تاريخ دريافت0191/01/01 :

مجله مديريت فرهنگي

تاريخ پذيرش0191/02/2 :

سال نهم /شماره بيست و هفتم /بهار 3194

ميزان تاثير تماشاي شبكههاي تلويزيوني ماهوارهاي فارسي زبان بر سبك
زندگي دانشجويان دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمي
واحد علوم و تحقيقات تهران
پريا شهاب الدين
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت امورفرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و
تحقيقات تهران،ايران ( pariashahabeddin@yahoo.comمسئول مکاتبات)
بهاره نصيري
استاديار و عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي bn.nasiri@gmail.com

چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :رسانهها نقش موتور محرك را در ايجاد و گسترش سبكهاي گوناگون زندگي بر عهده
دارند .رسانهها به خصوص شبكههاي ماهوارهاي امروز منشاء شكل گيري سبك زندگي بسياري از افراد جامعه
هستند .هدف از انجام اين پژوهش سنجش ميزان تاثير تماشاي شبكههاي تلويزيوني ماهوارهاي فارسي زبان بر
سبك زندگي دانشجويان دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران است.
روش پژوهش :اين پژوهش به لحاظ هدف كاربردي است و از حيث روش از نوع تحقيقات پيمايشي مقطعي
ميباشد.شيوه نمونه گيري تصادفي طبقهاي و حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران  143نفر تعيين شده است.از
پرسش نامه جهت گرد آوري اطالعات و از نرم افزار اس پي اس اس براي تجزيه و تحليل دادهها استفاده شده
است .تجزيه و تحليل دادهها در دو سطح توصيفي و استنباطي انجام شده است.در سطح استنباطي از آزمون
كلموگروف اسميرنوف و آزمون همبستگي پيرسون جهت بررسي فرضيات استفاده شده است.
يافتهها و نتيجه گيري :طبق يافتههاي اين پژوهش ميتوان نتيجه گرفت كه تماشاي شبكههاي ماهوارهاي فارسي
زبان بر سبك زندگي دانشجويان تاثير مستقيم دارد .طبق تئوري غالب اين پژوهش (كاشت جورج گربنر) هرچه
ساعت تماشاي ماهواره بيشتر باشد دانشجويان بيشتر تحت تاثير سبكهاي زندگي تبليغ شده در شبكههاي
ماهوارهاي قرار ميگيرند .هرچه ميزان تماشاي شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان بيشتر شود مديريت بدن هم بيشتر
ميشود و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجويان بيشتر تغيير ميكند اما ميزان مصرف محصوالت فرهنگي كاهش
مييابد.
واژگان كليدي :ماهوارههاي فارسي زبان،سبك زندگي،مديريت بدن،اوقات فراغت،مصرف فرهنگي،دانشجويان
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كشورهاي در حال توسعه مانند ايران دست خوش

مقدمه
دنيايي كه هم اكنون درآن به سر ميبريم آميزهاي از

تغييرات زيادي كرده است (جوهري فرد.)8:0199،

تكنولوژي و فناوريهايي است كه هر كدام به نوعي در
زندگي بشري دخيل هستند .رسانهها نيز به عنوان يكي

بيان مسئله

از جلوههاي زندگي امروزي بشر نه تنها از اين حيث

در شرايط کنوني ،رسانهها بر سبك زندگي و

مستثنا نبوده بلكه نقشي كليدي را عهده دار هستند.در

سليقههاي عموم مردم ،تأثير ميگذارند و رسانههايي

دهههاي قبل و در فرهنگهاي پيشامدرن دامنه و تعداد

چون تلويزيون و ماهواره بيش از ساير ابزارهاي رسانه

سبك زندگي افراد چنان محدود بود كه سبب ميشد

اي ،در اين تأثيرگذاري نقش دارند .اين اثرگذاري نيز

تنها سبك مشخصي براي زندگي در هر فرهنگي

به دليل استفاده اغلب مردم از آنهاست که حساسيت و

تعريف شده باشد و همه افراد متعلق به فرهنگهاي

همچنين کارآيي آنها را بيشتر ميکند .اين نوع

يكسان به سبك تقريبا مشابهي زندگي كنند.در جوامع

رسانههاي جمعي ،طي چند دهه گذشته توانسته اند

سنتي انتخابهاي مبتني بر مصرف به شكل گستردهاي

بينندگان زيادي را به خود جذب کنند و در نتيجه،

بر اساس طبقه و كاست و محيط خانواده و روستا

موضوع سبک زندگي نيز خواه ناخواه با آنها پيوندي

ديكته ميشد (سولومون.)419:0994،

تنگاتنگ پيدا کرده است .تاثير رسانهها به خصوص

اما با ظهور انقالب صنعتي و مدرن شدن جوامع

تلويزيون آن قدر جدي است كه مصرف كننده سبك

تكنولوژيهاي نويني روي كار آمدند و باعث تغيير در

زندگي و حتي ساختار زندگي خود را بر اساس آن

الگوهاي سبك زندگي شدند.دنياي مدرن سبكهاي

تنظيم ميكند (خوش نويس.)3:0199،

بسيار متنوعي را پيش روي هر فرد ميگذارد تا از ميان

رسانهها به عنوان عامالن تغيير و تحول در ارزشها

آنها براي هر عمل خود به گزينش بپردازد .بدون شك

وهنجارها مطرح هستند ،به طوري که سنتها را به

يكي از منابع بسيار كارآمد دنياي مدرن براي تغيير

چالش ميکشند و به صورت يک عامل مؤثر در

سبك زندگي ،رسانهها هستند (عابديني.)4:01:9،

دگرگوني نگرشها و رفتارهاي مخاطبان عمل ميکنند.

