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  چكيده
 گرايـي  مصـرف  بـا  هـا  رسـانه  انـواع  از اسـتفاده  رابطـة  بررسـي  بـه  حاضـر  مطالعة
 شـهر  سـال  18 باالي افراد از نفر 358 پيمايش، روش از استفاده با است و پرداخته
 رسـانه،  انـواع  از اسـتفاده  تأثير تحقيق، اين در. است قرارداده بررسي مورد را تهران
 از روي دنبالـه  و ايراني اي رسانه مرجع گروه از روي دنباله ها، برنامه انواع از استفاده
  .است شده بررسي گرايي مصرف بر خارجي اي رسانه مرجع گروه
 را تـأثير  باالترين اينترنت و ماهواره رسانه، انواع ميان از تحقيق، نتايج اساس بر

 باالترين موزيك و رقص ها، رسانه هاي برنامه انواع ميان در. دارند گرايي مصرف بر
 مرجـع  گـروه  از روي دنبالـه  همچنـين، . دادنـد  نشـان  گرايي مصرف بر را اثرگذاري

 گـروه  از روي دنبالـه  وليكن نداشت، گرايي مصرف بر معناداري اثر ايراني، اي رسانه
  .داد نشان گرايي مصرف بر افزايشي و معنادار اثر خارجي، اي رسانه مرجع

  .اي رسانه مرجع گروه و ها برنامه رسانه، گرايي، مصرف :ها كليدواژه
 

  مقدمه. 1
 بيسـت  قـرن  اوايـل  و مـيالدي  نـوزدهم  قـرن  اواخر به مصرف اجتماعيِ هاي نظريه پيشينة
 از جلوگيري براي ،»انبوه توليد« مرحلة به رسيدن از بعد داري سرمايه كشورهاي .گردد  بازمي
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. داشـتند  نياز كاالها مصرف به اقتصادي، هاي دنده چرخ درآوردن حركت به و اقتصادي ركود
 بـه  را گرايـي  مصـرف  پديـدة  توليدات، فروش هدف با و سود كسب انگيزة با كشورها اين

 پديـدة  گسـترش  در سـپس،  سـاختند؛  مطـرح  شـدن  جهـاني  اصـلي  عناصـر  از يكي عنوان
 بـراي  كشـورها  ايـن . اهتمـام ورزيدنـد   ديگـر  كشـورهاي  و خـود  كشور در گرايي مصرف

 ابـزاري  عنـوان  بـه  هـا  رسـانه  از استفاده جمله از مختلفي وسايل از هدف، اين به »رسيدن«
  .جستند سود هنجارفرست

 كشورهاي. هستند اقتصادي هاي دنده چرخ مصرف و توليد داري، سرمايه كشورهاي در
 كشورها، اين در. دارند نياز توليد همانند مصرف به اقتصادي، پيشرفت براي داري سرمايه
 در بيشتر هرچه پيشرفت مصرف، از هدف. پذيرد مي صورت اقتصادي ريزي برنامه با مصرف
 درايت و تدبير با داري، سرمايه يافتة توسعه كشورهاي شد، گفته آنچه بر بنا. است اقتصاد
 سوم، جهان كشورهاي در اما،. جويند مي بهره اقتصادي اهداف جهت در ها رسانه از الزم،

 به. قراردارد پاييني سطح در سوم جهان كشورهاي توليدات. است ديگري گونة  به وضعيت
 به زاست؛ برون اي پديده سوم جهان كشورهاي در گرايي مصرف و رسانه پديدة عالوه،
 بنابراين،. كنند استفاده پديده دو اين از كارا و صحيح توانند مي كمتر كشورها اين دليل همين

. پردازند مي آفريني نياز پرورش به صحيح ريزي برنامه و تدبير بدون سوم جهان كشورهاي
 به خارجي كاالهاي مصرف براي تقاضا سوم، جهان كشورهاي در مسئله، اين بر عالوه
 عوامل، اين نتيجة. يابد مي افزايش داخلي هاي رسانه حتي و خارجي هاي رسانه واسطة
 كه چنان است، جوامع اين بيشتر هرچه كردن مصرفي و سوم جهان جوامع اقتصاد به ضربه
 از ناشي اقتصادي و اجتماعي هاي آسيب شاهد سوم جهان كشورهاي از بسياري امروز،
  . هستند مفرط نيازآفريني و گرايي مصرف
 گرايي مصرف خارجي و داخلي اي رسانه هاي محرّك معرض در ايران كشور اكنون، هم
 خارجي و جهاني هاي رسانه جانب از اينكه بر عالوه ايران مردم رسد نظرمي به. قراردارد

 داخلي هاي رسانه سوي از گرايي مصرف تأييد شاهد شوند، مي تشويق گرايي مصرف براي
 افزايش شديداً تجاري و تبليغاتي هاي فعاليت معاصر، دورة در ايران، جامعة در. هستند نيز

 به را بسياري زمان كشور داخل جمعيِ ارتباطات وسايل اكنون، هم كه چنان است، يافته
 كه آيد نظرمي به طور اين. دهند مي اختصاص بازرگاني هاي آگهي و تبليغاتي هاي برنامه

 ايران در را گرايي مصرف رشد هاي مكانيزم ها، رسانه اخير داخلي و خارجي اقدامات
 انواع با خارجي و داخلي هاي رسانه يعني، شوند؛ مي آن تسريع موجب و دهند مي پرورش
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 جامعة افراد ميان در گرايي مصرف ساختن هنجاري و كردن دروني موجب هايشان، برنامه
 اين از. رسد نظرمي به ضروري گرايي مصرف بر رسانه تأثير بررسي بنابراين،. شوند مي ايران
 رسانه انواع مصرف به توجه با گرايي مصرف بر رسانه تأثير بررسي حاضر، مقالة هدف رو،
  .است رسانه هاي برنامه انواع و

  
  ها ديدگاه و تعاريف گرايي، مصرف. 2

 ديـدگاه  دو از را مصـرف  گـدازگر  حسـين . پـردازيم  مـي  گرايي مصرف تعاريف به نخست،
  : كند مي بررسي
 امـري  ديـدگاه،  ايـن  در مصـرف . كنـد  مي توجه اوليه نيازهاي ارضاي به اول ديدگاه. 1
  .است مشروع و طبيعي
 و كاالهـا  بـراي  طلب لذت هاي خواسته و اميال از موضوعي مصرف دوم، ديدگاه در. 2

 در اول ديـدگاه . گوينـد  مـي  »گرايـي  مصرف« آن به كه است غيرضروري و لوكس خدمات
 نـه  و دارد مذهبي مشروعيت نه دوم، ديدگاه اما است؛ شده  پذيرفته مذهبي قلمروهاي بيشتر

  .)Godazgar, 2007: 360( است پذيرفتني اخالقي نظر از
 و سياسـي  تـاريخ  قلـب  در پويا نيروي يك گرايي مصرف كه است بر آن فيسچر كلودز
 ايـن  در« كه است موافق) Smith( اسميت نظر اين با نيز فيسچر. است بيستم قرن اجتماعي
 يـك  گرايي مصرف« فيسچر، نظر به. »است توليدات همة قصد و هدف تنها مصرف، عصر،
). Fischer, 2003: 1( »گيـرد  مـي  اشـتباه  كاالهـا  بـا  را كـااليي  زندگي كه است فرهنگي ميل

 نياز سطح از باالتري ميزان به خريدكردن يا) Over-Buy( »حد از بيش خريد« گرايي مصرف
  ). ibid: 7( است عقالني

 گرايي مصرف در: كند مي تعريف گونه اين را گرايي مصرف وارول زيك ماتياس
 بر گواه سمبلي است، سمبل »هدردادن«. است اي هسته مفهوم يك »)waste( هدردادن«

 ؛)Conspicuous Leisure( چشمگير فراغت«. 1: وجوددارد »هدردادن« براي راه دو. ثروت
 كار از دوري »چشمگير فراغت«. »)Conspicuous Consumption( چشمگير مصرف« .2

 كاركرد كه است كاالهايي مصرف »چشمگير مصرف« كه درحالي دهد، مي نشان را مفيد
 پولي بزرگ هاي ارزش نماد عنوان به و ندارند را خاصي بازتوليد و توليد افزايشي

 ديگر از هيس، جوزف ديدگاه از همچنين،). Varul, 2006: 105( روند كارمي به
 ثروتمندتر را خود كنند مي تالش كنندگان مصرف كه است آن افراطي مصرف هاي نشانه
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 يك پوشيدن طريق از افراد مثال، عنوان به ؛)Heath, 2001: 12( بدهند نشان ديگري از
 تر گذران خوش و تر باشخصيت ديگران از دهند مي نشان گردن دستمال و لباس دست
  ).ibid: 13( هستند
 مهم بسيار بحث يك را »)Western Lifestyle( غربي زندگي سبك با همنوايي« اسد ثريا

 از استفاده و مالكيت با فردي سطح در مدرنيته اسد، نظر به. داند مي گرايي مصرف در
 و زن اختالط مسافرت، مانند است؛ رابطه در غربي زندگي سبك ترجيح و منزلتي كاالهاي

