گزارشی از فرضیات و نتایج
یک پژوهش جامعه شناختی ارتباطی در دانشگاه آزاد اسالمی

بررسي تاثير برنامه هاي تلويزيوني بر سبک زندگي
چکيده

خوشنويس
ناهيد ناهيد
خوشنويس
اجتماعیاجتماعی)
ارتباطات
ارشد علوم
ارتباطات
(کارشناسعلوم
کارشناس ارشد

اين تحقيق با عنوان بررسي برنامه هاي تلويزيوني بر سبك زندگي تعداد ( )792نفر انجام گرفته است و
از طريق نمونه گيري سهميه اي اين تعداد به ( )159نفر یعنی  20درصد کل افراد تقليل يافته اند و
قبل از پر كردن پرسشنامه هاي اصلي ،تعداد  10پرسشنامه اعتبار و روايي آنها گرفته و عدد ()0.811
حاصل شده است ،كه نشان دهنده ميزان اعتبار بااليي مي باشد و سپس از طريق نمونه گيري تصادفي
ساده پاسخگويان انتخاب شده اند و پاسخگوي سئواالت طراحي شده توسط محقق بوده اند .روش اين
تحقيق پيمايشي و ابزار اندازه گيري پرسشنامه بوده است و پس از پر شدن پرسشنامه ها جداول توصيفي
و استنباطي از طريق نرم افزار  SPSSبدست آمده و سپس دربرنامه  WORDطراحي نهايي صورت
گرفته است و از آزمون آماري كاي اسكوئر استفاده شده است .در نهايت مي توان بر اساس نتايج حاصله
از آزمون فرضيات عنوان نمود كه ،تاثير برنامه هاي تلويزيوني بر سبك زندگي در پنج بعد (سياسي،
اجتماعي ،فرهنگي ،مذهبي و رواني) صورت گرفته است .در بعد اجتماعي مشخص شده است كه برنامه
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هاي تلويزيوني اهميت خاصي به جامعه مدرن و قشر مرفه داده اند ،بطوريكه گويي جامعه سنتي به همراه
يكسري آداب و رسوم ناديده گرفته شده است و از سوي ديگر قشر متوسط و پايين نيز چندان نمايش
داده نمي شوند.
دربعد فرهنگي نيز عدم توجه به جايگاه (سياسي ،اجتماعي و  )...بانوان و همچنين اشتغال بانوان و امر
تساوي جنسيتي مالحظه شده است و در بعد مذهبي مشخص شده است كه برنامه هاي تلويزيوني در
تحكيم روابط خانواده موثر بوده است .در بعد سياسي در زمينه مشاركت در انتخابات و تظاهرات نتايج
قابل توجهي بدست نيامده است و در نهايت بعد رواني که شامل مسائلي از قبيل الگو پذيري و حس
همدلي مخاطب است ،مطرح شده است كه در اين تحقيق مشخص شده كه برنامه هاي تلويزيوني تاثير
گذاري خاصي در اين زمينه نداشته اند.
آنچه در اين تحقيق كامال مشخص شده است اين است كه بانوان وجوانان داراي قدرت تاثير پذيري بااليي
نسبت به آقايان و قشرتحصيل كرده جامعه دارند و در نهايت يكسري پيشنهادات به دست اندر كاران
برنامه هاي تلويزيوني و محققين آينده ارائه شده است.