امروزه رسانهها با توجه به در دسترس بودن در

از همين رو مخاطب کنوني هر آنچه را که از رسانه

سراسر جهان به عنوان منبع فرهنگي قدرتمند و قوي

ميخواند ،ميشنود و ميبيند ،مالک نگرش ،عمل و

ترين ابزار براي طرح و رواج انديشهها و كارآمدترين

رفتار خود قرار ميدهد و همين باعث تغيير سبك

وسايل براي نفوذ فرهنگها و نگرشها به قلب جوامع

زندگي جوانان ميشود.رسانه به عنوان يك منبع قوي

هستند.يكي از ابعاد تاثيرپذير زندگي توسط رسانهها

ميتواند در نحوه زندگي انسانها مانند شيوه لباس

القاي نوع خاصي از سبك زندگي و مولفههاي بنيادين

پوشيدن ،چيدمان منزل ،آداب معاشرت و ...تاثيرگذار

آن يعني فراغت و مصرف و رسيدگي به بدن در يك

باشد.رسانهها نقش موتور محرك را در ايجاد و

جامعه (مخصوصا در بين قشر جوان) ميباشد كه اين

گسترش سبكهاي گوناگون زندگي بر عهده دارند.تا

امر ميتواند هم با معيارهاي جامعه منطبق و هم متضاد

زماني که رسانه هاي جمعي در جامعه حضور نداشتند،

با آنها باشد.رشد تصاعدي فناوري و توسعه سرسام آور

سنتها و هنجارهاي قومي و قبيله اي تعيين کنندۀ

ارتباطات و سيطره رسانههاي گروهي به خصوص

چارچوب سبک زندگي بودند اما با فراگير شدن

شبكههاي ماهوارهاي ،سبك زندگي را بويژه در

رسانهها وضع تغيير ميكند .رسانهها با پيش رو نهادن
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ميزان تاثير تماشاي شبكه هاي تلويزيوني ماهواره اي فارسي زبان بر سبك زندگي...

يا معرفي سبكهاي متعدد زندگي پايبندي افراد را به

متوسط با تاكيد بر فراغت جويي و لذت گرايي به يك

سبكهاي سنتي سست نموده و با اشاعه الگوها و

استاندارد هنجاري جهاني تبديل شده و در حال شكل

ارزشها و كاالهاي مصرفي نوين به اشاعه سبكهاي

دادن به آرمانها و سبكهاي زندگي طبقات پايين تر

زندگي نوين ميپردازند (رضوي زاده.)02:0198،

است (شهابي.)1::6:36،

امروز بخاطر جهاني شدن و رشد پرشتاب

با توجه به مباحث فوق هدف و مساله پژوهش

تكنولوژيهاي نوين ارتباطي مانند ماهواره ما شاهد

حاضر پاسخ به اين سوال است كه تماشاي شبكههاي

دگرگوني در سبك زندگي ايراني هستيم .كشورهاي

تلويزيوني ماهوارهاي فارسي زبان تاچه ميزان بر سبك

مختلف جهان از طريق ماهواره و با استفاده از

زندگي (مديريت بدن ،اوقات فراغت ،ميزان مصرف

تلويزيون سعي در انتقال اطالعات و ايجاد تغييرات

محصوالت فرهنگي) دانشجويان تاثير دارد؟

مختلف مورد نظر خود در ديگر كشورها را دارند.در
سالهاي اخير در جامعه ايران شبكههاي تلويزيوني
ماهوارهاي ضريب نفوذ و گسترش بااليي پيدا كرده
اند.تماشاي برنامههاي ماهواره باعث رواج مصرف
گرايي ميشود و مصرف گرايي طيف وسيعي از
سبكهاي زندگي ممكن را عرضه ميكند كه از جهات
بسياري با سبك زندگي اسالمي تناقض دارد.
رسانههاي فراملي فارسي زبان ،با پخش مکرر برخي از
محتواهاي در تضاد با ارزش هاي ملي و ديني ايرانيان
مانند خيانت همسر ،روابط نابسامان ،آشفتگي
خانوادگي ومصرف گرايي و لذت جويي و  ...باعث از
بين رفتن قبح اين ارزش هاي وارداتي و متضاد و
عادي سازي آن ميشود .اين عادي سازي ارزش هاي
متناقض و متضاد با ارزش هاي ايراني و اسالمي باعث
تضعيف هويت ملي و فرهنگي و سبک زندگي ايراني
ميشود .بسياري از جوانان ايراني فريفته سبك زندگي
غربي و محصوالت فرهنگي غربي اند در واقع آنها
اغفال شدگان و قربانيان تهاجم فرهنگي غرب
هستند.رسانههاي غربي با تاكيد بر تنوع و تغيير و
خالقيت در توليد در پي آن هستند كه مصرف كننده
احساس كند با تغيير سبك زندگي خود ميتواند بازيگر
خالق عرصه زندگي شخصي خويش باشد اين گونه
جهاني شكل ميگيرد چند پاره و سرشار از سبكهاي
متعدد و متكثر زندگي.امروزه سبك زندگي طبقات