 طبقات يعني، ؛...و غربي آموزش خارجي، كاالهاي واردات ها، عروسي و ها جشن در مرد
 لوكس كاالهاي و مد از را خود سليقة غيرغربي، جوامع باالي طبقات و باال به متوسط

 باالي طبقات و باال به متوسط طبقات ديگر، عبارت به. آورند مي دست به غربي غيرضروريِ
 پيروي غربي متوسط و باال طبقات زندگي سبك از كاالها خريد در غيرغربي، جوامع

  ).Assad, 2007: 76( كنند مي
 اين مورد در ولز. است »گرا لذت رهيافت« گرايي مصرف پديدة اصلي عناصر از يكي
  :گويد مي رهيافت

 آنجا تا كار ثمرة آن در كه است ه شد تبديل غرب در مسلطي الگوي به گرا لذت رهيافت
 اي دنده چرخ »توليد« حقيقت، در. شود مي مصرف جلوتر حتي يا و زود است ممكن كه

. است مصرف ماشين از قطعي بخشي رسانه همچنين،. است مصرفي محصوالت براي
 گرايي مصرف ديدگاه از اش، اجتماعي و اقتصادي هاي نگرش و داري سرمايه نظام بنابراين،
  1.شوند مي تحليل

 دهـد  مـي  انعكـاس  را مصرف و توليد از بااليي سطح گرا لذت مصرف ديگر، عبارت به
)Migone, 2006: 177.(  

 گرايي مصرف كه دهد مي نشان گرايي مصرف مورد در مختلف هاي ديدگاه بررسي
 اشتياق« و »وطني جهان مصرف« ،»گرايي لذت« ،»تجمل« ،»افراطي مصرف« ابعاد شامل

 كه كند مي بيان را مدرن جامعة در مصرف در روي زياده »افراطي مصرف«. است »مصرفي
 كاالهاي مصرف زيستن، تجمل در »تجمل«. نيست واقعي احتياج اساس بر مصرف اين

 كاالها مصرف و زندگي سبك »گرايي لذت«. است چشمگير و تجملي فراغت و لوكس
. آنهاست عقالني كاربرد و كاركرد به توجهي بي و عاطفي و احساسي اهداف جهت در
 توليدات و بومي كاالهاي به توجهي و كم خارجي كاالهاي مصرف »وطني جهان مصرف«

 يك مردم حد از بيش و غيرنرمال اشتياق »مصرفي اشتياق« نهايت، در و است داخلي
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  .است مصرف به جامعه
  گرايي مصرف بر ها رسانه تأثير. 3

 قابل آنها حضور بي را زندگي توان نمي كه است حدي به ها رسانه جايگاه و نقش امروزه،
 فعاليت هاي جنبه از بسياري در بلكه نيستند، سرگرمي وسيلة فقط ها رسانه. دانست تصور

 ارتباط وسايل توسعة و گسترش. دارند نقش و دخالت نيز ها انسان فردي و اجتماعي
. بنامند ارتباطات عصر را كنوني عصر كه است شده موجب ها انسان زندگي در جمعي
 ارتباط وسايل تبليغات محصول را جديد فرهنگ و اي رسانه انسان را امروزي انسان چنانچه
 دنيس تعريف به بنا). 106: 1383 شجاعي،( ايم نگفته گزاف به سخني بدانيم، جمعي
 توزيع و بازتوليد توليد، با اي رسانه نهاد ارتباطات، پرداز نظريه ،)Denis McQuail( كوايل مك

 به معناداري ارجاع كه دارد سروكار نمادها از اي مجموعه با آن، معاني ترين وسيع در معرفت
 معنا خويش تجربة به تا سازد مي توانا را ما شناخت اين. دارد اجتماعي جهان در تجربه

 فهم تداوم و گذشته معرفت كردن ذخيره در و دهيم شكل آن دربارة را خود ادراك بخشيم،
  ).119: 1386 خانيكي،( شويم سهيم كنوني

 مدرن جهان در پيچيده موضوعي به زندگي، شئون تمام در جمعي هاي رسانه نقش
 نجها تأثيرها در جهان مدرن و هم منتج از  هم ناشي از نقش رسانه امر اين است؛  شده تبديل
ها  ميان اشكال اجتماعي و رسانه دوسويه اي رابطه بنابراين،. است جمعي هاي رسانه بر مدرن
هاي جمعي، امري  هاي متمايزكنندة رسانه اين رابطة ديالكتيكي بنا بر ويژگي. شود مي ديده

اند كه در نهايت  اي به خود ديده ها در جهان معاصر تغييرات عمده رسانه. بديهي است
هاي بديل  و در اين ميان، رسانه است زدهشرايط جديد و خاصي را در اين فضا رقم 

در . اند اي داشته گيري فضاي جديد رسانه در شكل سزابمانند اينترنت نقشي ) آلترناتيو(
ها و مخاطبان شكل جديدي به خود گرفته  ها و رابطه ميان رسانه نتيجه، كاركردهاي رسانه

  .سنتي به آن است هاي نگاه باكه متفاوت 
ها و ساير منابع مكتوب وجوددارد  ارتباطي در كتاب يها هاي متنوعي از نظريه بندي دسته

برخي از اين . كنند توجه مي... يند ارتباط، مخاطب، رسانه وآخاصي از فر ةهريك به جنبكه 
 ؛پردازد رسانه و مخاطب مي ةها بر اساس رويكردي است كه در آن به رابط بندي تقسيم

برخي ؛ اند ارتباطي در آن تكامل يافته يها است كه نظريه زماني هاي دورهبرخي بر اساس 
پارادايم خاص رشد  نوعيپردازد كه در  مي يهاي ادايمي است و به نظريههاي پار بندي تقسيم
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 باشد، داشته توجهها نيز  هاي نظريه پوشاني هم بهبندي دقيق كه  يك تقسيم ةارائ ،لذا .كنند مي
 گرايي مصرف بر ها رسانه تأثير بررسي براي كه هايي نظريه از يكي. كار بسيار دشواري است

) George Gerbner(گربنر  جرج) Cultivation Theory( »كاشت نظرية« است، شده استفاده
 رفتار و افكار بر ها رسانه كه است فرض پيش اين بر مبتني نظريه اين. است

 بر را ها رسانه تأثير كه سنتي هاي نظريه برخالف. گذارند مي تأثير خود كنندگان استفاده
 گيري شكل براي اصلي فرض چند كاشت تحليل كردند، مي فرض فوري و مستقيم رفتار

 و گونه عادت تلويزيون تماشاي. 2 دارد؛ انباشت به رو روندي كاشت. 1: كرد ارائه كاشت
 روند يك سازي رايج به كاشت. 4 است؛ چندوجهي كاشت روند. 3 است؛ غيرانتخابي

  ).115: 1384 زاده، رضوي( انجامد مي
 افزايش با كه معناست بدان تلويزيون، ويژه به رسانه طريق از كاشت انباشت به رو روند
 كه كساني در تلويزيون تأثير عبارتي، به و يابد مي افزايش كاشت ميزان تلويزيون، از استفاده
 بـه  كـه  افـرادي  اند داشته بيان همكارانش و گربنر. است بيشتر كنند مي تماشا تلويزيون بيشتر
 كمتـر  كـه  افـرادي  تـا  پذيرند مي آن از بيشتري تأثير احتماالً بينند، مي تلويزيون زيادي ميزان

 دسـت  و مسـتقيم  تجربة بينندگان كه مسائلي مورد در خصوص به كنند، مي تماشا تلويزيون
 دهـد  مي نشان همكارانش و گربنر مطالعة نتايج حال، اين با). 116: همان( دارند كمتري اول
 و موافقـت  نـوعي  بـه  و دارد خـود  بيننـدگان  نگرش و بينش در بسزايي تأثير رسانه اين كه

  ).83: 1389 مباركي، و اكبري( شود مي مشاهده دو اين بين توجهي قابل همسويي
. رويدادهاست به نگريستن و انتخاب مشترك، هاي راه خلق در رسانه اهميت گربنر، نظر به

 كه دارد اين به گرايش رسانه واقع، در. خواند مي غالب هاي انگاره كاشت را فرآيند اين او
 نيز را خود مخاطبان و دهد ارائه اجتماعي واقعيات از وفاق مورد نسبتاً و يكسان هايي روايت
 تلويزيوني نگرش سازي دروني و پذيرش معناي به كاشت. كند پذيري فرهنگ آن با سازگار

  ).117: 1384 زاده، رضوي( است بينندگان و مخاطبان توسط اي رسانه و
 كاشت. نهند مي تأثير خود كنندگان استفاده رفتار و افكار بر ها رسانه كاشت، نظرية طبق

 بيننـدگان  و مخاطبـان  توسط اي رسانه و تلويزيوني نگرش سازي دروني و پذيرش معناي به
 و واحد سياق و سبك در ها پيام تكرار با ها رسانه. انجامد مي روند يك سازي رايج به و است