مقدمه
عصر كنوني را بسياري عصر انقالب اطالعات و ارتباطات ناميده اند « .عصري كه در واقع مي توان گفت
وسايل ارتباط جمعي پيچيده ترين ابزار القاي انديشه ها و كار آمد ترين سالح ها
براي تسخير آرام جوامع هستند .در چند دهه اخير با توجه به سرعت سرسام آور عصري كه در واقع مي توان
پيشرفت و رشد تكنولوژي ارتباطات و اطالعات ،هر روزه بر پيچيدگي و كارآمدي گفت وسايل ارتباط جمعي
اين ابزار و وسايل در جهان افزوده مي شود .گستردگي و پيچيدگي جامعه انساني پيچيده ترين ابزار القاي
در عصر كنوني ،وجود رسانه هاي جمعي را در صحنه مناسبات اجتماعي انسانها انديشه ها و كار آمد ترين
امري اجتناب ناپذير نموده است .تصويري كه از حقيقت در ذهن خود مي سازيم،
سالح ها براي تسخير آرام
نمادي از ادراك و برداشت ما از واقعيت محسوس و ملموس زندگي است».
جوامع هستند.
( شاه محمدي ) 8: 1385 ،
اگرچه پيش از اين انسانها در ارتباطي رو در رو با يكديگر بوده اند و رونق و ترويج
روش هاي زندگي از طريق همين ارتباطات رو در رو و با روندي بسيار كند و ضعيف همراه بوده است،
وليكن با توجه به فن آوري هاي ( تكنولوژي ) امروزي ،مي توان به جرئت بيان نمود كه قدرت ما فوق
تكنولوژي به جايي رسيده است كه جوامع بشري بصورت آن الين با هم در ارتباط بوده و همين باعث شده
است تا سبك ها و روش هاي زندگي جديدي در سطح دنيا در حال چرخش و تغيير باشد.
امروزه با پيشرفت ارتباطات جوامع دستخوش تغييرات بسياري شده اند .رسانه هاي همگاني مانند
تلويزيون و ماهواره در سطح جامعه جايگاهي را اشغال كرده اندكه از آن جايگاه بطور فزاينده چه در سطح
ملي و بين المللي مطرح شده اند .از آنجا كه فرهنگ از طريق رسانه هاي جمعي جريان مي يابد ،اشكال
متفاوت زندگي توسعه مي يابند.
در اين رابطه مي توان گفت رسانه ها بر شيوه هاي زندگي و سليقه هاي عمومي در جامعه تاثير
مي گذارند .در حال حاضر به دليل اهميت رسانه هاي جمعي –به ویژه تلويزيون  -بيش از هر زمان
ديگري تحت بررسي و مطالعه دقيق و منظم قرار گرفته اند  .از چند دهه قبل به موضوع ارتباطات به ويژه
ارتباط جمعي توجه بيشتري شده و به رابطه رسانه ها با جامعه و تاثيرات اجتماعي و تعامل آن ها تاكيد
بيشتري نهاده شده است .سبك زندگي از مفاهيمي است كه در دنياي امروز از آن استفاده مي شود و
به دليل گستردگي آن در رشته هاي مختلف كاربرد دارد .از جمله موارد كاربرد آن را مي توان در جامعه
شناسي نام برد .و ما در اين تحقيق تالش داشته ايم به گونه اي بين رشته هاي علوم ارتباطات و جامعه
شناسي پيوند ايجاد كنيم.
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طرح مسئله
با پيدايش پديده جهاني شدن و گسترش آن به
همه دنيا ،رسانه هاي جمعي بيش از پيش اهميت
پيدا كرده اند .در اكثر نقاط جهان و در همه كشورها
بسياري از مردم ساعتهاي بسياري را صرف تماشاي
رسانه هاي ديداري و شنيداري مي كنند.
در گذشته به سبب
مك لوهان معتقد بود كه هر وجود ارتباطات سنتي
كسي اين وسايل ارتباطي را روابط چهره به چهره بر
روابط اجتماعي غالب
در اختيار داشته باشد حتي
بود .افراد در ارتباطات
فرهنگ عام را نيز تحت چهره به چهره كسب
نفوذ دارد و اگر ارشميدس خبر مي نمودند و روند
نقطه اتكايي مي خواست تا فرهنگ پذيري بيشتر در
جهان را دگرگون كند ،من خانواده و گروه همساالن
رسانه ها را مي خواهم تا شكل مي گرفت .اما
امروزه عواملي چون
جوامع را دگرگون سازم.
وسايل ارتباط جمعي در
اين جوامع عامل مهمي
در تاثير گذاري و فرهنگ پذيري افراد به شمار
مي روند.
تلويزيون و ماهواره از جمله رسانه هاي جمعي
هستند كه ،اكثر مردم از آن ها استفاده مي كنند.
اين نوع رسانه هاي جمعي توانسته اند بينندگان
زيادي را بخود جذب كنند .در نتيجه دامنه
موضوعات مورد بحث زيادي را بخود اختصاص داده
اند.
از جمله مباحثي كه در اين زمينه مطرح شده
اند اين است كه ،رسانه هاي جمعي (برنامه هاي
تلويزيون) چه تاثيري بر رفتار افراد جامعه مي
گذارند؟ و اين تاثير به چه صورتي است؟
گستره طلبي پوشش رسانه ها در آستانه قرن
بيست و يكم منزلت خاصي به آن ها بخشيده
است .بسياري از انديشمندان عصر ما ،وسايل
ارتباط جمعي را مدار انديشه خود مي دانند.
مك لوهان معتقد بود كه هر كسي اين وسايل
ارتباطي را در اختيار داشته باشد حتي فرهنگ
عام را نيز تحت نفوذ دارد و اگر ارشميدس نقطه
اتكايي مي خواست تا جهان را دگرگون كند ،من
رسانه ها را مي خواهم تا جوامع را دگرگون سازم.
(ساروخاني)27 : 1378 ،
برلسون و جانوويتس (Berlelson and
 )Janowitsدرباره تاثير رسانه ها مي نويسد:
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"رسانه ها داراي اثرات وسيع و گوناگوني هستند.
اين تاثيرات رواني ،سياسي ،اقتصادي و فرهنگي
هستند كه بر عقايد ،ارزش ها ،مهارت ها و سليقه
ها اثر مي گذارند ( ".مرادي )229 : 1383 ،
مخاطبان و بينندگان رسانه ها از جمله عوامل اصلي
در تحقيق رسانه ها مي باشند .امروزه رسانه هاي
همگاني نفوذ قدرت فرهنگي را شتاب و گوناگوني
فراواني داده اند.
قدرت فرهنگي توانايي افراد يا گروهها براي پديد
آوردن معاني و ساخت شيوه هاي زندگي است
كه براي احساسات ،عواطف و انديشه هاي خود
و ديگران جذابيت دارد" .اين
قدرت به چيزي همانند آيا برنامه سازان و تهيه
است كه گيدنز آنرا "سياست كنندگان در ساخت
زندگي  ...سياست گزينش سريال ها و برنامه هاي
سبك و تصميم گيري هاي خود تالشي درتغيير
زندگي مي خواند".
شيوه زندگي مخاطبان
( الل ) 107 : 1379 ،
خود داشته اند؟ و آيا اين
گيدنز در اين زمينه
مي نويسد " :ظهور تلويزيون تالش ها مثمر ثمر بوده
بر الگوهاي زندگي روزانه به است يا خير ؟
شدت تاثير گذارده است،
زيرا بسياري از مردم فعاليت
هاي ديگر را پيرامون برنامه هاي تلويزيوني معيني
تنظيم مي كنند ( " .گيدنز ) 475 : 1373 ،
حال با توجه به جايگاه اين ابر رسانه در زندگي
مخاطبان بر آن شديم تا ببينيم كه آيا برنامه سازان
و تهيه كنندگان در ساخت سريال ها و برنامه هاي
خود تالشي درتغيير شيوه زندگي مخاطبان خود
داشته اند؟ و آيا اين تالش ها مثمر ثمر بوده است
يا خير ؟