اهميت و ضرورت انجام تحقيق
متاسفانه وضع فعلي ما در سبک زندگي معجوني از
سبک زندگي اسالمي در حيات غربي است و بايد با
توجه به فلسفه حيات اسالمي آن را اصالح نمود .قطعا
اگر به سبک زندگي بيتوجهي شود جامعه بيهويت
ميشود و دچار صدمههايي ميشود که ناشي از دست
رفتن هويت است .ما شاهد آن هستيم كه جوانان ايراني
تحت تاثير برنامههاي ماهوارهاي در تالش براي تقليد
از سبك زندگي غربي هستند .اين سلطه فرهنگي در
جامعه ايران لذت گرايي و مصرف گرايي و تجمل
گرايي را شديدا ترويج داده است .از طرفي دانشجويان
نقش اساسي در جامعه دارند كه با ايفاي نقش مثبت
موجب رشد و شكوفايي جامعه ميشوند .در ايران
دانشجويان قشر عظيمي از جمعيت كشور را تشكيل
ميدهند و از اين رو توجه به مسائلي كه ميتواند زمينه
ساز انحراف شخصيتي آنان گردد ميتواند آغازگر
انقالب بزرگي در كشور باشد .از طرفي ماهواره
بزرگترين شبكه جهاني است كه در تبليغ و ترويج
فرهنگ غرب در ايران نقش مهمي را بازي ميكند.
ماهواره با تبليغات گسترده در زمينههاي مختلف مانند
نوع لباس و آرايش و سبك زندگي غربي بر اساس
الگوهاي ارزشي جامعه خود ،عامل ترويج فرهنگ
بيگانه در كشور ما است .متاسفانه در سالهاي اخير
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سبک زندگﯽ مردم اﯾران بخاطر تاثير رسانهها و به

مفهوم سبك زندگي در ادبيات علوم اجتماعي

خصوص تبليغات شبكههاي ماهوارهاي از حالت

داراي سابقهاي بيش از صد سال است.مفهوم سبك

انديشمنداانه به ﯾک حالت ابزاري و چشم و هم چشمﯽ

زندگي اولين بار توسط آلفرد آدلر روان شناس

و تقليد تبديل شده و سرعت چشمگيري در مصرف

اجتماعي در سال  0929مطرح شد و پس از يك دوره

گرايي و استفاده از کاالهاي لوکس و تجمالتي غرب

افول مجددا از سال  0980مورد استقبال انديشمندان

بوجود آمده است که بايد اين مسئله اصالح

قرار گرفت .در جامعه شناسي از مفهوم سبك زندگي

شود.فرهنگ غرب از طريق برنامههاي ماهوارهاي آرام

دو برداشت وجود دارد .يكي مربوط به دهه  0921كه

آرام وارد كليه اندامهاي درخت كهنسال فرهنگ ايران

سبك زندگي معرف ثروت و موقعيت اجتماعي افراد و

ميشود وخود را به سرعت ناباورانهاي به عنوان بخشي

غالبا به عنوان شاخص تعيين طبقه اجتماعي به كار رفته

از فرهنگ جامعه به جوانان عرضه ميكند.تغيير سبك

است و دوم به عنوان شكل اجتماعي نويني كه تنها در

زندگي ايرانيان يكي از بزرگترين معضالتي است كه

متن تغييرات مدرنيته و رشد فرهنگ مصرف گرايي

نتيجه گسترش فرهنگ استفاده از ماهواره است .از اين

معنا مييابد .در اين حالت سبك زندگي راهي است

رو با توجه به نقش و پيامدهاي رسانه ي ماهواره بر

براي تعريف ارزشها و نگرشها و رفتارهاي افراد كه

كليه ابعاد جامعه به خصوص تغيير سبك زندگي ايراني

اهميت آن براي تحليلهاي اجتماعي روز به روز

انجام چنين تحقيقاتي داراي اهميت اساسي است.الزم

افزايش مييابد .مطالعه سبك زندگي امتداد مباحثي

است كه تاثير ماهواره بر سبك زندگي جوانان و

است كه همواره تحت تاثير عنوان طبقه و قشر و يا

دانشجويان مورد بررسي و مطالعه دقيق و

پايگاه اجتماعي مطرح بوده است.سبك زندگي

كارشناسانهاي قرار بگيرد تا بتوان سياستگذاران و دست

تصويري جديد از مفاهيم كالسيك مذكور است كه با

اندركاران اجرايي كشور در حوزه فرهنگ را در

توجه به تحوالت اجتماعي به ويژه در جوامع سرمايه

شناخت از گرايشات و نيازهاي فرهنگي جوانان و

داري مورد توجه قرار گرفته است.وبلن در بررسي

دانشجويان وهمچنين تدوين يك الگوي مؤثر و

پديده مصرف در آمريكا تعريفي از سبك زندگي ارائه

مطلوب در زمينه سبك زندگي ايراني و اسالمي ياري

نداد تلويحا پذيرفت كه اين مفهوم دال بر شيوه زندگي

دهد.