 شـدن  يكدست به نظر اين از و ساخته عمومي را زندگي سبك يك تا اند تالش در مشترك،
 زنـدگي  هـاي  سبك ها، اقليت تخريب جهت در همواره آنها ترتيب، بدين. كنند كمك جامعه
 يـك  از شـوند،  مـي  پخش تلويزيون از كه هايي برنامه. كنند مي عمل ها فرهنگ خرده و سنتي
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 هـاي  سـبك  و الگوهـا  از هـا  برنامـه  انـواع  و برخوردارند اجتماعي و فرهنگي مشترك زمينة
  . كنند مي تبعيت) شهري زندگي سبك( مشترك

. بيننـد  مـي  را آنهـا  از متنـوعي  طيـف  و هـا  برنامه بيشتر احتماالً نيز پرمصرف تماشاگران
 افـرادي  تـا  پذيرند مي تأثير آن از بيشتر احتماالً بينند، مي تلويزيون زيادي ميزان به كه افرادي

 بـا  تلويزيـون  تـأثيرات  انـد كـه   بر آن او همكاران و گربنر. كنند مي تماشا تلويزيون كمتر كه
 مطالعـه  و بررسـي  مـورد  مصـرف  كـم  و پرمصـرف  بينندگان هاي واكنش و رفتارها مقايسة
  ).120- 119: همان( گيرند قرارمي

 اساس بر. كند مي مطرح را) Vertical Emulation( عمودي رقابت نظرية اسكُر جوليت
 اشتياق خودشان از باالتر طبقات هاي منزلت و الگوها به اجتماعي طبقات اسكُر، نظرية
 و است آگاه خود موقعيت از شخص هر آن در كه است طولي مراتب سلسله يك. دارند
 گروه ديگر، عبارتي به). Schor, 2002: 5( كند حركت باالتر سطح به كه كند مي تالش
 بر رسانه از استفاده كه است آن بر اسكُر). ibid: 3( دارد تأثير گرايي مصرف بر مرجع
 پذيري جامعه سطح ها رسانه از استفاده. گذارد مي تأثير گرايي مصرف رشد و عمودي رقابت

 تلويزيون خصوص به ها رسانه با را زمان بيشتر مردم امروزه،. دهد مي كاهش را غيررسمي
 ها، فيلم حدي تا و تلويزيون هاي نمايش ها، مجله ها، روزنامه از خاصي بخش. گذرانند مي
 درك در انحراف يك ها رسانه. كند پيدامي اختصاص) Life Style( زندگي سبك به

 زيرا است، پيشرفت به رو انحراف اين. كنند ايجادمي مصرفي شايع هنجار از اشخاص
 كه سطحي در را مصرفي كاالهاي و زندگي هاي سبك فيلم، و تلويزيون ويژه به رسانه
 طور به ها فيلم و تلويزيون واقع، در. دهند مي نمايش است، واقعي هنجار از باالتر بسيار

 دارند قصد ها رسانه ديگر، عبارت به. دهند مي ارائه را ثروت وفور و ثروت شيوع وسيعي
 را متوسط از باالتر حد واقعيت، در اما دهند، نمايش را خانوارها زندگي سبك متوسط
 رقابت ايجاد با ها رسانه بر اين نظر است كه اسكُر بنابراين،). ibid: 7( دهند مي  نشان

  .گذارند مي مثبت تأثير گرايي مصرف بر عمودي،
 والكنبرگ، نظر به. پردازد مي نوجوانان و كودكان در گرايي مصرف مطالعة به والكنبرگ ام پتي
 ).Valkenburg, 2000: 52( ندارند خريد قابل محصوالت از دركي هيچ معموالً كودكان
 براي مهم منبع يك تبليغات و تلويزيون است داده نشان والكنبرگ رفتاري تأثير مطالعات
 بيشتر كه نوجوانان و كودكان. هستند نوجوانان و كودكان ميان در خصوص به كاال تقاضاي
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 اضافه). ibid: 53( كنند مي تقاضا را تبليغاتي كاالهاي بيشتر احتماالً، كنند؛ مي نگاه تلويزيون
 را خاصي كاالي تهية به ميل كه دليل اين به تبليغات والكنبرگ ام پتي تحليل مدل در آن، بر
 كه دهند مي پرورش را ايدئولوژي اين تبليغات. دهند مي افزايش را گرايي مادي برند، مي باال

 توانند مي ـ  ...و خوشحالي موقعيت، زيبايي، همانند  ـ مطلوب شرايط و هستند مهم ها دارايي
  ).Valkenburg and Moniek, 2003: 485( بيايند دست به مادي دارايي كسب طريق از فقط

 تا گيرد كارمي به تلويزيون كه را هايي روش يانگ، يسونگ ديگر، پرداز نظريه نظر به
 زندگي كيفيت از پيامگيران ادراك روي بر مهمي تأثير دهد، نمايش را اجتماعي واقعيت
 زندگي از چيزهايي تلويزيوني بينندة يك. دارد اجتماع ديگر افراد همچنين و خودشان
 طريق از ـ ...و برند مي لذت آن از كه چيزهايي يا دارند، آنها كه چيزهاييـ   كه بيند مي ديگران

 را اجتماع ديگر افراد زندگي نتيجه، در. شود  مي داده نمايش اي رسانه بازتابي تصويرهاي
 كاركردي امر اين نهايت، در. كند مي درك گونه بدين را، شان زندگي سبك و ها دارايي ويژه به

 خودش زندگي كيفيت مورد در تلويزيون بينندة آن، وسيلة به كه كند مي پيدا مقياس همانند
 را جهان سختي به ها رسانه :است نهفته حقيقت اين در مسئله ريشة اما،. نشيند مي قضاوت به
 بازتاب تلويزيون وسيلة به كه سمبوليكي محيط. دهند مي نمايش هست كه صورتي همان به
  ).Yang, 2005: 1( است ماديات از سرشار طرق، از بسياري در يابد، مي

 نمايش تصويري هاي رسانه كه در چيزهايي آن اغلب يانگ، يسونگ نظرية اساس بر
 بزرگ، هاي عمارت در آنها :است ممتاز اجتماعي افراد مرفهي از هاي زندگي شود، مي داده

 در است؛ قيمت گران خانه وسايل و مبلمان آن در كه كنند مي زندگي زيبا و مجلل
 از كنند؛ مي ميل نوشيدني اي،  افسانه هاي كلوپ در و خورند مي غذا باشكوه هاي رستوران
 نيستند؛ هميشه نگران پول مورد در هرگز برند؛ مي لذت سنگين كار فقدان در زندگي

 مقدار در واقعاً تلويزيون در نمايشي انحرافات. دارند اختيار در زمان كه رسد نظرمي به
 تلويزيوني هاي برنامه گويند مي محقّقان. است شده نقد ها تفسير و ها تحقيق از توجهي قابل
 تلويزيون نمايشي هاي شخصيت. كند مي تأييد را گرايي مصرف كه هستند تصاويري از مملو
 مورد در تلويزيوني، نمايشِ در انحرافات يانگ، نظر به. هستند ممتاز اجتماعي طبقة از اغلب

در واقعي ارزيابي بر كه است ثروت به مربوط واقعيات گذارد مي تأثير ديگران دارايي مورد .
. كنند باور هستند واقعيت در آنچه از ثروتمندتر را ديگر مردم است ممكن ها بيننده بنابراين،

 گرايي مادي مانند داري سرمايه هاي ارزش احتماالً تصاوير، چنين از تجمعي ديدن عالوه، به
  ).ibid: 2( دهد مي ارتقا را
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 اجتماعيـ  فرهنگي فشارهاي ها رسانه«: گويد مي »بدن تصويرِ در آشوب« تحقيقِ يانگ، گفتة به
 و هنجار عنوان به آنها با نمايش را كار اين ها رسانه. كنند مي هدايت را دلربايي هاي آل ايده و

 تبليغات،( ها رسانه در جذاب، و آل ايده هاي مدل كلي، طور به. دهند مي انجام ها ارزش
 ها، رسانه«: كند مي اضافه نيز يانگ .)ibid: 21( »شود مي داده نمايش...) و مجالت هاي عكس
 بر منفي تأثير آن كه دهند مي نمايش مالي موفقيت و فيزيكي دلربايي از آلي ايده تصاوير
  ).ibid: 22( »دارد خود از ارزيابي
 مراكز توسعة و خارجي رحم بي و فريبنده تبليغات اينترنت، و تجاري تلويزيون اسد ثريا
 رفتـار  محـرّك  رقابت وبلن، نظرية در گويد مي اسد. داند مي شدن جهاني عوامل از را خريد

. است وجودآورده به كشورها بين در را رقابت اين »شدن جهاني« اما است، اشخاص مصرفي
 ديگـر  كشورهاي نتيجه، در. اند قرارگرفته الگو عنوان به غربي صنعتي كشورهاي آن، پي در

  :گويد مي اسد. كنند مي مقايسه غربي صنعتي كشورهاي با را خود
 تنظيم غربي صنعتي كشورهاي با را هنجارهايشان و استانداردها كوشند مي ديگر كشورهاي

 غربي مصرفي الگوهاي در كنند مي تالش جهان كنار و گوشه در مردم ديگر، سوي از. كُنند
 براي توانايي وسيلة به بيشتر ها ملت بين در غرب با رقابت آن، بر عالوه. كنند رقابت هم با