اهميت و ضرورت
به علت ورود وسائل ارتباطي و گسترش ارتباطات
بشر هر روز بيش از پيش به اهميت استفاده آن در
زندگي انسان ها افزوده مي شود .اطالعات بيشتر
يعني قدرت بيشتر بنابراين افراد براي ادامه حيات
نياز بيشتري به داشتن اطالعات گسترده تر دارند.
رسانه ها مخصوصا تلويزيون از وزني باال در حيات
فراغت آدميان برخوردار هستند( .ساروخاني ،
 )143: 1378با مراجعه به آمار و ارقام موجود در
مورد تماشاي تلويزيون در جهان مي توان به اين
واقعيت پي برد كه تلويزيون بيشترين سهم را در
گذراندن اوقات فراغت افراد دارد.
امروزه در مورد رسانه هاي همگاني از جمله
تلويزيون ،راديو ،سينما و امثال آن ها مطالعات

دقيق و منظمي صورت گرفته است.
اين مطالعات و تحقيقات گسترده حكايت از اهميت
رسانه هاي جمعي به عنوان نهاد مهم اجتماعي مي
كند ».با وجود اينكه كشورهاي مختلف از لحاظ
فرهنگي و سطح زندگي با هم تفاوت بسياري دارند،
اما تماشاي تلويزيون همه جا گسترش يافته است».
( ارنبرگ ) 180 : 1378 ،
از آن جايگاه ،فرهنگ جريان يافته و اشكال متفاوت
سمبليك و نمادين ريشه دوانيده و توسعه
مي يابد .در اين رابطه مي توان گفت كه رسانه
ها بر شيوه رفتاري ،نحوه سلوك و سليقه هاي
عمومي در جامعه و بر هنجارها اثر مي گذارند( .
مهرداد) 9: 1376 ،

چارچوب نظري
نظريه نيازجويي يا استفاده و بهره مندي :رويكرد
استفاده و رضايتمندي بر اين اصل استوار است
كه»پيام يك رسانه فعال» است و براي رسيدن
به تعريفي عيني از فعال بودن ،محققان هوادار اين
رويكرد به ابعاد گوناگون آن پرداخته اند .شواهد
تجربي نشان مي دهند كه مخاطبان ،فعاالنه محتواي
رسانه ها را پردازش مي كنند و اين پردازش تحت
تاثير انگيزه هاي فرد است .عالوه بر اين ،مي توان
فرض كرد كه ديگر عوامل چون نگرش ها ،هنجارها
و روابط خانوادگي و اجتماعي فرد ممكن است بر
چگونگي پردازش محتواي رسانه ها اثر بگذارد.
گروهي ديگر پردازش را تنها به برخي ابعاد فعال
بودن مخاطب (انتخابي بودن و درگير شدن) نسبت
مي دهند .بر مبناي رويكرد (استفاده و رضامندي)
مخاطب مصرف كننده فعال رسانه است .در اين
رويكرد مخاطب از آن رو فعال است كه به دنبال
رضامندي است و باور دارد كه انتخاب رسانه بر
رضامندي حاصل و رفتار رسانه اي اثر ميگذارد.
گروهي از محققان هوادار اين رويكرد ،به ابعاد
مختلف فعال بودن مخاطب پرداخته اند و اين ابعاد
را درابعاد زماني گوناگون (قبل و در حين و بعد
از استفاده از رسانه پ) بررسي كرده اند ( .نيكو و
همكاران) 48 :1381 ،
رويكرد استفاده و رضامندي از رسانه منحصرا رفتار