متمايز طبقه مرفه و نمودي از جايگاه طبقاتي آنها
است.سبك زندگي در انديشه وبلن متغيري وابسته
است .زيمل نيز عنايت خاصي به اين مفهوم نداشت در

تاريخچه سبك زندگي
اينكه دقيقا از چه هنگام واژه سبك زندگي در
ادبيات گوناگون راه يافته است روشن نيست اما اولين
تعريف اين عبارت به سالهاي دهه 0921باز ميگردد.
زماني كه ماكس وبر و اندكي پس از وي آلفرد آدلر
روان شناس اين عبارت را برساخته و معرفي نمودند.
پس از اين دو مفهوم سبك زندگي از سوي ويليام ليزر
در بازار پژوهي و توزيع كاال به كار رفت

ميان كالسيكهاي جامعه شناسي فقط ماكس وبر بود
كه سبك زندگي را به عنوان شاخص گروههاي منزلت
و عامل انسجام گروهي آنها طرح كرد.وبر اولين كسي
بود كه در شيوههاي غالب زندگي يا سبك زندگي به
مثابه يكي از سه دترمينان يا عامل تعيين كننده قشرهاي
اجتماعي سخن ميگويد.از نظر وبر سبك زندگي
پيوستگي بسيار نزديكي با نوع شغل فرد دارد و از

(خادميان.)08:019:،
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طريق تحصيالت رسمي اكتساب ميشود و ميتواند

وقت آزاد خود به طور داوطلبانه لذت بخش ترين

براي همگان ميسر گردد (خادميان.)0::019:،

فعاليتهاي مورد عالقه خود را انتخاب كرده و انجام

ليزر در سال 0981سبك زندگي را بر اساس الگوي

ميدهد (تمنا.)48:0192،

خريد كاال تعريف كرد شيوهاي كه بدان طريق مصرف

نقش رسانههاي جمعي خصوصا شبكههاي

كننده خريد ميكند يا شيوه ي مصرف كاالي خريداري

ماهوارهاي در پر كردن اوقات فراغت جوانان بسيار

شده .ديويد چني سبكهاي زندگي را سازمان اجتماعي

پررنگ است .به خصوص آنكه بسياري از مخاطبان

مصرف ميخواند (فاضلي.)89:0191،

رسانههاي همگاني جوانان تنوع طلب هستند جواناني

گيدنز در ميان متاخرين بيش از ديگران دغدغه

كه در اين روزگار به دليل طوالني بودن زمان تحصيل

هويت انسان در جهان مدرن را دارد.به اعتقاد او سبك

و ورود دير هنگام به بازار كار و افزايش سن ازدواج

زندگي را ميتوان به مجموعهاي كم و بيش جامع از

زمان طوالني تري را با عنوان دوره جواني ميگذرانند

عملكردها تعبير كرد كه فرد آنها را به كار ميگيرد

(فاضل قانع.)01::0192،

چون نه فقط نيازهاي جاري او را بر ميآورند بلكه

جوانان با تماشاي ماهواره جهت پركردن اوقات

روايت خاصي را هم كه وي براي هويت شخصي خود

فراغت خود با فرهنگ و سبك زندگي غربي آشنا

برگزيده است در برابر ديگران متجسم ميسازد.فردي

ميشوند و تحت تاثير بمباران تبليغاتي شبكههاي

كه در جوامع مدرن تر زندگي ميكند بيشتر هويت

ماهوارهاي گرايش شديدي به مصرف محصوالت

فردي خود را در سبك زندگي متجلي ميسازد .سبك

فرهنگي غربي پيدا ميكنند.جوانان به مصرف متظاهرانه

زندگي به گونهاي مالزم مدرنيته است چون الزمه آن

و نمايشي روي ميآورند و ميكوشند براي جلب توجه

انتخاب است .مفهوم سبك زندگي در فرهنگ سنتي بي

ديگران با مصرف نمايشي و روي آوردن به ابزار و

معناست چون در زندگي گذشته انسان عمال انتخاب و

امكانات گران قيمت تفريحي موقعيت اجتماعي خود را

گزينشي در كار نبود .سنت يا عادات و رسوم گذشته

باالتر از ديگران نشان دهند.افراد طبقات پايين هم

برنامهاي از پيش تعيين شده عرضه ميكرد كه در

ميكوشند با الگوبرداري از شيوه گذراندن اوقات

اجراي آن نوعي جبر پنهان موجود بود اما در دنياي

فراغت طبقات باال و با تظاهر به اين شيوه درصدد

جديد انتخابهاي متنوع و گوناگوني پيش روي فرد

كسب موقعيت اجتماعي باالتر برآيند.كه اين گونه

قرار ميگيرد.

فراغت از معنا و مقصد خود فاصله ميگيرد.

شاخصهاي سبك زندگي

 -2مصرف فرهنگي
زماني مصرف پديدهاي مخصوص جوامع پيشرفته

 -0اوقات فراغت
ژوفر دومازديه قرن بيستم را عصر تمدن فراغت

صنعتي و غرب بود.اما امروزه به مدد گسترش

ناميده است .به عقيده او در نيمه دوم قرن 09فراغت

رسانههاي ارتباط جمعي كه در بيشتر جوامع براي

واقعي ظاهر گشت و در قرن بيستم توسعه يافته و

منافع نظام سرمايه داري فعاليت ميكنند پديدهاي

متنوع و فراگير شد.فراغت مفهومي مدرن و زاده و

جهاني شده است .نقش رسانهها در گسترش پديده

برآيند جامعه پس از انقالب صنعتي است.جامعهاي كه

مصرف گرايي بسيار زياد است.مطابق با اين روند

در آن وقت كار و وقت آزاد از هم جدا شده و فرد در

جامعه ايران در ساليان اخير همراه با رشد صنعت و
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توليد انبوه كاالها و به مدد رسانههاي ارتباطي و موج