 طريـق  از را خـود  مـالي  قدرت ها ملت ديگر، عبارت به. شود مي ديده غربي كاالهاي خريد
  ).Assad, 2007: 75( دهند مي نمايش جويي لذت و ولخرجي

 نقش به نابرابري، بر عالوه ارزش، به ثروت تبديل فرآيند در پور رفيع فرامرز همچنين،
 مانند( جديد اقداماتي ايران، جامعة در اكنون، هم پور، رفيع نظر به. كند مي اشاره »رسانه«

. گيرد مي انجام فقر و نيازآفريني جهت در...) و تجاري خريد مراكز تجاري، تبليغات
 تشديد جامعه در ارزش را به ثروت تبديل فرآيند اقدامات كه اين است بر آن پور رفيع
 اجتماعي نفوذ و تأثيرات كه گويد مي رسانه بحث در او). 199: 1376 پور، رفيع( كنند مي

 خصوص به. است بوده توجه مورد بيش و كم پيدايش، بدو از جمعي، ارتباط وسايل
 اند شده ابداع جامعه روي بر تأثيرگذاري هدف با اساساً و عموماً وسايل اين اينكه

 تلويزيون كه گويد مي و كند مي بحث نيز تبليغات زمينة در پور رفيع) 5: 1378 پور، رفيع(
 تبليغات براي روزافزون و گزاف هاي همچنين، هزينه. است داشته مؤثري سهم تبليغات در

  عموماًــ ) مفرط تورم علت به( آنها واقعي درآمد كه مردمي براي تا شود مي پرداخته  كاالها
 بهترين، به داخلي و خارجي مصرفي كاالهاي سو هر است، از بوده كاهش حال در همواره
 به نياز آنها در گذاشته و آنها نمايش و ديد معرض در وجه، مؤثرترين و ترين جاذب
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  .شود برانگيخته كاالها اين داشتن
 هرچيزي انسان يعني، است؛ ارزش توليد اصلي پاية پديده، يك به نياز احساس و ميل ـ

 آن به دستيابي اگر خصوص به كند، مي تلقي ارزش با بكند، نياز احساس آن به نسبت كه را
 و يكسو از ها انسان در مصرفي نيازهاي توليد با. باشد دشوار) تورم و درآمد كمبود علت به(

 معنوي هاي ارزش از جامعه هاي  ارزش و نيازها ساختار ديگر، سوي از واقعي درآمد كاهش
  ).108- 107: همان( شود مي داده سوق مادي هاي ارزش طرف به

سياسي ـ  نظام گسترش را شدن جهاني و غرب كنوني نظام )Wallerstein( 2والرشتاين
 واقع، در. داند مي ليبرالي تفكر و داري سرمايه اقتصادي و فرهنگيفكري ـ  اجتماعي،
 نتيجة غرب تمدن كه كند مي تلقي غرب تمدن نتيجة را رسانه كنوني وضعيت والرشتاين
 دورة همان كه جديد دورة والرز، باور به همچنين،. است داري سرمايه نظام گريزناپذير

 و تفكر به محدود كه دارد هايي ويژگي است، غرب سكوالر داري سرمايه دورة يا صنعتي
 غرب محصول ممتازترين عنوان به رسانه والز، نظر اساس بر. است غربي تمدن انديشة
 از غرب تمدن فرآيند ترين گسترده بلكه دارد، داري سرمايه يا سكوالر خصلتي تنها نه جديد،
 ها رسانه والز، باور به همچنين،. يافتند راه ارتباطات حوزة به ها رسانه كه شد شروع زماني

 جهان از افراد شناخت بلكه دارند، زمين مغرب معرفتي هاي ويژگي با و غربي سرشتي تنها نه
  ).68- 67: 1390 پور، قاسم( گردد مي ميسر غربي هاي رسانه دريچة از تنها

 مخاطبان نيازهاي مورد در رساني اطالع به امروز دنياي در تبليغاتي هاي رسانه
 براي را خوشبختي آفرينند؛ مي و آورند پديدمي مخاطبان در را نياز آنها بلكه پردازند، نمي

 تفسيري كنند؛ مي عرضه آنها براي زندگي از جديدي معناي و كنند مي تعريف مخاطبان
 را او مخاطب، شعور و آگاهي دستكاريِ با بتوانند كه كنند مي عرضه اطراف دنياي از جديد

 فرد در كه است آن عيار تمام و كامل فنّاوريِ واقع، در. كنند تحريك عملي دادن انجام به
 علومي گيرد؛ مي صورت شناسي جامعه و شناسي روان كمك با كار اين. كند مي توهم ايجاد
. دارند عهده بر را رواني و اجتماعي مهندسيِ نوعي و شوند مي حساب فنّاوري خود كه

 را آدميان است صدد در بلكه نيست، عقايد اصالح و تغيير دنبال به ها فنّاوري اين با تبليغات
 از برخاسته تفكرِ و محاسبات اساس بر فنّاوري با مواجهه در افراد .وادارد خاصي عمل به

. دهند صورت را كنشي كه كند مي تحريك را آنها فنّاوري بلكه كنند، نمي گيري تصميم عقايد
 پيدايي علل از يكي فنّاوري، از ابزاري مدل ارائة كه دارد تأكيد امر اين بر) Winner( وينر
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 صرفاَ را فنّاوري اينكه از غير مدل، اين در. ايم فنّاوري كنترل به قادر ما كه است توهم اين
 يك گويي كه است نادرست فرض پيش اين بر مبتني كند، مي تلقي ساده ابزاري صورت به
 هاي سيستم كه است درست. كند كنترل را آن ابزار، اين دستكاري با است قادر فرد

 و كنندگان مصرف اين اما دارند، كنندگاني استفاده حال هر به هم پيچيده تكنولوژيكي
 از درستي درك حتي و ندارند را ابزار با ساده رابطة يك سيستم آن با كنندگان استفاده

 تا. كنند دستكاري را آن خود مقاصد راستاي در بتوانند تا ندارند هم آن كاركرد چگونگي
 مورد در كه درحالي باشد، وجودداشته آن چگونگي از فهمي كه دارد امكان كنترل جايي
 و مهندسان اغلب حتي و است اندك بسيار درك آن رسانه مانند پيچيده هاي سيستم
 تأثيرات از عميقي درك كنند، مي طراحي را ها فنّاوري اين فني نظر از كه هايي تكنسين
  ).55- 54: 1391 منصوري،( ندارند فنّاوري فرهنگي و اجتماعي

 از جمعي هاي رسانه اجتماعي نفوذ و تأثيرات شده، مطرح نظريات به توجه با بنابراين،
 توجه ها رسانه قدرت اين به نيز داري سرمايه نظام. است برخوردار اي ويژه اهميت
. كند مي استفاده جامعه افراد مصرفي رفتار بر اثرگذاري جهت در رسانه از و است داده نشان
 سبك و هنجارها استانداردها، شدن جهاني جريان در كه است توجه قابل اي مسئله اين

. اند شده مطرح الگو عنوان به جهان كشورهاي ديگر براي يافته توسعه كشورهاي زندگي
 و كنند مي مقايسه غربي صنعتي كشورهاي با را خود ديگر كشورهاي ترتيب، بدين
 جهان كشورهاي. كنند تنظيم غربي كشورهاي با را هنجارهايشان و استانداردها كوشند مي
 رسانه طريق از را يافته توسعه كشورهاي زندگي سبك و هنجارها از بسياري سوم
 هاي نمايش از همانندسازي به دست سوم جهان كشورهاي واقع، در. آورند مي دست به

  .زنند مي يافته توسعه كشورهاي اي رسانه
 گرايي مادي عناصر از مملو ها برنامه خارجي، و داخلي هاي رسانه انواع در كلي، طور به
 ها رسانه. كند مي تأييد را گرايي مصرف كه آيد درمي نمايش به ها رسانه در تصاويري. است
. دهند مي نشان متوسط يا واقعي هنجار از باالتر سطحي در را مصرفي كاالهاي و زندگي سبك
 نمايشي هاي شخصيت واقع، در. گذارند مي نمايش به را ممتاز افراد زندگي اغلب ها رسانه

 مورد در ها نمايش اين طريق از نيز اجتماع عام افراد. هستند ممتاز طبقة از اغلب تلويزيون
 كاركردي اي رسانه هاي نمايش اين واقع، در. نشينند مي قضاوت به خودشان زندگي كيفيت
 ارزيابي را شان زندگي سبك و دارايي آن، طريق از جامعه افراد كه دارند مقياس همانند

 از باالتر طبقات هاي منزلت و الگوها به ناخودآگاهانه اجتماع افراد آنجاكه از. كنند مي
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 و تقليد به كنند، حركت خودشان از باالتر سطح به كنند مي سعي و دارند اشتياق خودشان
 مردم ها رسانه هاي برنامه عالوه، به. پردازند مي اي رسانه هاي شخصيت و ها نمايش از پيروي

 شوند مي... و خوشبختي خوشحالي، رضايت، باعث ها دارايي كه رسانند مي باور اين به را
  .برند مي باال مصرفي كاالي براي را جامعه افراد تقاضاي ها رسانه طريق بدين و

