به شکلي بر رفتار مخاطبان ايراني و انتخابهايشان
و الگوي مصرفشان نمود پيدا کرده است .سريالهاي
شبکههاي ماهوارهاي کشورهاي ترکيه طي دهههاي
گذشته به زمينه اشتراکات فرهنگي و قرابت زباني
موفق شدهاند به انحاي مختلف ،مخاطباني از مناطق
شمال غرب (آذري زبانان) کشورمان جذب کنند.
در اين ميان مطالعات زنان ،جوانان و رسانهها يکي از
حوزههاي مورد توجه علوم ارتباطات اجتماعي است که
ميتوان از زواياي مختلف به آن پرداخت ،يکي از اين
زوايا ،جايگاهي است که رسانهها در تغيير سبک زندگي
در جامعه ايفا ميکند .جوانان در هر جامعهاي پيشگام
استقبال از تغييرات فرهنگي هستند و بخشي از جامعه
به شمار ميآيند که استعداد گسست فرهنگي و عدم
بازآفريني شيوههاي سنتي زندگي را از خود نشان
ميدهند (ذکائي)1216 ،؛ که با توجه به اهميت موضوع،
پژوهشِ حاضر در پي مطالعه رابطه بين نوع (ژانر
سريالها) و ميزان تماشاي سريالهاي ترکي زبان
اصلي و سبک زندگي دانشجويان دختر مجرد  32الي
 39سال دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه است.
پيشينه تحقيق
اين بخش گريزي معرفتشناسانه به تحقيقات انجام
شده در زمينه مسايل مورد نظر تحقيق حاضر داشته و
به بيان پژوهشهايي ميپردازد که بيشترين قرابت را با