پذيرش و تاييد اجتماعي هستند .بورديو هدف مديريت

تبليغات كاالها با پديده مصرف گرايي به طور عام و

بدن را اكتساب منزلت و تمايز و پايگاه اجتماعي

مصرف كاالهاي فرهنگي به طور خاص به اشكال

ميداند .او به كااليي شدن بدن در جوامع مدرن اشاره

گوناگون مواجه شده است (الياسي.)3::0191،

دارد (شكربيگي.)9::0191،

در ايران جوانان بيشتر تمايل به خريد دارند و تابع
الگوهاي مصرفي اند.كاالهاي مصرفي براي اين جوانان

فرضيههاي پژوهش

عنوان نشانگان فرهنگي را به ارمغان دارد مانند

فرضيه اصلي :تماشاي شبكههاي تلويزيوني ماهوارهاي

فردگرايي و مدرن بودن (بهار.)22:0191 ،

فارسي زبان بر سبك زندگي دانشجويان تاثير دارد.

 -1مديريت بدن
مديريت بدن دستكاري ظاهري بدن است كه با
ظهور عصر جديد و جامعه مصرفي داشتن چهره و
اندامي مناسب و زيبا براي افراد جامعه از اهميت
زيادي برخوردار شده است .همه به خصوص زنان،
بدن و چهره و فيزيك ظاهر خود را مطابق با الگوهاي
زيبايي مورد تبليغ در شبكههاي ماهوارهاي تغيير
ميدهند .امروزه رسانهها بخصوص شبكههاي
ماهوارهاي منبع اصلي تبليغ در خصوص رژيمهاي
الغري و استفاده از وسايل ورزشي در منزل و
قرصهاي الغري و جراحي صورت و بدن و
محصوالت آرايشي شده اند و جوانان را ترغيب به
داشتن اندامي الغر و متناسب كرده اند.همان طور كه
شاهد هستيم جراحيهاي زيبايي صورت و بيني و
حتي ساير اعضاي بدن در سالهاي اخير گسترش
چشم گيري داشته است.از طرفي مورد مقبول واقع
شدن از طرف جنس مخالف نيز علتي براي مديريت
بيشتر بدن شده است.امروزه رعايت رژيم الغري براي
دستيابي به اندامي متناسب دغدغه اصلي جوانان به
خصوص دختران شده است.در واقع اهميت يافتن بدن
از پيامدهاي اساسي ظهور جامعه مصرفي ميباشد كه
در آن افراد با دستكاري ويژگيهاي ظاهري و مرئي
بدن و فاصله گيري از مفهوم بدن طبيعي مبادرت به
ساختن بدن اجتماعي ميكنند.البته بحث مديريت بدن
براي زنان مهم تر از مردان است زيرا آنها نيازمند
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فرضيههاي فرعي
 -6بين تماشاي شبكههاي تلويزيوني ماهوارهاي فارسي
زبان و مديريت بدن دانشجويان رابطه معني داري
وجود دارد.
 -2بين تماشاي شبكههاي تلويزيوني ماهوارهاي فارسي
زبان و ميزان مصرف محصوالت فرهنگي در بين
دانشجويان رابطه معني داري وجود دارد.
 -:بين تماشاي شبكههاي تلويزيوني ماهوارهاي فارسي
زبان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجويان
رابطه معني داري وجود دارد.
روش پژوهش
اين پژوهش به لحاظ هدف كاربردي و از نظر نوع
داده كمي و از حيث روش از نوع تحقيقات پيمايشي
مقطعي ميباشد.جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه
دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشكده مديريت و
اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات
تهران ميباشد كه تعداد كل آنها  11:1نفر است .در
اين پژوهش از روش نمونه گيري تصادفي طبقهاي
استفاده شده است .حجم نمونه با استفاده از فرمول
كوكران  143نفر تعيين شده است .جهت گردآوري
اطالعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق
موضوع از روش فيش برداري از منابع فارسي و التين
كتابخانهاي و مقاالت و پايان نامهها استفاده شده است
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و براي جمع آوري دادهها از پرسش نامه استفاده

درآمد ميباشند 42 ،نفر ( )%02/2از افراد نمونه كمتر از

گرديده است .محاسبات آماري و يا تجزيه و تحليل

 311هزار تومان در ماه درآمد دارند 011 ،نفر ()%19/8

دادهها توسط نرم افزار اس پي اس اس انجام شدند و

 311هزار تومان تا يك ميليون :9 ،نفر ( )%22/9يك تا

دو بخش را در بر ميگيرند ،بخش اول مربوط به آمار

دو ميليون و  08نفر ( )%4/8از افراد نمونه درآمدشان

توصيفي است كه به منظور توصيف يافتهها از جداول

دو ميليون و بيشتر ميباشد 2:1 .نفر ( )%:9/1از افراد

و نمودارهاي فراواني استفاده ميشود .بخش دوم

نمونه شاغل ميباشد و  :3نفر ( )%20/:از افراد نمونه

مربوط به آمار استنباطي بوده است.در بخش آمار

بيكار ميباشد 114 .نفر ( )%99/0از افراد نمونه در

استنباطي ابتدا به کمک آزمون کلموگروف اسميرنوف

مقطع كارشناسي ارشد مشغول به تحصيل ميباشد و

به بررسي نرمال بودن توزيع متغيرهاي تحقيق پرداختيم

 40نفر ( )%00/9از افراد نمونه در مقطع دكتري مشغول

و بعد با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون به بررسي

به تحصيل هستند.
يافتهها نشان داد كه پر مخاطب ترين برنامههاي

فرضيههاي تحقيق پرداخته شده است .