 مطرح كاشت نظرية در كه چنان. است انگيز شگفت ها رسانه هنجارآوري قدرت همچنين،
 بينندگان و مخاطبان ميان در نظر مورد نگرشِ سازيِ دروني پذيرش به قادر ها رسانه انواع شد،

 سبك يك مشترك، سياق و سبك در ها پيام تكرار با اند تالش در ها رسانه واقع، در. هستند
 با توانند مي ها رسانه ترتيب، بدين. ايجادكنند يكدست جامعة يك و ساخته عمومي را زندگي
 است، بوده زشت و مسخره بدتركيب، جامعه افراد نظر در را آنچه هايشان برنامه انواع

  .كنند فراهم را نامطبوع هاي پديده آن پذيرش زمينة و بنمايانند زيبا و جديد جالب،
  

  تحقيق هاي فرضيه. 4
  :از اند عبارت تحقيق اين هاي فرضيه حاضر، مطالعة اهداف و شده ارائه نظري مطالب به توجه با

) مجله و روزنامه اينترنت، ماهواره، راديو، تلويزيون،( رسانه انواع از استفاده ميزان بين. 1
  .وجوددارد رابطه گرايي مصرف و

 موزيـك،  ورزشـي،  هـاي  برنامـه  اخبار،( اي رسانه هاي برنامه انواع مصرف ميزان بين. 2
  .وجوددارد رابطه گرايي مصرف و) خارجي و داخلي سريال و فيلم تبليغات، رقص،
  .وجوددارد رابطه گرايي مصرف و ايراني اي رسانه مرجع گروه از روي دنباله بين. 3
  .وجوددارد رابطه گرايي مصرف و خارجي اي رسانه مرجع گروه از روي دنباله بين. 4
 

  تحقيق روش. 5
 كـه  اسـت  مقطعي پيمايش نوع از تحقيق روش. است شده انجام 1388 سال در پژوهش اين
  .است شده استفاده پرسشنامه ابزار از ها داده گردآوري براي آن در

  
  نمونه حجم و آماري جامعة 1.5

 جملـه  از زمـاني  هـاي  هزينـه  و امكانـات  عملـي،  هاي محدوديت تحقيق، مسئلة و موضوع
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 جمعيـت . قراردادنـد  تـأثير  تحـت  تحقيـق  اين در را آماري جامعة انتخاب كه بودند عواملي
 نيـز  تحقيق نمونة حجم. است تهران شهر سال 18 باالي عادي افراد بررسي، اين در تحقيق

 مخـدوش،  هـاي  پرسشـنامه  حـذف  و گردآوري از بعد كه است گفتني. شد تعيين نفر 380
 نمونه حجم. يافت تقليل پرسشنامه 358 به شدند، تحليل وارد كه معتبر هاي پرسشنامه تعداد

  :شد انتخاب زير روش به
 غـرب،  شـرق،  شـمال،  جغرافيايي جهات در تهران شهر مناطق نخست، گيري، نمونه در
 گيـري  نمونـه  هـا،  نسـبت  به توجه با بعد، مرحلة در قرارگرفتند؛ توجه مورد جنوب و مركز
  .شد انجام تصادفي صورت به افراد سپس و ها خانه مسكوني، هاي بلوك و مناطق
  
  متغيرها سنجش 2.5

  وابسته متغيرهاي 1.2.5
ر  شــد، گفتــه قـبالً  كــه طــور همـان . اســت »گرايـي  مصــرف« بررســي ايـن  در وابســته متغيـ 

 گرايـي،  لـذت  تجمل، افراطي، مصرف: از اند عبارت كه است بعد پنج داراي »گرايي مصرف«
 100 تـا  0 بـه  هـا  مقياس مطلب، تر راحت درك براي. مصرفي اشتياق و وطني جهان مصرف
  .است 100 ماكزيمم و 0 مينيمم ها شاخص همة براي بنابراين،. شدند تبديل

  گرايي مصرف ابعاد سنجش. 1 جدول
  ها معرف تعداد نظريتعريف  بعد

 كه كند ميتوصيفراكاالهامصرفوخريددررويزياده  افراطي مصرف
  .است خودنماييآنهدفونيستواقعياحتياجاساسبر

 سؤال 1 و بستهگوية 6
  باز

 2 و بسته گوية 20  تجملي و لوكس كاالهاي مصرف و زيستن  تجمل
  باز سؤال

  گرايي لذت
 لذت و خوشيبهمربوطنيازهايارضايبهكهاسترهيافتي
 دنياي لذايذ از عاطفي و حسي تمتع آن هدف و پردازد مي

 .استزودگذر
  بسته گوية 11

 مصرف
  وطني جهان

 يا فرهنگي،مصرفالگوهايشدنالملليبينفرآيندتشديد
 هاي عرصه در فرهنگي پسندهاي و ها ذائقه شدن جهاني

 .استگوناگون
  بسته گوية 13

  بسته گوية4  .كاالستمصرفبرايغيرنرمالوشديدانگيزةوميل مصرفي اشتياق
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  مستقل متغيرهاي 2.2.5
 يعنـي  جمعـي  رسـانة  شـش  هـا،  رسـانه  انواع از استفاده ميزان سنجش براي: ها رسانه انواع

 خيلـي  درجة با قسمتي 6 طيفي روي بر مجله و روزنامه اينترنت، ماهواره، راديو، تلويزيون،
  .قرارگرفت سنجش مورد هرگز و كم خيلي كم، حدودي، تا زياد، زياد،

 برنامـه  نـوع  هفـت  از استفاده ميزان ها، برنامه انواع سنجش براي: رسانه هاي برنامه انواع
 يـا  فـيلم  ايرانـي،  سـريال  يا فيلم تبليغات، رقص، موزيك، ورزشي، خبري، هاي برنامه يعني

  .گرديد استفاده قسمتي 6 طيف از استفاده با آموزشي هاي برنامه و خارجي سريال
 ايرانـي،  اي رسـانه  مرجـع  گروه از روي دنباله: ايراني اي رسانه مرجع گروه از روي دنباله

 3 با متغير اين. گيرد دربرمي را بومي ورزشكاران و خوانندگان هنرپيشگان، از پيروي و تقليد
 گـروه  از پيروي عدم و پيروي به توجه با و اسمي سطح در متغير اين. شد سنجيده باز سؤال
  . شد سنجيده ايراني اي رسانه مرجع

 و خوانندگان هنرپيشگان، از پيروي و تقليد: خارجي اي رسانه مرجع گروه از روي دنباله
ر  ايـن . شـد  سـنجيده  باز سؤال 3 با متغير اين. گيرد دربرمي را خارجي ورزشكاران در متغيـ 

 مـورد  خـارجي  اي رسـانه  مرجـع  گـروه  از پيروي عدم و پيروي به توجه با و اسمي سطح
  .قرارگرفت سنجش

 تحصيالت تأهل، وضعيت جنسيت، سن، متغيرهاي پژوهش اين در: اي پيشينه متغيرهاي
  .هستند اي پيشينه متغيرهاي درآمد و

  
  تحقيق روايي و اعتبار 3.5
 قابليـت  بايـد  هـا،  شـاخص  و هـا  مقياس هاي گويه از اطمينان حصول براي تحقيق، هر در

 »)Validity( اعتبـار « صحت ارزيابي براي مطالعه، اين در. شود بررسي آنها اعتبار و اعتماد
 جمعي نظر كسب از استفاده با بنابراين،. است شده استفاده صوري اعتبار روش از ها، گويه

 مـورد  هـا  گويـه  اعتبـار  شناسـي،  جامعـه  ارشد كارشناسي و دكتري دانشجويان و اساتيد از
  .قرارگرفت ارزيابي

 مـورد  كرونبـاخ  آلفـاي  آزمـون  از استفاده با ها شاخص »)Reliability( روايي« همچنين،
 ،46/0 افراطي مصرف روايي. شد محاسبه 80/0 گرايي مصرف در روايي. قرارگرفت بررسي
 در. است 56/0 مصرفي اشتياق و 53/0 وطني جهان مصرف ،51/0 گرايي لذت ،65/0 تجمل
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  گويان پاسخ ميان در گرايي مصرف وضعيت. 1 نمودار
  
  مستقل متغيرهاي 3.6
 2 جـدول  در كـه  طـور  همـان . اسـت  شده آورده ها رسانه انواع از استفاده ميزان ،2 جدول در

 بـاال  سـطح  بـاالترين  در 4 حـدود  ميانگين با تلويزيون از استفاده ميزان است، شده داده نشان
  3.قراردارد راديو نهايت در و ماهواره اينترنت، مجله، و روزنامه آن، از بعد قراردارد؛

 )درصد( ها رسانه انواع تفكيك به ها رسانه انواع از استفاده ميزان. 2 جدول

  مجله  روزنامه  اينترنت  ماهواره راديو تلويزيون 
 1/10 9/8 2/28 5/38 9/24 4/1 اصالً