گرا نيست ،چون تاكيد اصلي اش بر ريشه هاي
اجتماعي رضايت از رسانه و كاركرد هاي وسيع
اجتماعي آن هاست .مثل در جهت تسهيل تماس
و تعامل اجتماعي يا تقليل
تنش و اضطراب .ریشه های
رويكرد استفاده و رضامندي مخاطبان ،فعاالنه محتواي
را بايد در پژوهش های رسانه ها را پردازش
مربوط به تبيين جذابيت مي كنند و اين پردازش
زياد انواع خاص از محتواي تحت تاثير انگيزه هاي
رسانه جست وجو نمود.
فرد است .عالوه بر اين،
سوال اساس رويكرد فوق مي توان فرض كرد كه
چنين است :چرا مردم از
رسانه ها استفاده مي كنند و ديگر عوامل چون نگرش
آن را براي چه منظوري بكار ها ،هنجارها و روابط
خانوادگي و اجتماعي فرد
مي برند؟
جامعه شناسان كاركردگرا ،ممكن است بر چگونگي
رسانه ها را برآورنده نيازهای پردازش محتواي رسانه
گوناگون جامعه مي دانند  -ها اثر بگذارد.
نيازهايي نظير همبستگي،
استمرار فرهنگي ،كنترل
اجتماعي ،نياز به گردش وسيع و دسترسي به همه
انواع اطالعات عمومي .فرضيه مذكور خود مبتني
بر اين پيش فرض است كه افراد همه رسانه ها را
براي مقاصدي متناظر به كار مي برند
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استفاده هدفمند و غير هدفمند :رويكرد استفاده
و رضامندي بر اين فرض استوار است كه مخاطب
رسانه فعال است .محققان بسياري رابطه استفاده
او از رسانه را صرفا هدفمند پنداشته اند وگروهي
مخاطب را كامال فعال دانسته .گروهي ديگر از
محققان ارتباط جمعي ،اصوال منكر فعال بودن
مخاطب بوده اند .گروه ديگر نيز بر اين باورند كه،
استفاده از رسانه و محتواي آن ممكن است هم
هدفمند باشد و هم غير هدفمند.
«كاتز» از اولين كساني بود كه حكم بر فعال بودن
مخاطب داد .او مي گويد :بايد بيشتر به آنچه مردم
با رسانه مي كنند ،توجه كرد تا آنچه رسانه با مردم
مي كند .او مصرف كننده رسانه
است؛ پس انتخاب كننده اي فعال و هدفمند
شناخته شده است ( .نيكو و همكاران :1381 ،
)61
«كيپاكس» و «موري» نيز به اين نتيجه رسيدند
كه بيننده رفتاري مبتني بر هدف و تا حدودي
انتخاب كننده دارد و برنامه هاي تلويزيوني را بر
مبناي نيازهايش انتخاب مي كند .گروهي ديگر از
محققان بر اين باورند كه به ندرت اتفاق مي افتد
مردم بدون فكر پاي تلويزيون بنشينند و هر آنچه را
كه تلويزيون پخش مي كند تماشا كنند ،بلكه نوعي
انتخاب در رفتار تماشاگر مشاهده مي شود.
«اخيرا با توجه به وجود رابطه داخلي بين اين
انگيزه ها ،دو نوع تماشاي تلويزيون مطرح شده
است (هدفمند و غير هدفمند) .رابين اين دو نوع
استفاده را در ارتباط با انگيزه ها ،نگرش ها و
رفتارها تعريف كرده است.
از نظر وي اين دونوع روش تماشا جهت گيري
كلي در مورد رسانه و محتوا را شامل مي شود،
بدين معنا كه استفاده هدفمند ،استفاده از محتواي
رسانه ،و استفاده غير هدفمند ،استفاده از خود
رسانه است .تماشاي غير هدفمند بيشتر به كسب
آرامش وبر حسب عادت است.
رابين معتقد است كه استفاده كننده غير هدفمند
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از رسانه ،دلبستگي بيشتري به آن دارد« .به عبارت
ديگر ،اين نوع تماشاگر كمتر تعمدي و غير انتخابي،
فعاليتي براي پر كردن وقت خود ندارد و تمايل به
استفاده از رسانه بدون توجه به
محتواي آن است .از سوي ديگر،
«كاتز» مي گويد:
استفاده هدفمند بيشتر تعمدي و
انتخابي است واين استفاده بيش بايد بيشتر به آنچه
تر با هدف ارضاي نياز هاي مرتبط مردم با رسانه مي
با كسب اطالع صورت مي گيرد ( .كنند ،توجه كرد تا
همان ) 63 :
آنچه رسانه با مردم
بطور كلي تعريفي كه براي استفاده مي كند .او مصرف
هدفمند و غير هدفمند ارائه شدند،
كننده رسانه
با يكديگر مشابهت دارند ،استفاده
هدفمند از رسانه با هدف و استفاده است؛ پس انتخاب
كننده اي فعال و
غير هدفمند بدون هدف قبلي انجام
مي گيرد.
هدفمند شناخته
وغير
هدفمند
استفاده
ورنر
از نظر
شده است.
هدفمند از رسانه ها از نظر فرآيند
رضامندي تشابه دارند .اين تصور
با نظريه كاتز و همكاران او مطابقت دارد كه مي
گويند :مخاطبان رسانه ها هم مي توانند از محتواي
رسانه ها ارضا شوند (استفاده هدفمند) و هم از قرار
گرفتن در معرض خود رسانه (استفاده غيرهدفمند).
پس ،از اين جهت هر دو نوع استفاده ممكن است
به رضامندي منجر شود ( همان )63:
نظريه كاشت(جرج گربنر ) :رسانه ها بر افكار و
رفتار استفاده كنندگان خود تاثير مي گذارند و
به دنبال اثبات وجود تفاوت بين مخاطبان كم
مصرف و پر مصرف خود مي باشند .رسانه ها مي
توانند تقويت كننده فرضيه تاثير رسانه ها باشند.
اين نظريه فرض مي كند كه ،تلويزيون آثار بلند
مدت در نگرش مخاطبان دارد كه به صورت غير
مستقيم ،تدريجي و كوچك اما تراكمي و رو به
افزايش است.
( مهرداد ) 104 -5 : 1379 ،