شبكههاي تلويزيوني ماهوارهاي به ترتيب :

يافتههاي پژوهش

فيلم و سريال ( -)%0:/1موسيقي ( -)%03/9مد و

يافتههاي توصيفي

فشن (-)%02/2فرهنگي و هنري (-)%00/:اخبار

 213نفر ( )%3994از افراد نمونه زن و  041نفر

(-)%9/9علمي تخصصي ( -)%:/:مستند (-)%:/2

( )%41/8مرد هستند.بيشترين فراواني مربوط به

ورزشي (-)%8/1آموزشي ( -)%3/:تبليغات تجاري

جنسيت مونث است 92.نفر ( )%21/9از افراد نمونه در

(-)%4/9پورنو ( -)%1/9مذهبي ( )%1/3هستند.

رده سني كمتر از  23سال هستند 081 ،نفر ( )%48/4در

بيشترين فراواني  224نفر ( )%0:/1از افرراد نمونره

رده سني  11 -23سال  84 ،نفر ( )%09/8در رده سني

بيشتر سريالهاي ماهواره را تماشا مريكننرد و كمتررين

 13 -11سال 2: ،نفر ( )%:/9در رده سني  43-13سال

فراواني  8نفر ( )%1/3از افراد نمونه برنامههاي مرذهبي

و  02نفر ( )%1/3از افراد نمونه در رده سني  43سال به

ماهواره را تماشا ميكنند.

باال ميباشند :3 .نفر ( )%20/:از افراد نمونه فاقد
جدول ( )0توزيع سواالت تاثير ماهواره بر سبك زندگي

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

است؟ (مديريت بدن)

درصد

آيا تماشاي ماهواره موجب رسيدگي بيشتر شما به بدن و اندامتان شده

فراواني

فرهنگي (موسيقي غربي،مجالت،بازي رايانهاي و )...شده است؟

درصد

تماشاي ماهواره باعث افزايش گرايش شما به مصرف كاال و محصوالت

فراواني

است؟

درصد

آياتماشاي ماهواره موجب تغيير نحوه گذراندن اوقات فراغت شما شده

1

1

19 010 01/1 48 02/3 41

فراواني

ماهواره باعث شده سبك زندگي خود را عوض كنيد)

1

1

2

43 08/2 38 13/: 021 14/3 009 1/8

درصد

تماشاي ماهواره باعث تغيير سبك زندگي شما شده است؟ ( آيا تماشاي

)6

()5

()4

()1

()2

()3

ميانگين

سواالت

اصال

خيلي كم

كم

متوسط

زياد

خيلي زياد

2/91 01

2/98 03/0 32 20/2 :1

1/41 2/9 01 03/4 31 14/3 009 11/9 00: 9/1 12 4/0 04
1

1

1/30 4/0 04 :/2 23 18/2 023 19/1 012 04/2 49
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جدول ( )2بررسي آزمون همبستگي تماشاي شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان و سبك زندگي
متغير اول

متغير دوم

سبك زندگي

تماشاي شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان

ضريب همبستگي سطح معني داري
1/111

1/418

نتيجه
وجود ارتباط معني دار

بر سبك زندگي چگونه است .بيشترين ميانگين

فرضيه دوم :بين تماشاي شبكههاي تلويزيوني

مربوط به گويه "آيا تماشاي ماهواره موجب رسيدگي

ماهوارهاي فارسي زبان و مديريت بدن دانشجويان

بيشتر شما به بدن و اندامتان شده است؟ (مديريت

رابطه معني داري وجود دارد.

بدن)" با ميانگين  1/30است و به اين معنا است که

با توجه به مقدار مثبت ضريب همبستگي ميتوان

افراد معتقدند تماشاي ماهواره در حد نسبتا زياد

گفت بين دو متغير تماشاي شبكههاي ماهوارهاي

موجب رسيدگي بيشتر افراد به بدن و اندامشان شده

فارسي زبان و مديريت بدن همبستگي مثبت وجود

است و کمترين ميانگين مربوط به سوال " آيا تماشاي

دارد و رابطه دو متغير مستقيم است .به عبارتي افزايش

ماهواره موجب تغيير نحوه گذراندن اوقات فراغت شما

تماشاي شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان باعث

شده است؟" با ميانگين  2/98است که اين بدان معنا

افزايش در مديريت بدن ميشود.

است که افراد معتقدند تماشاي ماهواره در حد كم

فرضيه سوم :بين تماشاي شبكههاي تلويزيوني

موجب تغيير در نحوه گذراندن اوقات فراغتشان شده

ماهوارهاي فارسي زبان و ميزان مصرف محصوالت

است.

فرهنگي در بين دانشجويان رابطه معني داري وجود

يافتههاي استنباطي

دارد.

فرضيه اول :تماشاي شبكههاي تلويزيوني ماهوارهاي

با توجه به مقدار منفي ضريب همبستگي ميتوان

فارسي زبان بر سبك زندگي دانشجويان تاثير دارد.