21

مسئله تحقيق و با موضوعيت رسانه و تغييرات سبک
زندگي و مؤلفههاي تاثيرگذار بر آن داشتهاند.
يکي از مهم ترين تحقيقاتي که در زمينه تاثير رسانه بر
تغيير سبک زندگي انجام گرفته پژوهشي است که
فتحي و مختارپور با عنوان "بررسي نقش و تأثير
رسانههاي نوين تصويري در تغيير سبک زندگي" انجام
دادهاند ،هدف پژوهش حاضر بررسي نقش و تاثير
رسانههاي نوين تصويري در تغيير سبک زندگي مردم
است .به همين منظور از چارچوب نظري انديشمنداني
نظير ميچل ،زيمل ،بورديو و ساير نظريهپردازان حوزه
ابزارهاي ارتباطي و الگوي زندگي انسان بهره برده شده
است .يافتههاي تحقيق نشان ميدهد که استفاده از
رسانههاي نوين تصويري به شکلگيري سبک زندگي
ويژهاي ميانجامد و در هر يک از جنبههاي مختلف
سبک زندگي ،نظام ارزشي و جهانبيني متفاوتي را
ايجاد ميکند که منجر به کنشهاي گوناگوني از جانب
افراد ميشود و باعث ميگردد تا افراد در حوزههاي
مختلف زندگي خود از جمله اوقات فراغت و شيوه
گذران آن ،نگرش به ازدواج (شيوۀ همسرگزيني)،
رفتارهاي ديني و مُدگرايي از الگوهاي متفاوتي پيروي
کنند (فتحي و مختارپور.)1252 ،
يکي ديگر از تحقيقاتي که در زمينه موضوع تحقيق
حاضر انجام گرفته پژوهشي است که نزيمي با عنوان
"بررسي نقش سريالهاي شبکه ماهواره جم در تغيير
سبک زندگي زنان شهر تهران" انجام داده است .در
اين پژوهش آمده بيشک ،شبکههاي ماهوارهاي،
خواسته يا ناخواسته روي شيوۀ زندگي مردم به ويژه
زنان ،همچون پوشش ،آرايش ،گفتار و کردار آنان اثر
ميگذارند .ميزان اثرپذيري مردم از رسانهها نيز در هر
جامعه با نوعي احساس حقارت و محروم شدن يا کمبود
در بيننده ،در ارتباط است ،به گونهاي که فرد در نتيجۀ
تماشاي اينگونه برنامهها ،احساس کمبود و نارضايتي
از زندگي ميکند و ميپندارد زندگي او در مقايسه با
آنچه بر صفحه تلويزيون ميبيند ،نمونهاي از يک
زندگي ايده آل يا حتي معمولي ،بسيار پايينتر و
ناقصتر است( .نزيمي.)1252 ،
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پژوهش ديگر توسط امام جمعهزاده و همکارانش با
عنوان "بررسي رابطه مصرف رسانه و سبک زندگي در
بين دانشجويان دانشگاه اصفهان" که به صورت
پيمايشي انجام گرفته است .در اين تحقيق چگونگي
ارتباط بين استفاده از وسايل ارتباط جمعي و سبک
زندگي دانشجويان دانشگاه اصفهان با روش پيمايشي
بررسي و تحليل شده است .نتايج نشان ميدهد که
ارتباط مصرف رسانههاي چاپي با ابعاد سبک زندگي به
غير از رفتارهاي انحرافي همبستگي مثبت دارد.
همچنين رابطه مصرف رسانههاي الکترونيک با ابعاد
سبک زندگي معنادار و مثبت (به جز رفتارهاي انحرافي)
است .رابطه مصرف رسانههاي ديجيتال با ابعاد مصرف
فرهنگي و رفتار سياسي معنادار است .از سوي ديگر،
ارتباط مصرف رسانههاي ديجيتال با بعد دينداري
همبستگي منفي ولي با ابعاد ديگر سبک زندگي
همبستگي مثبت دارد (امام جمعهزاده و همکارانش،
.)1253
پژوهش کوهي و همکارانش با عنوان "بررسي تاثير
رسانههاي داخلي و خارجي بر ميزان پايبندي به سبک
زندگي ديني در بين شهروندان  69-19ساله شهر تبريز
"که به صورت پيمايشي انجام شده است .نتايج حاصل
از آزمون استنباطي آناليز واريانس و تفاوت ميانگين
حاکي است که به لحاظ جنسيت ،زنان بيشتر از مردان
و به لحاظ تحصيالت ،بيسوادان و ديپلمها داراي
باالترين و ليسانسها از کمترين ميزان پايبندي به
سبک زندگي ديني برخوردارند .نتايج حاصل از تحليل
همبستگي نيز نشان ميدهد که همبستگي معنادار و
مستقيمي بين ميزان تماشاي تلويزيون ،گوش دادن به
راديو و در کل ،ميزان استفاده از رسانههاي داخلي با
ميزان پايبندي به سبک زندگي ديني مشاهده شد.
همچنين ،همبستگي معنادار و معکوس بين ميزان
تماشاي ماهواره ،استفاده از اينترنت و ميزان استفاده از
رسانههاي جهاني با ميزان پايبندي به سبک زندگي
ديني وجود دارد ،يافته ديگر نيز نشان دهندۀ همبستگي
معنادار و مستقيم سن با متغير وابسته است ( کوهي و
همکاران.)1252 ،
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"بررسي تاثير تماشاي سريالهاي ماهوارهاي بر سبک
زندگي بانوان دانشجو" نيز عنوان پژوهشي ديگر است
که توسط رحمانزاده و طهماسبي انجام گرديده است.
تحقيق حاضر با هدف بررسي تاثير تماشاي سريالهاي
ماهوارهاي بر سبک زندگي انجام گرفته است .با ارائه
يافتههاي توصيفي و استنباطي اين نتيجه به دست آمد
سريالهاي ماهواره مضامين مثبتي از قبيل مبارزه عليه
موانع و مشکالت و احترام به والدين و مضامين منفي
همچون روابط نامشروع ،بي بند و باري و خيانت
برجسته و مشهود بوده است .با توجه به آزمون
فرضيههاي موجود و تحليل يافتهها نتيجه گرفته شد
که هر اندازه تماشاي سريالهاي ماهواره بيشتر
ميشود ،سبک زندگي بانوان دانشجو نيز مطابق با اين
سريالها تغيير پيدا مي کند (رحمانزاده و طهماسبي،
.)1252
"سبک زندگي در حوزه توليد رسانهاي "عنوان پژوهش