فرضيات تحقيق
 .1به نظر مي رسد تماشاي برنامه هاي تلويزيوني باعث تشديد مصرف گرايي در مخاطبان مي شود.
 .2به نظر مي رسد در برنامه هاي تلويزيوني توجه به جامعه مدرن نسبت به جامعه سنتي بيشتر
مي باشد.
 .3به نظر مي رسد بين برنامه هاي تلويزيوني و رشد روحيه تجمل گرايي درميان افراد جامعه رابطه
معنا داري وجود دارد.
 .4به نظر مي رسد برنامه هاي تلويزيوني ارزش هاي اجتماعي ( :ثروت مداري)( ،قدرت مداري ) و
( قانون مداري) را در جامعه ترويج مي كنند.
 .5برنامه هاي تلويزيوني بيشتر قشر مرفه را نمايش مي دهند.
.6به نظر مي رسد بين تماشاي برنامه هاي تلويزيوني و تشديد عالقه بانوان به اشتغال خارج از منزل
رابطه معنا داري وجود دارد.
.7به نظر مي رسد كه برنامه هاي تلويزيوني در تغيير نگرش در زمينه جايگاه (سياسي ،اجتماعي،
فرهنگي) بانوان تاثير گذار بوده است.
 .8به نظر مي رسد بين برنامه هاي تلويزيوني و ايجاد حس برابري جنسيتي رابطه معنا داري وجود
دارد.
 .9به نظر مي رسد بين تماشاي برنامه هاي تلويزيوني وايجاد روحيه تقليد و الگو پذيري مخاطبان رابطه
معنا داري وجود دارد.
 .10به نظر مي رسد بين برنامه هاي تلويزيوني و توجه به امر ازدواج در جوانان رابطه معنا داري وجود
دارد.
 .11به نظر مي رسد بين برنامه هاي تلويزيوني و تحكيم روابط افراد خانواده و احترام به حريم خانواده
رابطه معنا داري وجود دارد.
 .12به نظر مي رسد بين محتواي برنامه هاي تلويزيوني و ايجاد حس همدلي در مخاطبان رابطه معنا
داري وجود دارد.
 .13به نظر مي رسد با باال رفتن سطح تحصيالت ،افراد كمتر با ديدن برنامه هاي تلويزيوني دچار تغيير
نگرش مي شوند.
.14برنامه هاي تلويزيوني در بين جوانان بيشترین تغيير نگرش را ايجاد کرده است.
.15به نظر مي رسد برنامه هاي تلويزيوني بيشترين تغيير نگرش در زمينه سبك زندگي خود را در بانوان
ايجاد كرده است تا آقايان.
.16به نظر مي رسد تماشاي برنامه هاي تلويزيون مشاركت سياسي (شركت در انتخابات) افراد را به
دنبال دارد.
 .17به نظر مي رسد برنامه هاي تلويزيون مخاطبان خودرا به مشاركت اجتماعي تشويق مي نمايد.
 .18به نظر مي رسد برنامه هاي تلويزيوني در مسائل اعتقادي و مذهبي مخاطبان خود تاثير گذار بوده
است.

روش تحقيق
روش تحقيق اين بررسي ،زمينه يابي يا پيمايشي مي باشد .روش پيمايشي عبارت است از مشاهده پديده
ها به منظور معنا دادن به جنبه هاي مختلف اطالعات جمع آوري شده .به عبارت دقيق تر ،زمينه يابي
يك فرايند پژوهشي است كه به منظور جمع آوري اطالعات درباره اين موضوعات كه گروهي از مردم چه
مي دانند ،چه فكر مي كنند يا چه كاري انجام مي دهند ،اجرا مي شود .منظور از(چه مي دانند) اين است
كه مردم چه اطالعاتي را در زمينه يك هدف يا يك موضوع دروني پديد آورده اند .مراد از (فكر كردن)
اين است كه عقايد ،نگرش ها ،ارزش ها و باورهاي مردم چه هستند؟
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زمينه يابي نبايد براي جمع آوري اطالعات از منابع موجود به كار برده شود ،زيرا آنچه كه در زمينه يابي
واقعا اندازه گيري مي شود دانسته ها و تفكرات مردم نيست ،بلكه اين فرايند پژوهشي ،اظهارات مردم را
درباره اينكه چه مي دانند و چه فكر مي كند اندازه گيري مي كند( .دالور )137 : 1374 ،
تكنيك جمع آوري اطالعات تكنيك مورد استفاده براي گرد آوري اطالعات ،استفاده از ابزار پرسشنامه مي
باشد .در پژوهش هايي كه از ابزار پرسشنامه استفاده مي شود اعضاي نمونه يا جامعه با
پر كردن پرسشنامه و بازگرداندن آن به پژوهشگر در مصاحبه اي كه خود اجراي آن را بر
در واقع دست
عهده داشته اند شركت مي كنند .هدف زمينه يابي پرسشنامه اي توصيف رفتار ،طرز فكر،
اندركاران رسانه،
احساس ويژه يا آزمون رابطه بين دو يا چند متغير است ( .دالور ) 171 : 1374 ،

بايد به طور مرتب
از مخاطبين خود
نظر سنجي نموده
و براي نظر وعقيده
ايشان احترام
قائل شوند تا از
اين طريق ابتدا
اطمينان مورد نظر
را كسب نموده و
به دنبال آن اهداف
خود را به جريان
بياندازند.