گفت بين دو متغير تماشاي شبكههاي ماهوارهاي

با توجه به مقدار مثبت ضريب همبستگي

فارسي زبان و ميزان مصرف محصوالت فرهنگي

ميتوان گفت بين دو متغير تماشاي شبكههاي

همبستگي منفي وجود دارد و رابطه دو متغير معكوس

ماهوارهاي فارسي زبان و سبك زندگي همبستگي مثبت

است .به عبارتي افزايش تماشاي شبكههاي ماهوارهاي

وجود دارد و رابطه دو متغير مستقيم است .به عبارتي

فارسي زبان باعث كاهش ميزان مصرف محصوالت

هر چه افراد بيشتر شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان

فرهنگي در بين دانشجويان ميشود.

تماشا كنند سبك زندگي شان بيشتر تحت تاثير قرار
ميگيرد.
جدول ( )1بررسي آزمون همبستگي تماشاي شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان و مديريت بدن
متغير اول

متغير دوم

ضريب همبستگي

سطح معني داري

نتيجه

مديريت بدن

تماشاي شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان

1/1:4

1/111

وجود ارتباط معني دار

جدول ( )4بررسي آزمون همبستگي تماشاي شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان و مصرف محصوالت فرهنگي
متغير اول

متغير دوم

ضريب همبستگي

سطح معني داري

نتيجه

مصرف محصوالت فرهنگي

تماشاي شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان

-1/412

1/111

وجود ارتباط معني دار
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جدول ( )3بررسي آزمون همبستگي تماشاي شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان و گذراندن اوقات فراغت
متغير اول

متغير دوم

گذراندن اوقات فراغت

تماشاي شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان

ضريب همبستگي سطح معني داري
1/134

1/111

نتيجه
وجود ارتباط معني دار

فرضيه چهارم :بين تماشاي شبكههاي تلويزيوني

ماهواره براي دانشجويان در رده سني كمتر از  23سال

ماهوارهاي فارسي زبان و نحوه گذراندن اوقات فراغت

برابر  929/2است 11 -23 ،سال برابر13 -11 ،310/2

دانشجويان رابطه معنيداري وجود دارد.

سال برابر  43-13 ، 81/0سال برابر  88/0و ميانگين

با توجه به مقدار مثبت ضريب همبستگي ميتوان گفت

تماشاي ماهواره براي دانشجويان در رده سني  43سال

بين دو متغير تماشاي شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان

به باال برابر  19/0ميباشد .به عبارتي هر چه سن

و گذراندن اوقات فراغت همبستگي مثبت وجود دارد

دانشجويان كمتر باشد ميزان تماشاي ماهواره در آنها

و رابطه دو متغير مستقيم است .به عبارتي افزايش

بيشتر است.

تماشاي شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان باعث

ميانگين متغير تماشاي ماهواره براي دانشجويان

افزايش تغيير در نحوه گذراندن اوقات فراغت در بين

مجرد برابر  2/31و دانشجويان متاهل برابر 0/9::

دانشجويان ميشود.

است.بنابراين ميتوان گفت ميانگين تماشاي ماهواره در
دانشجويان مجرد بيشتر است از دانشجويان متاهل.
ميانگين متغير تماشاي ماهواره براي دانشجويان شاغل

بحث و نتيجه گيري
طبق يافتههاي اين پژوهش ميتوان نتيجه گرفت كه

برابر  2/0:3و دانشجويان بيكار برابر 2/928

تماشاي شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان بر سبك

است.بنابراين ميتوان گفت ميانگين تماشاي ماهواره در

زندگي دانشجويان تاثير مستقيم دارد .طبق تئوري غالب

دانشجويان بيكار بيشتر است از دانشجويان شاغل.

اين پژوهش (كاشت جورج گربنر) هرچه ساعت

ميانگين متغير تماشاي ماهواره براي دانشجويان مقطع

تماشاي ماهواره بيشتر باشد دانشجويان بيشتر تحت

كارشناسي ارشد برابر  2/19و دانشجويان دكتري برابر

تاثير سبكهاي زندگي تبليغ شده در شبكههاي

 0/91است.بنابراين ميتوان گفت ميانگين تماشاي

ماهوارهاي قرار ميگيرند .هرچه ميزان تماشاي

ماهواره در دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد بيشتر

شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان بيشتر شود مديريت

است از دانشجويان دكتري.

بدن هم بيشتر ميشود و نحوه گذراندن اوقات فراغت
دانشجويان بيشتر تغيير ميكند اما ميزان مصرف

پيشنهادها و راهكارها

محصوالت فرهنگي كاهش مييابد .يافتههاي حاصل از

 -0رسانه ملي بايد نمونههاي موفق از خانواده ايراني

بررسي تاثير متغيرهاي جمعيت شناختي بر ميزان

اسالمﯽ را به تصوير بکشد.آنچه در قاب تصوير

تماشاي ماهواره نشان داد كه ميانگين متغير تماشاي

شبكههاي ماهوارهاي شاهد آن هستيم دگرگونﯽ در

ماهواره براي دانشجويان زن برابر  2/19و دانشجويان

تفکر الگوهايي است که از طرايق اين شبكهها براي

مرد برابر  0/9است بنابراين ميتوان گفت ميانگين

خانواده ايراني ساخته مﯽشوند .اين رسانه به ما

تماشاي ماهواره در دانشجويان دختر بيشتر است از

تلقين مﯽکند که هر آنچه در غرب وجود دارد بهتر

دانشجويان پسر .همچنين ميانگين متغير تماشاي
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است ،و غرب همواره و در همه عرصهها از ما
جلوتر است در حالﯽ که واقعيت اين نيست.