پسمير و تايگرت در سال  3225ميباشد ،آنها در اين
تحقيق به رابطه ميان سبک زندگي مصرف کاالهاي
فرهنگي پي بردهاند به طوري که آنها گروههايي از
خوانندگان مجالت را با ويژگيهاي جمعيت شناختي،
متغيرهاي استفاده از ساير کاالها و ويژگيهاي انتخاب
شغل ،تشخيص و دستهبندي نمودند و طي اين
مطالعات بنگاههاي تبليغاتي بسته به نوع کاال خاص از
تشريفات يا ساير رسانهها را براي تبليغ کاال مناسب و
از اين طريق به مدلهاي انتخاب رسانهاي دست يافتند
با اين فرض که هر رسانهاي اعم از نوشتاري و ديداري
براي محتواي خاصي توليد ميشود و مخاطبان خاص
خود را نيز دارد (فتحي و مختارپور.)1252 ،
"مطالعه سبک زندگي "عنوان تحقيقي ميباشد که
بالکستر در سال  3222به آن پرداخته است .بالکستر از
چهار متغير سبک زندگي عادات غذايي ،الگوي مصرف
دخانيات و الکل ،تغيير ورزش و فعاليتهاي فراغتي در
ارتباط با مقياسهاي وضعيت اجتماعي پاسخگويان
استفاده کرده تا الگوهاي انتظارات بهداشت و سالمتي
را ترسيم کند .او معيارهاي سبک زندگي را تا حدودي
حوزههاي گزينش ارادي دانسته است و در مقابل
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وضعيت اجتماعي و اقتصادي را به عنوان
محدوديتهاي غيرارادي در نظر گرفته است (چني،
.)1231
"فراغت ،فرهنگ و سبک زندگي" عنوان تحقيق
آنتوني ويل در سال  1551ميباشد ،ويل در اين
پژوهش به بررسي رابطۀ الگويي گذراندن فراغت ،سطح
فرهنگي کنشگران و در نهايت چگونگي شکلگيري
سبک زندگي در انگليس پرداخته است .نتايج به دست
آمده در اين پژوهش نشان ميدهد که ساختارهاي
تاثيرگذاري از قبيل طبقۀ اجتماعي ،امروزه تاثيرات خود
را در شکلدهي به رفتارهاي فراغتي حفظ کردهاند.از
نظر او عمدهترين اختالفها در رفتارهاي مربوط به
گذراندن فراغت ،هنوز هم به وسيلهي سن ،جنس و يا
طبقۀ اجتماعي تبيين ميشود .سن و جنس و همچنين
پارامتر هاي اقتصادي -اجتماعي در شکلدهي آشکار
به سبکهاي زندگي افراد جامعه تاثيرات قابل توجهي
دارند .اين متغيرها علل اختالف به وجود آمده در
تنوعات سبک زندگي را توضيح ميدهد ( Veal
.),1991
مبانی و چهارچوب نظري
"نظريه کاشت" در ميان نظريههايي که به آثار دراز
مدت رسانهها پرداختهاند حق تقدم با نظريۀ کاشت
(جورج گربنر )1565 ،است ،که به آثار تدريجي و دراز
مدت رسانهها به ويژه تلويزيون بر شکلگيري تصوير
ذهني مخاطبان از دنياي اطراف و مفهومسازي آنان از
واقعيت اجتماعي تأکيد ميکند .گربنر استدالل ميکند
که اهميت رسانهها نه در تشکيل توده ،بلکه در خلق
راههاي مشترک انتخاب و نگريستن به رويدادهاست
که با استفاده از نظامهاي پيام مبتني بر فناوري ،عملي
ميشود و به راههاي مشترک نگريستن و فهم جهان
ميانجامد .در واقع رسانهها به ويژه گرايش دارند
روايتهايي يکسان و نسبتاً مورد وفاق از واقعيات
اجتماعي را ارائه و مخاطبان خود را نيز سازگار با آن،
فرهنگپذير کنند (مک کوايل.)1213 ،
نظريه پردازان کاشت استدالل ميکنند که تلويزيون
اثرات درازمدت ،تدريجي ،غيرمستقيم اما متراکم و
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انباشتي دارد .آنها تأکيد ميکنند که تماشاي زياد
تلويزيون به عنوان کاشت نگرشهايي ديده ميشود که
بيشتر با جهاني که برنامههاي تلويزيوني به تصوير
ميکشند هماهنگ است تا با جهان واقعي (مهديزاده،
.)1215
گربنر طبق پژوهشهايش که مبتني بر مقايسه
تماشاگران پرمصرف و کممصرف ،انجام شد به اين
نتيجه رسيد که تماشاگران پر مصرف و کممصرف
تلويزيون ،نوعاً پاسخ متفاوتي ميدهند و حتي اين
تفاوتها در شماري از متغيرهاي مهم از جمله سن،
تحصيالت ،مطالعه خبر و حتي جنسيت نيز ظاهر
ميشود (سورين و تانکارد.)1219 ،
تشديد زماني روي ميدهد که مخاطبان برنامههاي
تلويزيوني را با واقعيات روزمره زندگيشان سازگار و
منطبق ميبينند به عبارتي هر آنچه در صفحه
تلويزيون مشاهده ميکنند يادآور زندگي واقعيشان
است ،بنابراين در اين حالت اثر کاشت در گروه خاصي
از جمعيت بيشتر ميشود .گربنر با افزودن اين دو مفهوم
به نظريه کاشت نتيجه گرفت که تلويزيون با متغيرهاي
ديگر در تعامل قرار ميگيرد ،به شيوهاي که تماشاي
تلويزيون بر بعضي از گروههاي فرعي اثر قوي خواهد
گذاشت و بر بعضي ديگر تاثيري نخواهد داشت (سورين
و تانکارد.)1219 ،
نظريه کاشت منکر برنامههاي متفاوت تلويزيون،
گزينش مخاطب و تفاوت کانالها و ژانرها نميشود،
بلکه مدعي است تمرکز عمده بر مواردي چون
گزينشگري و تنوع ميتواند چشمان ما را برروي وجوه
مشترک ظريفي که زير بناي برنامههاي متفاوت را
تشکيل ميدهد ،ببندد .از نظر کاشت ،انگارهها تصاوير
نسبتاً متداول و پايدار و مهمتر از همه الگوي کلي،
برنامههايي است که اجتماعات در يک دوره طوالني
درمعرض آن قرار ميگيرند .الگوي صحنهآرايي ،انتخاب
بازيگران ،تيپهاي اجتماعي و پيامدهاي مرتبط ،در
اکثر برنامههاي تلويزيوني وجود دارد (مهدي زاده،
.)1219