روش گردآوري اطالعات و مشخصات پرسشنامه
در اين تحقيق از روش پيمايشي استفاده مي نماييم .ابزار اندازه گيري آن پرسشنامه مي
باشد كه شامل  5سئوال جمعيت شناختي و  48سئوال اصلي بوده است.
اعتبار و روايي
براي اطمينان از روايي و اعتبار پرسشنامه ابتدا مرحله پيش آزمون انجام شده و مورد
بررسي قرار گرفت و بعد از اتمام اين مرحله ،تست اصلي انجام شد .اعتبار و روايي را از
طريق آلفا كرونباخ بدست آمده است .و عدد بدست آمده  ))0.811بوده است كه مشخص
مي سازد سئواالت طراحي شده داراي اعتبار كافي بوده است.
روش استخراج داده ها
براي استخراج داده ها پس از كدگذاري پرسشنامه با استفاده از نرم افزار  SPSSتحت
ويندوز XPداده ها به كامپيوتر وارد شد و سپس مورد پردازش قرار گرفت و همچنين
آزمون آماري مناسب براي جداول (توصيفي و استنباطي) آزمون كاي اسكوئر بوده
است.

تعريف عملياتي و مفاهيم
برنامه هاي تلويزيوني
برنامه هاي تلويزيوني بسيار گسترده و متنوع مي باشند و از بخش هاي زيادي تشكيل شده اند ،ولي
مي باشد كه مي توان نتيجه
دراين پژوهش هدف از برنامه هاي تلويزيوني (سريال هاي تلويزيوني)
آن را به كل برنامه هاي تلويزيوني تعميم داد و بايد اضافه نمود كه در اين تحقيق سريال خاصي مد نظر
نبوده است.
سبك زندگي
سبك هاي زندگي مجموعه اي از طرز تلقي ها ،ارزش ها ،شيوه هاي رفتار ،حالت ها و سليقه ها در هر
چيزي از موسيقي گرفته تا هنر و تلويزيون و سبك دادن به دكوراسيون منزل ،پوشش شخصي ،رفتار
هاي اجتماعي و… .را در بر مي گيرد.
سبك زندگي اجزاي رفتارهاي شخصي نيستند لذا غيرمعمول نيستند .اما بيشتر مردم معتقدند كه آزادانه
بايد سبك زندگي شان را انتخاب كنند.
مصرف گرايي
عالقه شديد به خريد و مصرف كاال هاي تبليغ شده در رسانه هاي جمعي
جامعه سنتي
در فرهنگ فارسي معين در معناي واژه سنت چند معني لغوي آورده شده
است كه عبارتند از :راه ،روش ،سيرت ،طريقه و عادت .اما آنچه در حوزه جامعه شناختي و تاريخي از
مفهوم سنت به ذهن متبادر ميشود چيزي فراتر از اين همه است و شايد در محدودترين بيان لغوي بتوان
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تركيب «راه و روش عادت شده» را بهكار برد .در فرهنگ انگليسيآكسفورد نيز واژه سنت «»tradition
عبارت است از :مجموعه توليدات گذشته در زمينههاي نظرات « ،»opinionsاعتقادات «»beliefs
و عادات « .»customsبنابر اين تعاريف و با توجه به آراي نظريهپردازان ميتوان سنت را عبارت از
مجموعه اعتقادات ،باورها ،نظرات و رفتارهاي تكرارپذير دانست كه در بستر زمان ايجاد ميشود و بهعنوان
ارزشهاي اجتماعي و ملي مورد حمايت و اهتمام مردم و نيز پاسداري اجبار اجتماعي قرار ميگيرد .در
يك نگرش كلي ميتوان مجموعه آداب و رسوم قديمي و كهن ـ كه البته در زبان مدرن كهنه خوانده
ميشوند ـ قومي و ملي را در گستره سنت تعريف كرد.
جامعه مدرن
آنچه در سنت و روش هاي پيشين وجود ندارد و با پيشرفت تكنولوژي ،پيشرفت مي كندو توجه بيشتري
به استفاده از امكانات پيشرفته دارد.
تجمل گرايي
رواج زندگي اشراف مآبانه در ميان افراد جامعه و نمايش ثروت بي حد ،زندگي مجلل و مرفه با امكانات
كامل و لوازم لوكس .در واقع مي توان در يك جمله گفت ،تجمل گرايي نقطه مقابل ساده زيستي مي
باشد .امروزه در بيشتر سريال ها اين گونه موارد زياد به چشم مي خورد.
ثروت مداري
توجه خاص به ثروت و ثروت اندوزي
قدرت مداري
توجه به افراديكه داراي قدرت و مقام اجتماعي بااليي هستند.
قانون مداري
احترام به قانون و رعايت قوانين از جمله قوانين راهنمايي و رانندگي و حقوق شهروندان
برابري جنسيتي
برابري حقوق بين بانوان و آقايان (هر دو جنسيت از نظر ديدگاه اجتماعي برابر باشند)
الگوپذيري= همانند سازي
تقليد از رفتار و حركات شخصيت مورد پسند ،يعني زماني كه مخاطب از برنامه هاي تلويزيون استفاده
مي نمايد ،آيا به شخصيت هاي بازيگر آن توجه دارد؟ و آيا اين توجه باعث مي شود كه فرداز اين بازيگر
الگو برداري نموده و در خود همانند سازي ايجاد كند؟
حس همدلي
سهيم دانستن خود در مشكالت و مصائب هموطنان و تالش براي حل آن
مشاركت سياسي
يعني مردم در مسائل سياسي شركت نموده و در نظرشان رخدادهاي سياسي مهم باشد (يكي از مشاركت
هاي سياسي شركت در انتخابات و تظاهرات مي باشد)
مشاركت اجتماعي
شركت كردن در مسائلي اجتماعي چون :جشن عاطفه ها ،اهداي خون و..