 -3بايد به ايجاد تنوع و جذابيت در برنامهها و تالش
در جهت جلوگيري از سانسورهاي افراطي برنامهها

 -2ترسيم كلي از سبك زندگي ايراني اسالمي از سوي

و دوري از مقدس مابي و برخورد منطقي با قضايا

تمام نهادها و سازمانهاي دولتي و غيردولتي موثر

و ارائه الگوهاي منطقي جهت الگوپذيري جوانان

و تاثيرگذار مانند مجلس شواري اسالمي و يا

پرداخت.

وزارت ارشاد و وزارت آموزش و پرورش و
وزارت علوم و تحقيقات و دانشگاهها و حوزههاي
علميه و صداو سيما و حوزه توليد برنامههاي
فرهنگي هنري اجتماعي زيرا اصالح سبك زندگي
يك حركت عظيم پيامبر گونه نياز دارد هريك از ما
بايد به خود نهيب بزنيم و دغدغه اصالح سبك

 -8بايد به سرمايه گذاري گسترده براي توليد
محصوالت فرهنگي فاخر پرداخت.
 -:بايد به تاسيس شبكه تلويزيوني در زمينه موسيقي
پرداخته شود.
 -9ضرورت دارد به تشكيل اتاق فكر و برنامه ريزي
قبل از توليد فيلم و سريال بپردازيم.

زندگي را داشته باشيم تا در كل جامعه يك هم

 -9خصوصي سازي بخش فرهنگ و هنر در كشور.

افزايي مثبت ايجاد كنيم.

 -01خودداري از برخوردهاي فيزيكي و محدوديت

 -1تبليغ در حوزه انتشار عمومي براي سبك زندگي

آفريني در استفاده از ماهواره و اينترنت ضرورت

ايراني اسالمي به صورت برنامهاي مدون از سوي

دارد.جمع آوري خانه به خانه بشقاب ماهواره و

رسانهها از جمله صداوسيما و مطبوعات و

اعالم ممنوعيتهاي پي در پي و تعيين مجازات و

خبرگزاريها و سينما و پايگاههاي اطالع رساني

جريمه و يا پارازيتهاي موقت راه مناسبي نخواهد

براي تاثيرگذاري بر توده مردم در مقابله با سبك

بود چون در مقابل هر عمل فيزيكي عكس العمل

زندگي غربي ترويج شده از سوي شبكههاي

فيزيكي وجود دارد .نمي توان با اين روش فيزيكي

ماهوارهاي فارسي زبان.

در مقابل هجوم فرهنگي ايستاد.اگر محدوديت

 -4پاسخگويي به نيازهاي نسل جوان ،ارضا نشدن نياز

آفريني در استفاده از ماهواره بدون جايگزين كردن

فرهنگي جوانان مشكالت زيادي براي جامعه به بار

برنامههاي سازنده و مورد عالقه جوانان باشد به

ميآورد مانند ايجاد خالء فكري و فرهنگي كه

نتيجه نخواهد رسيد .تنها راه چاره همگام شدن با

زمينه ساز نفوذ عناصر فرهنگي بيگانه و هجوم

پيشرفت فناوري و باال بردن سطح كيفي برنامههاي

فكري و تبليغي فرهنگهاي بيگانه است .بايد

تلويزيون داخلي و تنوع دادن به آنها است.

الگوهاي مناسب براي جوانان كه با فرهنگ و

 -00مسئوالن جامعه به بررسي پديده مصرفگرايي و

ارزشهاي پذيرفته شده جامعه سازگاري دارد

کاهش اثرات منفي آن بر افراد بپردازند و برنامه

وجود داشته باشد و نيز متوليان فرهنگي موظف اند

ريزي الزم در اين حيطه را به عمل رسانند .از

نيازها و خواستههاي جوانان را خوب بشناسند و

جمله فرهنگسازي و هماهنگ کردن مصرفگرايي

آنگاه با دقت كامل براي تامين به موقع نيازها برنامه

با فرهنگ ايراني .به عنوان مثال ،رسانهها با مهم

ريزي كنند كه اين خود راه نفوذ فرهنگ بيگانه را

جلوه دادن ويژگي هاي معنوي از قبيل بيان آموزه

مسدود ميكند.

هاي ديني ،نجابت و متانت زنان ،رفتار و کردار
نيک و  ....سعي کنند تا کانون توجه افراد بويژه
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زنان را از زيبايي هاي ظاهري به ويژگي هاي
معنوي معطوف کنند.
 -02بايد تربيت ديني بجاي آموزش ديني در اولويت
باشد .زيرا كاهش وابستگي جامعه به مذهب و
سست شدن مباني ديني باعث دستكاري

 -09ضرورت سرمايه گذاري رسمي توسط دولت و
سازمانهاي مربوطه براي ايجاد بستر مناسب غني
سازي اوقات فراغت.
 -09توجه به روحيه نوجويي نسل جوان و ضرورت
ايجاد تنوع در فعاليتهاي فراغتي.

فيزيولوژيكي بدن ميشود .تقويت آموزههاي ديني
و اخالقي از مهم ترين راهكارهاي مقابله با
آسيبها و ناهنجاريهاي اجتماعي زندگي مدرن
است.
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