مطالعات رسانهاي  /سال دهم  /زمستان 1931

پر واضح است نظريه کاشت که به معني خلق راههاي
مشترک انتخاب و نگريستن به رويدادهاست ،همه
زمينهها و موضوعات اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي و
رويههاي زندگي را مدنظر دارد .به عنوان مثال :ترويج
سبک زندگي در تلويزيون (پوشش ،مسکن ،اتومبيل،
ازدواج و )...ميتواند به عنوان نمونههايي از اين نظريه،
تلقي و بررسي شود.
"نظريه وابستگي مخاطب" ،فرض ميکند رسانههاي
گروهي چنان براي جامعه سرنوشت سازند که مخاطب
براي کارکردهاي اجتماعي معيني به آنها وابسته است
اين نظريه از ديدگاه کارکردگرايانه جامعه نشأت
ميگيرد و بيان ميدارد که براي کسب اطالعات درباره
محيط انتقال ارزشهاي فرهنگي و حتي سرگرمي،
مخاطب به رسانهها وابسته است .اين نظريه را «ساندرا
بال روکيچ و ملوين دفلور» در سال  1563مطرح
کردند .در جامعه جديد شهري و صنعتي مخاطبين
وابستگي زيادي به اطالعات رسانههاي جمعي دارند که
از شخصي به شخص ديگر و از فرهنگي به فرهنگي
ديگر متفاوت است (سورين و تانکارد .)1213 ،اين
وابستگي به خاطر وجود دو نياز است -1 :نياز به
دانستن اطالعات  -3نياز به ندانستن و گريز از واقعيات
(مهديزاده.)1215 ،
وابستگي به رسانهها داراي دو بعد اجتماعي و فردي
است .در سطح اجتماع ،رسانهها جزء جداييناپذير
نهادهاي اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي ،آموزشي و ...
هستند و در سطح فردي مخاطبان به طرز وسيعي از
اطالعات وسايل ارتباط جمعي در زندگي روزمره خود
سود ميبرند .در جهان امروز مردم مناطق صنعتي به
طور گسترده به رسانهها وابسته شدهاند و دليل اصلي
آن هم اين است که روابط بين فردي در جوامع صنعتي
به عمق و وسعت روابط بين فردي جوامع ما قبل
صنعتي نيست و افراد براي گرفتن اطالعات مورد نياز
خود به ساير منابع مثل رسانهها روي ميآورند (دفلور و
دنيس.)1211 ،
نظريه "نظريه برجستهسازي" نيز به عنوان يکي ديگر
از منابع فکري مرتبط با اين پژوهش مطرح است ،مک
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کامبز و شاو در سال  1533اين نظريه را در باب
تأثيرات رسانه مطرح کردند .برجستهسازي يکي از
شيوههايي است که از طريق آن رسانههاي ارتباط
جمعي ميتوانند بر عامه مردم تأثير بگذارند (ورنر و
تانکارد .)1219 ،برجستهسازي ،بر اين فرض اساسي
استوار است که محتواي محصوالت رسانهها ،بر درک
عموم از ميزان اهميت موضوعات ،اثر دارد .نتايج
بررسي مک کامبز و شاو در دهه  32ميالدي که اولين
پژوهش دربارۀ برجستهسازي است ،نشان داد که
رسانهها ميتوانند با برجسته کردن رويدادهاي خاص،
در ذهن مخاطبان تأثيرگذار باشند .برجستهسازي
فرآيندي است که طي آن ،رسانهها اهميت نسبي
موضوعات مختلف را به مخاطب انتقال ميدهند .به اين
ترتيب ،بر مبناي اين نظريه هر چه رسانهها اهميت
بيشتري به يک مسئله يا رويداد بدهند ،مخاطبان
اهميت بيشتري براي آن قائل مي شوند (خوانچه سپهر
و ناصري.)1215 ،
مک کامبز و شاو با اين پرسش که آيا برجستهسازي
تنها تأثير يکطرفه رسانههاست يا مخاطبان نيز
ميتوانند ايدهها و نظرات خود را به رسانهها تحميل
کنند ،دست زدند .نتيجۀ پژوهش نشان داد که تنها
رسانهها ميتوانند با برجسته کردن رويدادهاي خاص در
ذهن مخاطبان تاثيرگذار باشند (.)Niezen ,1997
"نظريه يادگيري اجتماعي يا مشاهدهاي" آلبرت باندورا
يکي ديگر از نظريات حوزه ارتباطات ميباشد که با
پژوهش حاضر غيرمرتبط نيست ،اين نظريه در
سالهاي  1569تا  1565ارائه شد .باندورا اجتماعي
شدن افراد را فرآيندي ميداند که از تولد تا هنگام مرگ
آنان استمرار دارد ،بدينگونه که انسانها همواره در حال
يادگيري و خود تصحيحي (خود اصالحي) هستند و
براي اين منظور از الگوهاي رفتاري موجود و واقعيات
اطراف خود بهره ميگيرند ،يعني با محيط فرهنگي-
اجتماعي و اطرافيان خويش پيوسته در تعامل و ارتباط
هستند و از آنها متأثر ميشوند .هر چند امکان دارد که
اين آثار غيرمستقيم ،بلندمدت و نامحسوس باشد،
واقعيت آنها غيرقابل انکار است .اين تأثيرات يا
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تقويتکننده و تثبيتکننده عقايد و رفتارهاي فرد است
و يا برعکس ،موجب تغيير عادات و پذيرش عقايد و
رفتارهاي جديد ميشود .بنابراين وسايل ارتباط جمعي
هم به عنوان عنصري از محيط فرهنگي و اجتماعي
افراد در اين فرآيند ميتواند نقش بسزا و در خور توجهي
داشته باشد و بطور قطع ،درکنار نهادهاي مختلف
فرهنگي ديگر نظير خانواده ،مدرسه ،باشگاهها و ...
وسايل ارتباطجمعي هم در اين فرآيند نقشآفرين است.
يادگيري مشاهدهاي در همه وقت اتفاق ميافتد و پس
از آنکه توانايي يادگيري مشاهدهاي به حد کمال رشد
کرد ،کسي قادر نخواهد بود مانع ديگران شود تا آنچه
را که ميبينند ياد نگيرند (هرگنهان.)1236 ،
نظريه ديگري که در باب سبک زندگي مطرح ميشود
نظريۀ "سبک زندگي بورديو" ميباشد ،پير بورديو،
بيگمان پرخوانندهترين جامعهشناسي است که درباره
سبک زندگي سخن گفته است .بسياري کتاب تمايز
وي را انجيل محققان اين عرصه ميدانند (فاضل،
 .)1213بخشي از اين اقبال به انديشه بورديو ناشي از
آن است که وي شايد تنها کسي باشد که بنيان نظري
محکمي براي تحليل پديده مصرف پديد آورد .روش
وي توجه کردن به زندگي روزمره است اما نه به
شيوهاي که اتنومتدولوژيستها و پديدارشناسان انجام
ميدهند ،بلکه توجه به شرايط مادي و اجتماعي بر
ساخته شدن ادراکات و تجربههاي فردي و در اين ميان
(اصل ناآگاهي) راهنماي پژوهش وي است (فاضل،
.)1213
جامعهشناسي که به غناي مفهوم سبک زندگي افزوده،
پير بورديو است .در نظريۀ بورديو سبک زندگي که
شامل اعمال طبقهبندي شده و طبقهبندي کنندۀ فرد در
عرصههايي چون تقسيم ساعات شبانه روز ،نوع
تفريحات و ورزش ،شيوههاي معاشرت ،اثاثيه و خانه،
آداب سخن گفتن و راه رفتن است ،در واقع عينيت
يافته و تجسم يافته ترجيحات افراد است .سبکهاي
زندگي شيوههاي مصرف عامالن اجتماعي است که
داراي رتبهبنديهاي مختلفي از جهت شأن و
مشروعيت اجتماعياند .اين شيوههاي مصرفي بازتاب
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نظام اجتماعي سلسله مراتبي است؛ اما چنانچه بورديو
در کتاب تمايز بر حسب منطق ديالکتيکي نشان
ميدهد مصرف صرفاً راهي براي نشان دادن تمايزات
نيست ،بلکه خود راهي براي ايجاد تمايزات نيز است
.بنابراين سبک زندگي محصول نظاممند منش است که
از خالل رابطۀ دو جانبۀ خود با رويههاي منش درک
ميشود و تبديل به نظام نشانههايي ميگردد که به
گونهاي جامعهاي مورد ارزيابي قرار گيرد (شالچي،
.)1216
پير بورديو عقيده دارد که هميشه کشمکشي براي
کسب قدرت و منزلت نه تنها در بين بلکه در درون
طبقات گوناگون جامعه وجود دارد .اين کشمکشها در
فضاي اجتماعي رخ ميدهد جايي که روابط بين طبقات
مطابق با ميزان و دسترسي به اشکال متفاوت سرمايه
(سرمايه اجتماعي،فرهنگي و اقتصادي) ساخته شدهاند.
بورديو به مبارزه و کشمکش براي قدرت اشاره ميکند،
کشمکشي که تنها به قدرت اقتصادي مربوط نميشود
بلکه سلطه فرهنگي را نيز در بر ميگيرد .مبارزه و
کشمکش براي سلطه ،بين طبقات و خرده طبقات به
تداوم تغييرات سبک زندگي منجر ميشود .نبرد نمادين
در زمينههاي متفاوت ترجيحات فرهنگي است بنابراين
فضاي اجتماعي سبکهاي زندگي مطابق با احکام و
دستورات قدرت ساخته شده است .نتيجتاً ،طبقات و
خرده طبقات قدرتمندتر سبک زندگي را برجسته و
مسلط ميکنند (رضويزاده.)1216 ،
يکي از مفاهيم اساسي جامعهشناسي بورديو
مفهوم"عادتواره" است .عادتوارهها اصول گسترش
دهندۀ رفتارهاي متمايز و متمايز کننده اند ،آنچه کارگر
مي خورد و به خصوص شيوۀ خوردن او ،ورزشي که
انجام ميدهد و شيوۀ انجام آن ،به گونهاي نظام يافته،
از موارد مشابه آن نزد مديران صنعتي متفاوت است.
بورديو سبک زندگي را به معناي همين سليقهها و
عادتوارهها به کار ميبرد (بورديو.)1211 ،
ذائقهها و ترجيحات زيباشناختي متفاوت سبکهاي
زندگي متفاوت را ايجاد ميکنند ،بنابراين «سبک
زندگي محصول نظاممند منش است که از خالل رابطه