نتيجه گيري
تهيه برنامه ها وسريال هاي تلويزيوني يكي از اهداف اساسي و اصلي برنامه سازان و دست
اندركاران اين ابر رسانه به شمار مي آيد و در واقع يكي از روش هايي مي باشد كه مي
در واقع دست
توانند از طريق آن به نوعي مواردي چون :مسائل سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و اعتقادي
اندركاران رسانه،
را بطور غير مستقيم به مخاطب ارائه نموده و آموزش هايي را در اين زمينه ها داشته
بايد به طور مرتب
باشد.
از مخاطبين خود
آموزش هايي كه توسط متصديان امر ارائه شده است ،مي تواند در زمينه
نظر سنجي نموده
تغيير روش وسبك زندگي مخاطبان باشد و طبق تحقيق به عمل آمده
در بعد رواني كه
و براي نظر وعقيده در بعضي از موارد موفقيت نيز داشته اند و مثمر ثمر بوده اند .در نتيجه
سازندگان سريال ها بايد توجه و تالش بيشتري داشته باشند تا منابع شامل تقليد و الگو
ايشان احترام
پذيري مخاطب
وانرژي هاي بكارگرفته شده را به نحو احسن درمسير خود حركت داده و
قائل شوند تا از
در نهايت امر به هدف مورد نظر خود برسند.
مي باشد مي توان
اين طريق ابتدا
البته با بررسي هاي انجام شده مي توان گفت برنامه ها و سريال هاي اين گونه بيان كرد
اطمينان مورد نظر
ساخته شده داراي يك سري نقاط ضعف و قوتي مي باشند كه گاهي
كه برنامه هاي
را كسب نموده و
همراه با موفقيت بوده ودر مواقع ديگر موفقيت كمتري را حاصل نموده
اند كه سازندگان برنامه هاي تلويزيوني بايد در اين مورد رسيدگي تلويزيوني به ميزان
به دنبال آن اهداف
نا چيزي در حس
بيشتري به عمل آورند.
خود را به جريان
همدلي و الگو
در واقع دست اندركاران رسانه ،بايد به طور مرتب از مخاطبين خود نظر
بياندازند.
سنجي نموده و براي نظر وعقيده ايشان احترام قائل شوند تا از اين طريق
برداري مخاطبان
ابتدا اطمينان مورد نظر را كسب نموده و به دنبال آن اهداف خود را به
تاثيرگذاشته
جريان بياندازند.
در اين تحقيق
با توجه به مدل تحقيقي كه در فصل اول ارائه شده است  ،فرضيات
مشخص شده است اين پژوهش به پنج بعد عمده ( سياسي -اجتماعي  -فرهنگي-رواني-
اعتقادي و مذهبي ) تقسيم شده است.
افراد با تحصيالت
كه برنامه هاي
در اين تحقيق مشخص شده است كه برنامه هاي تلويزيون بر روي يكسري
باال و از طرف
تلويزيون بر روي
در
مقابل
در
و
نمايند
مي
تكرار
را
آنها
مرتبا
و
است
كرده
كليد
مطالب
ديگر آقايان در
يكسري مطالب
پاره اي از موارد بي توجهي نشان داده مي شود،كه شايد جاي بسي تامل
مقابل برنامه هاي
كليد كرده است و
دارد.
تلويزيوني بسيار
مرتبا آنها را تكرار از بعد سياسي مي توان عنوان نمود كه در برنامه هاي تلويزيوني مشاركت
سياسي مانند :شركت در انتخابات و تظاهرات مردمي چندان گنجانده مقاومت نشان داده
مي نمايند و در
مقابل در پاره اي از نشده است و اگر سريال هايي در اين زمينه ساخته و پخش شده باشد در و كمتر دچار تغيير
مخاطب خود تاثير به خصوصي نگذاشته است.
نگرش و عقيده مي
موارد بي توجهي
هاي
برنامه
اندركان
دست
از بعد اجتماعي مشخص شده است كه
شوند و در نقطه
نشان داده مي
تلويزيوني در تهيه برنامه هاي خود توجه خاصي به نمايش جامعه مدرن
مقابل آنها بانوان،
شود،كه شايد جاي و قشر مرفه نموده اند و در مقابل ،جامعه سنتي و آداب ورسوم آن و قشر
جوانان و افرادي
بسي تامل دارد.
متوسط وفقير را كم رنگ نمايش مي دهد و اين بي توجهي را به مخاطب
خود القاء نموده است .به عبارت ديگر گويي مخاطب را از سنت ها به دور كه تحصيالت پايين
نگه مي دارد.
تري دارند مقاومت
از سوي ديگر برنامه هاي تلويزيون تجمل گرايي و مصرف گرايي را عرضه مي نمايند ولي
چنداني از خود
خوشبختانه همانطور كه در تحقيق مشخص مي شود اين گونه نمايش ها در مخاطب
نشان نمي دهند
تاثير بسزايي نداشته است.
از بعد فرهنگي نيز به نتايج خاصي رسيده ايم كه مشخص مي سازد كه در برنامه هاي
تلويزيوني توجه خاصي به جايگاه بانوان ،ارزشهاي اجتماعيشان ،اشتغال بانوان و برابري و
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برنامه هاي تلويزيوني
در قسمت احترام
وتحكيم روابط خانه
و خانواده موفقيت
داشته و در مخاطب
خود تغيير عقيده
ايجاد نموده ولي در
باب ترويج امر ازدواج
جوانان موفقيت زيادي
كسب نكرده است.