 5/16 2/11 0/12 3/12 6/24 3/5 كمخيلي

 6/15 0/17 9/10 9/5 4/20 1/3 كم

 3/29 1/32 5/21 8/16 3/19 3/19 حدوديتا

 6/17 7/20 2/16 6/12 3/7 8/28 زياد

 6/10 1/10 9/10 8/12 1/3 2/42 زيادخيلي

 3/0 0 3/0 1/1 6/0 0 جواببي

 0/100 0/100 0/100 0/100 100./ 0/100 كل

 60/2 75/2 18/2 91/1 69/1 95/3 )0-5مقياساساس بر( ميانگين

  47/1  40/1  75/1 88/1 38/1 20/1 معيارانحراف

 هـا  رسـانه  هـاي  برنامـه  از گويان پاسخ اتفاق به قريب اكثر دهد، مي نشان نتايج كه همچنان
 بررسـي  مـورد  هـا  رسـانه  هـاي  برنامـه  انـواع  از اسـتفاده  ميـزان  ادامـه،  در. كنند مي استفاده
  .دهد مي نشان را ها برنامه انواع از استفاده ميزان زير جدول. گيرد قرارمي

  ها رسانه هاي برنامه انواع از استفاده ميزان. 3 جدول

  تبليغات  رقص  موزيك  ورزش  اخبار  برنامه انواع
 يا فيلم
  ايراني سريال

 سريال يا فيلم
  خارجي

 هاي برنامه
  آموزشي

  7/0 2/4 0/5 3/17 6/34 5/4 7/11 5/4  اصالً
  1/10 7/8 2/9 0/24 2/16 3/7 9/15 1/6  كم خيلي
  8/9 2/11 2/9 0/24 5/11 5/11 6/15 4/8  كم

  4/32 3/38 3/24 1/22 2/18 3/29 6/24 3/26  حدودي تا
  5/23 5/23 9/24 9/5 0/7 5/26 1/20 6/31  زياد
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  3/17 0/14 1/27 5/4 9/10 9/20 5/11 9/22  زياد خيلي
  0 3/0 3/0 2/2 7/1  . 6/0 3/0  جواب بي

  100 100 100 100 100  100 100 100  كل
   ميانگين

 مقياس اساس بر(
5 -0(  

43/3 60/2 29/3 79/1 88/1 36/3 10/3 07/3  

  43/1  27/1  45/1  35/1  73/1  35/1  53/1  33/1  معيار انحراف

 ميـانگين ( ايرانـي  سـريال  يـا  فـيلم  ،)43/3 ميـانگين ( اخبار شود، مي مشاهده كه همچنان 
 ، بـه 4رقص و تبليغات ورزش، آموزشي، هاي برنامه خارجي، سريال يا فيلم موزيك، ،)10/3

  . هستند ها برنامه ترين پربيننده ترتيب
 مرجع گروه« از %9/89 نمونه، جمعيت كل در: ايراني اي رسانه مرجع گروه از روي دنباله

  5.كنند نمي پيروي ايراني اي رسانه مرجع گروه از %1/10 و كنند مي پيروي »ايراني اي رسانه
 مرجـع  گروه« از %8/16 نمونه، جمعيت كل در: خارجي اي رسانه مرجع گره از روي دنباله

  6.نيستند خارجي اي رسانه مرجع گروه رو دنباله %2/83 و كنند مي پيروي »خارجي اي رسانه
  

  استنباطي هاي يافته. 7
 نخسـت، . پـردازيم  مـي  گرايـي  مصرف با مستقل متغيرهاي رابطة بررسي به قسمت، اين در
 ميــانگين مقايســة. شــود مــي بررســي »گرايــي مصــرف« و »اي پيشــينه« متغيرهــاي »رابطــة«

 دهد مي نشان جدول. است شده داده نمايش 4 جدول در مردان و زنان ميان در گرايي مصرف
 رابطه اين اما است، زنان در گرايي مصرف ميانگين از بيشتر مردان در گرايي مصرف ميانگين
  .نيست معنادار

  جنسيت در گرايي مصرف ميانگين مقايسة. 4 جدول
  )دامنه دو آزمون( معناداري سطح t آزاديدرجة گراييمصرفميانگين  متغير
 43/50  زن

37/242  31/1 -  19/0  
 11/53  مرد

 بررسـي  مـورد  طرفه يك واريانس تحليل آزمون با گرايي مصرف با تأهل وضعيت رابطة
 .است شده داده نشان 5 جدول در نتايج. قرارگرفت
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  تاهل وضعيت در گرايي مصرف ميانگين مقايسه .5 جدول
  معناداري سطح f گراييمصرفميانگين متغير
 50/60 مجرد

 74/46 متأهل  00/0  45/25
 46/51 كردهازدواجباريكمجرد

 در »گرايـي  مصـرف « و »تأهـل  وضـعيت « بين داد نشان طرفه يك واريانس تحليل آزمون
 تـوكي  و شفه آزمون از استفاده با عالوه، به. وجوددارد معناداري رابطة %95 اطمينان، سطح

 ميـانگين  از بيشـتر  معنـاداري  طـور  بـه  »مجردها« در گرايي مصرف ميانگين كه شد مشخص
  .هاست»متأهل« در گرايي مصرف
 ضريب آزمون از گرايي، مصرف با درآمد و تحصيالت سن، بين رابطه بررسي براي
 طبق. است شده آورده 6 جدول در پيرسون آزمون نتايج. گرديد استفاده پيرسون همبستگي

 با يعني، است؛ معنادار و قوي منفي، ،»گرايي مصرف« با »سن« رابطة آزمون، اين نتايج
 »درآمد« و »تحصيالت« همچنين،. شود مي كاسته افراد گرايي مصرف ميزان از سن، افزايش

 بر درآمد، و تحصيالت افزايش با و دارند معنادار و مثبت رابطة »گرايي مصرف« با
  .شود مي افزوده افراد گرايي مصرف

  آن ابعاد و گرايي مصرف و درآمد و تحصيالت سن، پيرسون آزمون. 6 جدول
 )دودامنه( داري معني پيرسونهمبستگيضريب متغيرها
  00/0 -267/0 سن

  00/0 154/0 تحصيالت
  00/0 345/0 درآمد

 تحليل روش از گرايي، مصرف بر ها رسانه انواع از استفاده ميزان تأثير سنجش براي
 انواع از استفاده ميزان ،7 جدول اول مدل اساس بر. شد استفاده چندمتغيره رگرسيون

) ANOVA( واريانس تحليل نتايج. كند مي تبيين را گرايي مصرف تغييرات از 38/0 ها رسانه
 از ناشي تغييرات به مستقل متغيرهاي توسط شده داده توضيح تغييرات نسبت دهد مي نشان نيز

  .است) sig = 0.00( معنادار آماري لحاظ به و توجه قابل ،)خطا( آن غير عوامل
  اي پيشينه و اي  رسانه مستقل متغيرهاي روي گرايي مصرف استاندارد رگرسيوني ضرايب. 7 جدول
 دوم مدلاولمدل مستقل متغيرهاي
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ضرايب
 استاندارد

 )beta(رگرسيون
t Sig. 

 استاندارد ضرايب
 .beta( t Sig( رگرسيون

  0.003  2.95  0.129 009/0 608/2 112/0 تلويزيون
  0.444  - 0.767  - 0.035 080/0 -757/1 -077/0 راديو
  0.000  8.296  0.391 000/0 826/9 447/0 ماهواره
  0.012  2.536  0.141 000/0 204/5 246/0 اينترنت
  0.267  - 1.113  - 0.061 323/0 -989/0 -051/0 روزنامه
  0.01  2.597  0.141 005/0 859/2 148/0 مجله

  0.365  - 0.908  - 0.044    )1=زن( جنسيت
  0.001  - 3.497  - 0.179    )1=متأهل( تأهل

  0.483  - 0.703  - 0.035    تحصيالت
  0.001  3.307  0.155    درآمد
  0.07  - 1.819  - 0.095    سن

تحليل نتايج
 واريانس

)ANOVA( 

F 808/35 22.692  

sig  000/0 0.000  

R 616/0 664/0  
  R²( 380/0 441/0(تعيين ضريب
شدهتعديل تعيين ضريب
)Adjusted R²( 369/0  420/0  

 رابطـة  مجلـه،  و اينترنـت  ماهواره، تلويزيون، رسانه، انواع ميان از دهد مي نشان 7 جدول
 متغير توضيح در را) 44/0( ضريب باالترين »ماهواره«. دارند گرايي مصرف متغير با معناداري
 در را ضريب باالترين ترتيب به تلويزيون، مجله، اينترنت، سپس، دهد؛ مي نشان گرايي مصرف
 اثـر  داراي تلويزيـون  و مجلـه  اينترنت، ماهواره، ضمن، در. دارند گرايي مصرف متغير تبيين
 را منفـي  اثر و است معنادار 1/0 معناداري سطح در نيز راديو هستند؛ گرايي مصرف بر مثبتي

  .دهد مي نشان گرايي مصرف بر
 بررسـي  مـورد  اي پيشـينه  متغيرهـاي  كنترل با رسانه انواع از استفاده رابطة دوم، مدل در