مطالعات رسانهاي  /سال دهم  /زمستان 1931

دوجانبه خود با رويههاي منش درک ميشود و تبديل
به نظام نشانههايي ميگردد که به گونهاي جامعهاي
مورد ارزيابي قرار گيرد .مثالً به عنوان ،قابل احترام،
ننگ آور و.)Bourdieu , 1984( » ..
البته خود اين نشانهها و نمادها از خالل فرآيند مصرف
توليد ميشوند ،از اين رو ،مصرف در انديشه بورديو،
برخالف مارکسيسم کالسيک ،صرفاً يک متغير وابسته
نيست .سبک زندگي متأثر از ذائقه ،و ذائقه پيامدمنش و
منش نيز محصول جايگاه فرد در ساختارهاي عيني
اجتماعي است .جايگاه فرد در ساختار اجتماعي که
مشخصکننده ميزان بهرهمندي وي از انواع سرمايه
است (.)McRobbie, 2007
نظريه ديگري که در تدوين فرضيات تحقيق از آن
استفاده شده "نظر زيمل در باب سبک زندگي"
ميباشد .پديده مصرف در آثار و انديشههاي مربوط به
زيمل از جايگاه بااليي برخوردار نيست .نظريه مصرف
زيمل بر حول محور شهر و پيامدهاي مرتبط با
شهرنشيني سازمان يافته است .در نظر زيمل ،آزادي
فرد از تمامي قيد و بندهايي که جامعه سنتي و در قالب
همبستگيهاي گروهي بر آزادي فردي مينهاد نويد
بخش بروز فرديت است .در شهر درگير شدن در نظام
تقسيم کار پپچيده ،دستمايههاي هويت و تمايز از
ديگران را زايل کرده است .در چنين وضعيتي ،شيوه
خاص مصرف کردن و سبک زندگي ،راهي براي حفظ
هويت خويش از مصرف بهره ميگيرد (فاضلي.)1213 ،
زيمل در جايي ميگويد" :سبک زندگي ،تجسم تالش
انسان است براي يافتن ارزشهاي بنيادي يا به تعبيري
فرديت خود در فرهنگ عيني و شناساندن آن به
ديگران به عبارت ديگر انسان براي معناي مورد نظر
خود (فرديت برتر) ،شکل (صورتهاي) رفتاري را بر
ميگزيند زيمل توان چنين گزينشي را سليقه و اين
اشکال به هم مرتبط را سبک زندگي مينامد .او در
جاي ديگر معتقد است سبک زندگي ،عينيت بخشيدن
به ذهنيات در قالب اشکال شناخته شده اجتماعي است.
نوعي بيان فرديت برتر و يکتايي در قالبي که ديگري
اين يکتايي را درک کند (مهدويکني.)1216 ،
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زيمل در عين پذيرش تمايز ميان صورتها ،رفتار
محتمل در چارچوب فرهنگي عيني و معنا (فرديت
برتر) ،صورتهاي برگزيده و نحوه چينش آنها را که
همانا سبک باشد در ارتباط بامعنا ميبيند .تعريف زيمل
از سبک زندگي عبارت است از :سبک زندگي ،کل به
هم پيوسته صورتهايي است که افراد يک جامعه،
مطابق انگيزههاي دروني و ساليق خودشان و به
واسطه تالشي که براي ايجاد توازن ميان شخصيت
ذهني و زيست محيطي عيني و انسانيشان به انجام
ميرسانند ،براي زندگي خود بر ميگزينند (همان منبع،
ص.)329
به اعتقاد زيمل فرد از طريق بسط شديد فردگرايي که
هدف آن دنبال کردن نمادهاي منزلت و مد است،
ميتواند فشارهاي زندگي مدرن را تحمل کند .اينگونه
مصرف کردن راهي براي اثبات خود و حفظ اقتدار
فردي است .در نظر زيمل ،مُد عالوه بر آنکه منبعث از
فشارهاي کالنشهر است ،نماد تمايز طبقاتي نيز است.
در اين قسمت توجه زيمل به کارکرد دوگانه مد آشکار
است .مد از يک جهت ،اعالم تمايل براي متمايز شدن

23

از ديگران و بيان هويت فردي و خواست فرديت است،
اما از جهت ديگر جنبه طبقاتي دارد و سبب همبستگي
گروهي و تقويت انسجام اجتماعي است .مد بدين لحاظ
احساس با ديگران بودن را در فرد تقويت ميکند
(مهدويکني.)1216 ،
زيمل به دليل اينکه انگيزه دروني و عوامل موثر بر
شکلگيري الگوهاي مصرف را بررسي کرده ،در
جامعهشناسي پيشرو است .او به بررسي تأثير تغييرات
اجتماعي ،ظهور کالنشهر بر الگوي مصرف پرداخت.
ميراث اين خط فکري زيمل را ميتوان در مجوعه
تحليلهايي دنبال کرد که شهر مدرن را جايي براي
خريد کردن ،کلوپ رفتن و در يک کالم ،مصرف
ميدانند (همان منبع ،ص.)36
در کل زيمل ،در تحليل مصرفگرايي جامعه مدرن ،بر
مقولهاي همچون مد تاکيد دارد .به نظر وي مصرف
کاالها و ايجاد سبکهاي زندگي از سويي براي فرد
هويتبخش بوده و از سوي ديگر متمايز کننده است
(خواجهنوري.)1252 ،