تساوي جنسيتي بين زن و مرد نشده است و اگر هم برنامه هايي در اين زمينه ساخته
شده است به قدري ضعيف بوده كه در مخاطب تاثير بسزايي نداشته است.
و در بعد رواني كه شامل تقليد و الگو پذيري مخاطب مي باشد مي توان اين گونه
بيان كرد كه برنامه هاي تلويزيوني به ميزان نا چيزي در حس همدلي و الگو برداري
مخاطبان تاثيرگذاشته اند و محتواي برنامه ها به گونه اي بوده است كه قدرت
همانند سازي را در تماشاچي ايجاد نكرده است.
و همچنين افراد با تحصيالت باال و از طرف ديگر آقايان در مقابل برنامه هاي
تلويزيوني بسيار مقاومت نشان داده و كمتر دچار تغيير نگرش و عقيده مي شوند و
در نقطه مقابل آنها بانوان ،جوانان و افرادي كه تحصيالت پايين تري دارند مقاومت
چنداني از خود نشان نمي دهند و تغيير نگرش بيشتري در زمينه سبك و روش
زندگي خود داشته اند.
اما از بعد اعتقادي و مذهبي به نتايج جالبي رسيده ايم بطوريكه ،برنامه هاي تلويزيوني
در قسمت احترام وتحكيم روابط خانه و خانواده موفقيت داشته و در مخاطب خود
تغيير عقيده ايجاد نموده ولي در باب ترويج امر ازدواج جوانان موفقيت زيادي كسب
نكرده است.

پيشنهادها
صحبتي كوتاه با كارشناسان امر و دست اندكاران برنامه هاي تلويزيوني
با بررسي انجام شده بر روي اين تحقيق تحت عنوان بررسي تاثير برنامه هاي تلويزيون بر سبك زندگي
افراد نتايج قابل مالحظه اي بدست آمده است كه مي تواند پيشنهادهای مفيدي ،در جهت بهبود برنامه
هاي تلويزيوني دراختيار سازندگان برنامه هاي تلويزيوني قرار گيرد .از جمله:
 .1در برنامه هاي تلويزيوني براي جامعه سنتي و آداب ورسوم آنها اهميت بيشتري قائل باشند تا سطح
آگاهي كساني كه با اين گونه مراسم و سنن آشنايي ندارند ،باال برود.
 .2پرداختن به تجمالت و استفاده از امكانات و وسايل لوكس در برنامه هاي تلويزيوني باعث
مي شود سطح انتظار خانواده بيش از حد امكانات موجود برود ،در نتيجه مشكالت خاصي ايجاد خواهد
نمود.
 .3توجه به قشر مرفه در مقابل ساير اقشار جامعه سبب دلزدگي در قشر پايين مي شود.
 .4توجه بيشتر به ارزش ها ،اشتغال بانوان و جايگاه بانوان در اجتماع (در كل مسائل خاص بانوان) مد
نظر باشد.
 .5توجه به برابري جنسيتي بين بانوان و آقايان
 .6تشويق بيشتر مخاطب به مشاركت سياسي و اجتماعي در جامعه
صحبت با محققان بعدي و رهروان آينده اين تحقيق
در اين تحقيق هجده فرضيه طراحي شده است كه همگي دغدغه ذهني محقق بوده است و تا آنجا كه
ممكن بود و فضا براي فعاليت وجود داشت به فرضيه ها پرداخته شده است ،ولي از آنجايي كه تعداد
فرضيات قدري زياد بوده است ،فرضيات بطور عميق بررسي نشده اند در واقع براي محقق امكان بررسي
تمام زواياي فرضيه ها ميسر نشده است ،در نتيجه اگر تعداد فرضيه ها كمتر باشد نگاه عميقتر و جزئي
تري بر آنها ،خواهد داشت.
*لیست منابع در دفتر ماهنامه موجود است.

ماهنامه علمي  /تخصصی انجمن روابط عمومی ایران
شماره  - 69آذر ماه 88

13