 از استفاده معادلة در اي پيشينه متغيرهاي ورود با شود، مي مشاهده كه همچنان. است قرارگرفته
 را داري معني غير رابطة مجله، از استفاده با همراه و دهد مي ازدست را خود داري معني راديو،
 ميـان  از. انـد  كـرده  حفـظ  را خود دار معني رابطة همچنان ها رسانه ساير ولي، دهند؛ مي نشان
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 داري معني و مثبت رابطة درآمد و منفي و دار معني رابطة سن و تأهل نيز اي پيشينه متغيرهاي
 از كنـيم،  حركـت  متأهـل  افـراد  سمت به هرچه نتايج، با مطابق. دادند نشان گرايي مصرف با

 كاسـته  افـراد  گرايي مصرف از سن، افزايش با همچنين،. شود مي كاسته گرايي مصرف ميزان
 تعيين ضريب همچنين،. شود مي افراد گرايي مصرف افزايش باعث بيشتر درآمد اما،. شود مي
 تغييـرات  از %42 اي، پيشـينه  متغيرهـاي  و هـا  رسـانه  انـواع  از استفاده كه دهد مي نشان مدل

  .كنند مي تبيين را گرايي مصرف
 روش از نيز گرايي مصرف با ها رسانه هاي برنامه انواع از استفاده بين رابطة سنجش براي
  .شد استفاده چندمتغيره رگرسيون تحليل
 تغييرات از 33/0 ها رسانه هاي برنامه انواع از استفاده ميزان 8 جدول سوم، مدل اساس بر

 نسـبت  دهـد  مـي  نشان نيز) ANOVA( واريانس تحليل نتايج. كند مي تبيين را گرايي مصرف
) خطـا ( آن غير عوامل از ناشي تغييرات به مستقل متغيرهاي توسط شده  داده توضيح تغييرات

  .است) sig = 0.00( معنادار آماري لحاظ به و توجه قابل
  اي پيشينه و رسانه هاي برنامه از استفاده متغيرهاي روي گرايي مصرف استاندارد رگرسيوني ضرايب. 8 جدول

  مستقل متغيرهاي
 چهارم مدل سوممدل

استانداردضرايب
 .beta( t Sig(رگرسيون

 استاندارد ضرايب
 )beta( رگرسيون

t Sig. 

  0.944  0.07  0.004 555/0 -590/0 -029/0 اخبار
  0.173  1.365  0.071 050/0 967/1 094/0 ورزش
  0.011  2.547  0.135 003/0 032/3 156/0 موزيك
  0.000  5.248  0.286 000/0 197/7 379/0 رقص
  0.04  2.058  0.101 021/0 316/2 110/0 تبليغات

  0.451  - 0.755  - 0.04 173/0 -365/1 -067/0 ايراني سريال يا فيلم
سريال يا فيلم

  0.279  1.084  0.054  825/0  222/0  011/0 خارجي

  0.009  - 2.643  - 0.13 001/0 -346/3 -154/0 آموزشي برنامة
  0.385  - 0.869  - 0.048    )1=زن( جنسيت
  0.727  0.35  0.017    )1=متأهل( تأهل

  0.000  4.998  0.24    تحصيالت
  0.903  0.122  0.006    درآمد
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  0.019  - 2.365  - 0.13     سن
 تحليل نتايج

 واريانس
)ANOVA(  

F 186/22 061/16 

sig  000/0 000/0  

R 581/0 640/0 
 R²( 337/0 410/0(تعيين ضريب

تعيين ضريب
 شده تعديل

)Adjusted R²( 
322/0  384/0  

 هاي برنامه انواع از استفاده ميزان ميان از شود، مي مشاهده 8 جدول در كه طور همان
 توضيح در معناداري سهم آموزشي، هاي برنامه و تبليغات رقص، موزيك، ورزش، ها، رسانه
 سپس، است؛) 37/0( رقص برنامة به متعلق ضريب باالترين. دارند گرايي مصرف متغير
 باالترين) 09/0( ورزش و) 11/0( تبليغات ،)- 15/0( آموزشي برنامة ،)15/0( موزيك برنامة
 تبليغات موزيك، رقص، هاي برنامه از استفاده. دهند مي نشان گرايي مصرف متغير با را رابطه

 و منفي اثر داراي آموزشي هاي برنامه از استفاده و افزاينده و مثبت اثر داراي ورزش و
  . هستند گرايي مصرف بر كاهنده
 كنترل با گرايي مصرف با ها رسانه هاي برنامه انواع از استفاده رابطة چهارم، مدل در

 رابطة ورزشي هاي برنامه مدل در اي پيشينه متغيرهاي ورود با. است آمده اي رسانه متغيرهاي
 خود داري معني سوم مدل در دار معني متغيرهاي ساير ولي دهند، مي ازدست را خود دار معني

 تنها ها، رسانه هاي برنامه انواع از استفاده متغيرهاي كنار در همچنين،. كنند مي حفظ را
 گرايي مصرف با داري معني رابطة) - 13/0( سن و) 24/0( تحصيالت متغيرهاي

 كاهنده و منفي رابطة سن و افزاينده و مثبت رابطة تحصيالت اساس، اين بر. دهد مي نشان
 .دارد گرايي مصرف با

 آزمون« از گرايي، مصرف با ايراني اي رسانه مرجع گروه از روي دنباله رابطة بررسي براي
t بـا   افراد در گرايي مصرف هاي ميانگين مقايسة ،9 جدول در. شد استفاده »مستقل نمونة دو

 روي از دنبالـه  با مشخصـة عـدم   افراد و ايراني اي رسانه مرجع گروه روي از مشخصة دنباله
  .است شده داده نشان ايراني اي رسانه مرجع گروه

   ايراني اي رسانه مرجع گروه از روي دنباله متغير در گرايي مصرف هاي ميانگين مقايسة. 9 جدول



 گرايي رسانه و مصرف   144

  

  متغير
ميانگين
  گرايي مصرف

 درجة
 t  آزادي

  معناداري سطح
  )دودامنه آزمون(

 632/51 ايرانيايرسانهمرجعگروهاز روي دنباله
356  816/0 -  415/0  

 032/49 ايرانيايرسانهمرجعگروهازروي دنباله عدم

با مشخصة  افراد در گرايي مصرف ميانگين شود، مي مالحظه 9 جدول در كه طور همان
 است افرادي در گرايي مصرف ميانگين از بيشتر ايراني اي رسانه مرجع گروه روي از دنباله
 رابطة. نيست معنادار رابطه اين اما كنند، نمي پيروي ايراني اي رسانه مرجع گروه از كه

 دو t آزمون از استفاده با نيز گرايي مصرف با خارجي اي رسانه مرجع گروه از روي دنباله
  .شد بررسي مستقل نمونة

   خارجي اي رسانه مرجع گروه از روي دنباله متغير در گرايي مصرف هاي ميانگين مقايسة. 10 جدول

  متغير
ميانگين
  گرايي مصرف

 درجة
 t  آزادي

 معناداري سطح
  )دودامنه آزمون(

 287/58 خارجيايرسانهمرجعگروهاز روي دنباله
489/100  819/3 -  000/0  

 978/49 خارجيايرسانهمرجعگروهازروي دنباله عدم

 گـروه  روي از بـا مشخصـة دنبالـه    افـراد  را در گرايي مصرف ميانگين مقايسة 10 جدول
 خارجي اي رسانه مرجع گروه روي از دنباله افراد با مشخصة عدم و خارجي اي رسانه مرجع
افـراد بـا    در گرايـي  مصـرف  ميـانگين  دهـد،  مي نشان 10 جدول كه طور همان. دهد مي نشان

 ميـانگين  از بيشـتر  معنـاداري  طور به خارجي، اي رسانه مرجع گروه روي از دنباله مشخصة
. كننـد  نمـي  روي دنبالـه  خـارجي  اي رسانه مرجع گروه از كه است افرادي در گرايي مصرف
  .دارد گرايي مصرف بر معناداري اثر خارجي اي رسانه مرجع گروه از روي دنباله بنابراين،

  
  گيري نتيجه. 8

 از. قراردارد متوسطي سطح در گرايي مصرف كه دادند نشان تحقيق توصيفي هاي يافته بررسي
 ميزان باالترين آن، از بعد. دارد را استفاده ميزان باالترين تلويزيون ها، رسانه انواع ميان

 هاي برنامه انواع ميان از. است راديو و ماهواره اينترنت، مجله، روزنامه، به مربوط استفاده
 آموزشي، هاي برنامه خارجي، سريال يا فيلم موزيك، ايراني، سريال يا فيلم اخبار، ها، رسانه
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 دادند نشان ها يافته همچنين،. بودند ها برنامه ترين پربيننده ترتيب به رقص و تبليغات ورزش،
 ميزان اما قراردارد، بااليي سطح در ايراني اي رسانه مرجع گروه از روي دنباله ميزان
  .است پاييني سطح در خارجي اي رسانه مرجع گروه از روي دنباله

 مثبت رابطة تلويزيون از استفاده دادند نشان گرايي مصرف با ها رسانه انواع رابطة هاي يافته
 داخلي رسانة يك عنوان به تلويزيون بنابراين،. دارد گرايي مصرف با معناداري و