مدل تحليلی پژوهش

فرضيات تحقيق
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بين ميزان تماشاي سريالهاي ترکي زبان

اصلي و سبک زندگي دانشجويان دختر مجرد  32الي
 39سال رابطه وجود دارد.
بين نوع سريالهاي ترکي زبان اصلي و

سبک زندگي دانشجويان دختر مجرد  32الي  39سال
رابطه وجود دارد.
بين نوع سريالهاي ترکي زبان اصلي و

گذراندن اوقات فراغت دانشجويان دختر مجرد  32الي
 39سال رابطه وجود دارد.
بين نوع سريالهاي ترکي زبان اصلي و

ميزان مصرفگرايي دانشجويان دختر مجرد  32الي 39
سال رابطه وجود دارد.
بين نوع سريالهاي ترکي زبان اصلي و نحوه

پوشش (مدگرايي) دانشجويان دختر مجرد  32الي 39
سال رابطه وجود دارد.
بين نوع سريالهاي ترکي زبان اصلي و

روابط ميان فردي دانشجويان دختر مجرد  32الي 39
سال رابطه وجود دارد.
بين نوع سريالهاي ترکي زبان اصلي و

گرايشهاي مذهبي دانشجويان دختر مجرد  32الي 39
سال رابطه وجود دارد.
روششناسی تحقيق
الف) روش اسنادي و کتابخانهاي :براي شناخت وضعيت
موجود و برا ي دستيابي به مدل نظري ،شفاف شدن
واقعيت اجتماعي و آگاهي از پيشينه و ادبيات پژوهش از
روش فوق استفاده شده است .ب) روش پيمايش :براي
جمعآوري دادهها ،طبقهبندي ،توصيف و تحليل آنها از
روش پيمايشي استفاده شده است .امکان بررسي
فرضيهها ،ضرورت بررسي و مطالعه ،مراجعه به
کارگزاران و صاحبنظران و تعميم يافتهها از جمله
داليل انتخاب روش مزبور به عنوان روش نهايي و
عمده پژوهش حاضر است( .دواس.)1236 ،
جامعه آماري اين پژوهش را دانشجويان دختر دانشگاه
آزاد اسالمي واحد اروميه در سال  59که تعداد آنها
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براساس مستندات  6112نفر ميباشد در بر ميگيرد .با
توجه به نوع تحقيق تالش بر آن شد تا در پيمايش
دانشجويان ،از ميان دختران مجرد  32-39سالهاي که
مخاطب سريالهاي ترکي زبان هستند نمونهگيري
انجام پذيرد.
حجم نمونه ،در اين تحقيق حجم نمونه ،شامل
دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه ميباشد
که به صورت مستمر يا مقطعي مخاطب سريالهاي
ترکي زبان اصلي ميباشند .حجم نمونه براساس فرمول
کوکران با در نظر گرفتن فاصله اطمينان  59درصد،
 263نفر محاسبه شده است.
براي توصيف وتحليل دادهها از نرمافزار  spssاستفاده
شده است .اطالعات جمعآوري شده ،با استفاده از دو
نوع آماره توصيفي و استنباطي مورد مطالعه و بررسي
قرار گرفتهاند .در بخش توصيفي از آمارههاي ميانگين،
ميانه ،واريانس و انحراف معيار استفاده شده است .در
بخش استنباطي نيز متناسب با سطوح سنجش متغيرها
از آزمونهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و آناليز
واريانس استفاده شده است.
ابزار جمعآوري اطالعات در اين پژوهش پرسشنامه
محقق ساخته ميباشد .که سواالت مذکور عمدتاً در
قالب طيف ليکرت طرح گرديده است .براي تعين روايي
پرسشنامه از روش محتوايي يا صوري استفاده شده
است ،و براي تعين پايايي از ضريب آلفاي کرونباخ
استفاده شده که عدد باالي  2/3به دست آمده است،
يعني گويههاي در نظر گرفته شده جهت سنجش هر
يک از متغيرهاي تحقيق از همبستگي دروني بااليي
برخوردار بوده و مناسب براي سنجش متغيرهاي مورد
نظر ميباشند.
یافتههاي پژوهش
يافتههاي حاصل از بررسي متغير وابستۀ پژوهش يعني
سبک زندگي دختران  32تا  39سال ،که حاصل جمع
پنج متغير (اوقات فراغت ،مصرفگرايي ،روابط بين
فردي ،مدگرايي و نگرش مذهبي) ميباشد حاکي از آن
است که به طور کل  5/1درصد از پاسخگويان ميزان
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تاثير سريالهاي ترکي زبان بر سبک زندگيشان را در
حد خيلي کم دانستهاند ،ميزان تاثير سريالهاي ترکي
زبان بر سبک زندگي  96/9درصد از پاسخگويان در حد
کم بوده ،ميزان تاثير سريالهاي ترکي زبان بر سبک
زندگي  36/1درصد از پاسخگويان در حد متوسط

ميباشد 3/3 ،درصد از پاسخگويان دختر نيز ميزان تاثير
را در حد زياد ميدانند و هيچ يک از پاسخگويان ميزان
تاثير سريالها بر سبک زندگيشان را در حد خيلي زياد
ندانستهاند.

آزمون فرضيه اول
بين ميزان تماشاي سريالهاي ترکي زبان و سبک زندگي دانشجويان دختر مجرد  32الي  39سال رابطه وجود دارد.

جمع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

ميانگين بين گروهی

1222/22

32

92/91

F
3/13

2/222

ميانگين درون گروهی

3263/3

221

6/12

---

---

کل

2263/13

261

---

---

---

نتايج حاصل از آزمون تحليل واريانس نشان ميدهد
ميزان خطاي آزمون  Fکمتر از  2/29و برابر (=2/222
 )sigميباشد يعني ميانگين سبک زندگي دختران
مجرد  32الي  39سال در گروههايي که ساعات
تماشاي مختلف دارند با يکديگر برابر نبوده و متفاوت

ميزان خطا

است ،بنابراين ميتوان گفت بين ميزان تماشاي
سريالهاي ترکي زبان و سبک زندگي دانشجويان
دختر مجرد  32الي  39سال رابطۀ معناداري وجود دارد
و نتايج قابل تعميم به جامعه آماري ميباشد.

آزمون فرضيه دوم
بين نوع سريالهاي ترکي زبان و سبک زندگي دانشجويان دختر مجرد  32الي  39سال رابطه وجود دارد.


نوع سریالهاي ترکی زبان

سبک زندگی دانشجویان دختر مجرد
مقدار ضريب همبستگي
حجم نمونه
ميزان خطا

شدت همبستگي بين اين دو متغير از طريق آزمون
ضريب همبستگي پيرسون محاسبه و برابر 2/211
گرديده است ،که نشانگر همبستگي بين دو متغير

2/211
263
2/222

ميباشد .با توجه به ميزان خطاي ()sig=2/222
ميتوان با اطمينان  55درصد گفت که همبستگي بين
دو متغير معنادار و فرضيه محقق تاييد ميگردد.

آزمون فرضيه سوم
بين نوع سريالهاي ترکي زبان و گذراندن اوقات فراغت دانشجويان دختر مجرد  32الي  39سال رابطه وجود دارد.


نوع سریالهاي ترکی زبان

گذراندن اوقات فراغت
مقدار ضريب همبستگي
حجم نمونه
ميزان خطا

شدت همبستگي بين اين دو متغير از طريق آزمون
ضريب همبستگي پيرسون محاسبه و برابر 2/126
گرديده است ،که حکايت از وجود همبستگي بين دو

2/126
263
2/212

متغير دارد .با توجه به ميزان خطاي ()sig=2/212
ميتوان با اطمينان  55درصد گفت که همبستگي بين
دو متغير معنادار و فرضيه محقق تاييد ميگردد.
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آزمون فرضيه چهارم
بين نوع سريالهاي ترکي زبان و ميزان مصرفگرايي دانشجويان دختر مجرد  32الي  39سال رابطه وجود دارد.


نوع سریالهاي ترکی زبان

ميزان مصرفگرایی
مقدار ضريب همبستگي
حجم نمونه
ميزان خطا

شدت همبستگي بين اين دو متغير از طريق آزمون
ضريب همبستگي پيرسون محاسبه و برابر
2/259گرديده است ،که حکايت از همبستگي ضعيف
اين دو متغير دارد .با توجه به ميزان خطاي بيشتر از

2/259
263
2/232

 2/29و برابر ( )sig=2/232ميتوان گفت که
همبستگي بين دو متغير معنادار نميباشد و فرضيۀ
محقق رد ميشود.

آزمون فرضيه پنجم
بين نوع سريالهاي ترکي زبان و نحوه پوشش (مدگرايي) دانشجويان دختر مجرد  32الي  39سال رابطه وجود دارد.


نوع سریالهاي ترکی زبان

نحوه پوشش(مدگرایی)
مقدار ضريب همبستگي
حجم نمونه
ميزان خطا

شدت همبستگي بين اين دو متغير از طريق آزمون
ضريب همبستگي پيرسون محاسبه و برابر
2/139گرديده است ،که حکايت از همبستگي مستقيم
بين اين دو متغير دارد .با توجه به ميزان خطاي

2/139
263
2/213

( )sig=2/213ميتوان با اطمينان  55درصد گفت که
همبستگي بين دو متغير معنادار و فرضيه محقق تاييد
ميگردد.

آزمون فرضيه ششم :
بين نوع سريالهاي ترکي زبان و روابط ميان فردي دانشجويان دختر مجرد  32الي  39سال رابطه وجود دارد.


نوع سریالهاي ترکی زبان

روابط ميان فردي
مقدار ضريب همبستگي
حجم نمونه
ميزان خطا

2/131
263
2/221

متغير دارد .با توجه به ميزان خطاي ()sig=2/221
ميتوان با اطمينان  55درصد گفت که همبستگي بين
دو متغير معنادار و فرضيه محقق تاييد ميگردد.

شدت همبستگي بين اين دو متغير از طريق آزمون
ضريب همبستگي پيرسون محاسبه و برابر 2/131
گرديده است ،که حکايت از همبستگي بين اين دو
آزمون فرضيه هفتم
بين نوع سريالهاي ترکي زبان و گرايشهاي مذهبي دانشجويان دختر مجرد  32الي  39سال رابطه وجود دارد.


نوع سریالهاي ترکی زبان

گرایشهاي مذهبی
مقدار ضريب همبستگي
حجم نمونه
ميزان خطا

2/196
263
2/222
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شدت همبستگي بين اين دو متغير از طريق آزمون
ضريب همبستگي پيرسون محاسبه و برابر
2/196گرديده است ،که حکايت از همبستگي بين اين
دو متغير دارد .با توجه به ميزان خطاي ()sig=2/222
ميتوان با اطمينان  55درصد گفت که همبستگي بين
دو متغير معنادار و فرضيه محقق تاييد ميگردد.
بحث و نتيجهگيري
نتايج حاصل از بررسي اطالعات شخصي پاسخگويان
نشان داد که اکثريت دختران پاسخگو ( 11/9درصد) در
رشتۀ روانشناسي تحصيل مينمايند .مقطع تحصيلي
 12/1درصد از پاسخگويان فوق ديپلم ،مقطع تحصيلي
 62/9درصد ليسانس و  31/3درصد از دانشجويان
پاسخگو در مقطع فوق ليسانس و باالتر تحصيل
ميکنند .به لحاظ سطح اقتصادي خانواده پاسخگويان،
سطح اقتصادي خانواده هيچ يک از پاسخگويان در حد
خيلي ضعيف نبوده 9/9 ،درصد از پاسخگويان ،داراي
سطح اقتصادي در حد ضعيف 33/1 ،درصد از
پاسخگويان سطح اقتصادي در حد متوسط 96/9 ،درصد
داراي سطح اقتصادي در حد خوب بوده و  13/3درصد
از آنها داراي سطح اقتصادي در حد خيلي خوب
ميباشد .به لحاظ اولويت تماشاي انواع سريالهاي
ترکي زبان ،سريالهاي عاشقانه ترکيه براي اکثر
پاسخگويان ( 91/9درصد) در اولويت اول قرار دارد ،در
اولويت دوم نيز سريالهايي با موضوع درام قرار دارد،
يعني ( 95/3درصد) از دختران پاسخگو براي اولويت
دومشان به گزينه سريالهاي درام پاسخ دادهاند و در
مورد اولويت سوم نيز اکثريت پاسخگويان ( 99/3درصد)
به گزينۀ سريالهايي با موضوع کمدي پاسخ دادهاند
در اين مقاله يافتههاي حاصل از بررسي متغير وابستۀ
پژوهش يعني سبک زندگي دختران  32تا  39سال ،که
حاصل جمع پنج متغير (اوقات فراغت ،مصرفگرايي،
روابط بين فردي ،مدگرايي و نگرش مذهبي) ميباشد
حاکي از آن است که به طور کل  5/1درصد از
پاسخگويان ميزان تاثير سريالهاي ترکي زبان بر سبک
زندگيشان را در حد خيلي کم دانستهاند ،ميزان تاثير
سريالهاي ترکي زبان بر سبک زندگي  96/9درصد از
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پاسخگويان در حد کم بوده ،ميزان تاثير سريالهاي
ترکي زبان بر سبک زندگي  36/1درصد از پاسخگويان
در حد متوسط ميباشد 3/3 ،درصد از پاسخگويان دختر
نيز ميزان تاثير را در حد زياد ميدانند و هيچيک از
پاسخگويان ميزان تاثير سريالها بر سبک زندگيشان را
در حد خيلي زياد ندانستهاند.
يافتههاي حاصل از آزمون فرضيات پژوهش نشانگر
رابطۀ معنادار بين متغير مستقل پژوهش يعني ميزان
تماشاي سريالهاي ترکي زبان و متغير وابسته پژوهش
يعني :سبک زندگي دختران مجرد  32الي  39سال
دانشگاه آزاد واحد اروميه ميباشد .همچنين حاکي از
تاثير معنادار متغير مستقل :نوع سريالهاي ترکي زبان
بر متغير وابسته پژوهش يعني :سبک زندگي دختران
مجرد بين  32تا  39سال و شاخصههاي اين متغير
يعني (گذراندن اوقات فراغت ،ميزان مصرفگرايي،
نحوه پوشش (مدگرايي) ،روابط ميان فردي و
گرايشهاي مذهبي) ميباشد .نتايج حاصل از اين
پژوهش با نتايج مطالعات و پژوهشهاي پيشين فتحي
و مختارپور ( ،)1252نزيمي( ،)1252کوهي و همکاران
( ،)1252امام جمعهزاده و همکارانش (،)1253
رحمانزاده و طهماسبي ( )1252و بهنوئيگدنه ()1251
همخواني دارد .هم چنين با توجه به پيشينه نظري
يادشده نتايج حاصل از آزمون فرضيات با نظريۀ کاشت
گربنر ،نظريه وابستگي مخاطبان ساندرا بال روکيچ و
ملوين دي فلور ،نظريه برجستهسازي مک کامبز و شاو،
نظريۀ سبک زندگي بورديو و سبک زندگي از نظر زيمل
همخواني دارد ،اين نظريات تاکيد زيادي بر رسانهها،
وسائل ارتباطي و مخاطبان دارند ،که نتايج حاصل
تاييدي بر وجود تاثير بسيار اين عوامل ميباشد.
پيشنهادات
با توجه به اينکه ماهواره در چند دهه اخير وارد کشور
ما شده است .بنابراين در آينده ميتواند تأثيرات بيشتر
خود را بر روي سبک زندگي و مؤلفههاي آن شان دهد
که اين امر مي تواند باعث کمرنگ شدن و از بين
رفتن سبک زندگي ايراني که پيوندي عميق با
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اعتقادات ،ارزشها و باورهاي مردم کشور دارد منجر
شود ،بنابراين بايد به فکر راهکارهايي بود تا تأثيرات
مخرب ابزارهاي نوين فناوري بر سبک زندگي را به
حداقل رساند .يکي از اين راهکارها پژوهشهاي عميق
و ارائه راهکارهاي مناسب در اين زمينه ميباشد.که اين
پژوهش نيز به دنبال همين مسأله بوده است .در
مجموع از يافتههاي اين پژوهش ميتوان پيشنهادات و
راهکارهايي را براي کاهش تأثيرپذيري و تغيير سبک
زندگي ،ارائه نمود که مهمترين آنها عبارتند از:
پايش مداوم و بررسي رابطه بين سبک

زندگي تلويزيوني با سبک زندگي جامعه مخاطب براي
اصالح الگوي مصرف رسانهاي.
فقدان سواد رسانهاي ،طعمههاي اصلي در

فضاهاي رسانهاي به شمار ميآيند ،اما افراد داراي سواد
رسانهاي نه تنها اسير محصوالت رسانهاي نميشوند،
بلکه قضاوتهاي صحيحتري از محيط پيرامون خود و
اطالعات دريافتي از رسانهها خواهند داشت ،به همين
منظور سعي گردد ،سطح سواد رسانهاي را در بين اقشار
جامعه به خصوص قشر جوان باال برد و اين امر را
ميتوان با گنجاندن واحدهاي درسي مرتبط با سواد
رسانهاي در واحدهاي درسي دانشگاهي و دبيرستان
محقق ساخت.
رسيدگي و سامان بخشيدن به وضعيت

پيچيده رسانه ملي و مشکالت عديده فرا روي آن و
توجه به ابعاد کمي و کيفي برنامه هاي توليدي.
افزايش سطح کيفي زندگي در جامعه و توجه

ويژه به جوانان و مشکالت آنان از طريق برنامهها و
خوراک صحيح رسانههاي داخلي.
بررسي علل استفاده و رضايتمندي از ماهواره

در نزد مخاطبان اين رسانه و سعي در پياده نمودن اين
عوامل در رسانه داخلي ،البته با توجه به مصالح جامعه و
تا جايي که با آداب و رسوم و ارزشهاي حاکم منافاتي
نداشته باشد.
متغيرهاي سن و جنسيت و اوقات فراغت به

طور جدي مدنظر برنامهريزان رسانهاي قرار گيرد.
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به مقولههايي که باعث گرديده مخاطبان از

رسانه داخلي رويگردان بوده و به رسانههاي بيگانه و
برنامههاي خاص آن بپردازند پرداخته شود.
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