 رسانه، انواع ميان از كه كرد توجه امر اين به بايد همچنين،. دهد مي افزايش را گرايي مصرف
  .دارد را بيننده بيشترين تلويزيون

 مثبت رابطة ماهواره از استفاده نداشت؛ معناداري تأثير گرايي مصرف بر راديو از استفاده
. بود معنادار نيز گرايي مصرف با اينترنت از استفاده رابطة داشت؛ گرايي مصرف با معناداري و

 بر شدن جهاني جريان در خارجي، هاي رسانه عنوان به اينترنت، و ماهواره از استفاده
. گذارند مي تأثير سوم جهان كشورهاي ديگر مانند ايران جامعة افراد هنجارهاي و ها ارزش

 پس،. دارند گرايي مصرف بر را تأثير بيشترين اينترنت بعد و ماهواره ها، رسانه انواع ميان در
. است داخلي هاي رسانه از بيشتر گرايي مصرف بر خارجي هاي رسانه تأثير شود مي مشخص

 كشورهاي مرجع گروه عنوان به يافته توسعه كشورهاي شد، مطرح ها نظريه در كه طور همان
 كشورهاي زندگي سبك و هنجارها ها، ارزش از سوم جهان كشورهاي و هستند سوم جهان
  .كنند مي پيروي يافته توسعه

 استفاده اما نداد، نشان گرايي مصرف بر معناداري تأثير روزنامه از استفاده تحقيق، نتايج با مطابق
 و تبليغاتي هاي آگهي از پر اكنون هم مجالت. داشت مثبت تأثير گرايي مصرف بر مجله انواع از

 با مثبت رابطة داراي رسانه يك عنوان به مجالت پس، هستند؛ گوناگون مصرفي كاالهاي تبليغ
 هاي گروه تبليغ به مجالت عالوه، به. دهند مي افزايش را گرايي مصرف و هستند گرايي مصرف
  .پردازند مي خارجي و داخلي ورزشكاران و خوانندگان هنرپيشگان، مثل اي رسانه مرجع
 كه گرفت نتيجه توان مي گرايي مصرف با رسانه انواع از استفاده رابطة هاي يافته از
 را تلويزيون هاي نمايش اجتماع افراد يعني، هستند؛ گرايي مصرف موجد بصري هاي رسانه
 از كنند مي سعي و كنند مي ارزيابي را خود زندگي كيفيت آن با و بينند مي مقياس همانند
 كردن دروني موجب ها رسانه همچنين،. كنند پيروي اي رسانه هاي نمايش زندگي سبك
 ضروري نكته اين به توجه البته،. شوند مي آن هنجارهاي و ها ارزش مصرفي، زندگي سبك
 گيرد مي صورت برنامه با يافته توسعه كشورهاي در گرايي مصرف رشد و نيازآفريني كه است
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 واقع، در. است اقتصادي هاي دنده چرخ درآوردن حركت به و توليدات فروش جهت در و
 جلوگيري اقتصادي ركود از و دارد اقتصادي كاركرد يافته توسعه كشورهاي در گرايي مصرف

 پاييني سطح در كيفيت و كميت لحاظ از توليدات توسعه، حال در كشورهاي در اما،. كند مي
 ـ  تلويزيون مثل ـ  جمعي هاي رسانه ـ   ايران همانند  ـ توسعه حال در كشورهاي در. قراردارند
 دهند مي پرورش را غربي زندگي سبك و مصرفي الگوهاي شدن، جهاني جريانات با همسو

 كشورها، اين در ترتيب، بدين. برند مي ازبين را بومي توليدات و ها سنت ها، فرهنگ خرده و
  .شود منجرمي ـ  توليد بدون  ـ مصرفي جامعة به نهايت در گرايي مصرف رشد و نيازآفريني

 آن، از بعد دارد؛ گرايي مصرف بر را اثر باالترين رقص برنامة ها، برنامه انواع ميان از
 نتيجه توان مي پس،. دهد مي نشان گرايي مصرف با را مثبت رابطة باالترين موزيك برنامة
 و احساسي ابعاد و دارند گذراني خوش و گرايي لذت محتواي كه هايي برنامه كه گرفت
 اينجا در همچنين،. گذارند مي مثبت اثر گرايي مصرف بر دهند، مي رشد را شخصيت عاطفي

. هستند پربيننده هاي برنامه از موزيك برنامة كه شود توجه نكته اين به است ضروري
 تبليغات پس،. داد نشان گرايي مصرف با داري معني و مثبت رابطة تبليغات تماشاي همچنين،

  .گذارند مي تأثير گرايي مصرف بر و دهند مي پرورش را نيازآفريني اهدافشان مطابق
 بر موزيك و رقص هاي برنامه اثرگذاري ميزان دهد مي نشان تحقيق هاي يافته
 و رقص هاي برنامه گفت توان مي امر اين توضيح در. است تبليغات از بيشتر گرايي، مصرف
 هاي برنامه دليل، همين به. پردازند مي نيازآفريني به غيرمستقيم تبليغات برخالف موزيك
 افراد نتيجه، در. شوند مي افراد در ادراكي دلچسبي باعث تبليغات از بيشتر موزيك و رقص
 اين است بهتر يا و كنند پيروي و تقليد آنها هاي شخصيت و ها نمايش اين از كنند مي سعي
 و رقص هاي برنامه  ـ  اي رسانه هاي نمايش اين از همانندسازي به افراد كه شود گفته طور

 نيازآفريني يا تبليغ به غيرمستقيم موزيك و رقص هاي برنامه. كنند پيدامي تمايل ـ  موزيك
 تر صريح و تر واضح و پردازند مي نيازآفريني به مستقيماً تبليغاتي هاي برنامه اما پردازند، مي

 هاي برنامه از تر راحت تبليغاتي هاي برنامه اهداف و قصد واقع، در. كنند مي  بيان را اهدافشان
 آگاهي تبليغاتي هاي برنامه اهداف از نيز جامعه افراد و شود مي فهميده موزيك و رقص

 و رقص هاي برنامه به نسبت تبليغاتي هاي برنامه كه است دليل همين به. دارند بيشتري
  .گذارند مي گرايي مصرف بر كمتري تأثير موزيك

 گرايي مصرف بر معناداري اثر خارجي، سريال يا فيلم و ايراني سريال يا فيلم از استفاده
 يعني، دادند؛ نشان گرايي مصرف بر معناداري و منفي اثر آموزشي هاي برنامه. ندادند نشان
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 ها، برنامه ميان از بنابراين،. گذارند نمي گرايي مصرف بر مثبتي اثر آموزشي هاي برنامه
 كه گرفت نتيجه توان مي. بگذارند گرايي مصرف بر منفي تأثير توانند مي آموزشي هاي برنامه
 منطقي گيريِ تصميم بر دهند، مي پرورش را شخصيت شناختي و عقالني ابعاد كه هايي برنامه
  . دهند مي كاهش را گرايي مصرف نهايتاً و گذارند مي مثبت تأثير

 بــر معنـاداري  اثـر  ايرانـي  اي رســانه مرجـع  گـروه  از روي دنبالـه  دادنــد نشـان  هـا  يافتـه 
 اي رسـانه  مرجـع  گـروه  رو دنبالـه  افـراد  در گرايـي  مصرف ميانگين اما،. ندارد گرايي مصرف
 خـارجي  اي رسانه مرجع گروه از كه بود افرادي در گرايي مصرف ميانگين از بيشتر خارجي
 خـارجي،  اي رسانه مرجع گروه از روي دنباله شد، گفته قبالً كه طور همان. كردند نمي پيروي
 را يافتـه  توسعه كشورهاي هاي ش ارز و هنجارها از توسعه درحال كشورهاي پيروي و تقليد
 هويت بر بيشتر هرچه تأييد و ملّي احساسات تقويت به مسئله، اين بر غلبه براي. رساند مي

  .شود مي توصيه همگاني هاي آموزش و جمعي هاي رسانه توسط ايراني
 معناداري رابطة جنسيت كه شد مشخص ها ميانگين مقايسة آزمون از استفاده با همچنين،

 شاهد امروزي جهان كه است امر اين گوياي مطلب اين .ندارد گرايي مصرف با
 جوزف. است پيداكرده شيوع يكسان مردان، و زنان بين در كه است نويني گرايي مصرف
 دست سه با توانست مي مرد يك زماني«: گويد مي مردان بين در گرايي مصرف مورد در هيس
 از بزرگي بسيار گنجة تقاضاي به ناچار امروز اما بگذراند، را زندگي خوبي به شلوار و كت
  ).Heath, 2001: 13( »است لباس

 با. وجوددارد معناداري رابطة گرايي مصرف و تأهل وضعيت بين دادند نشان نتايج
 معناداري طور به ها مجرد ميان در گرايي مصرف شد مشخص آماري، هاي آزمون از استفاده
 سال و سن غالباً مجردها گفت توان مي .هاست متأهل در گرايي مصرف ميانگين از بيشتر

 عالوه، به. قراردارند احساسي و عاطفي تصميمات معرض در بيشتر و دارند كمتري
 در گرايي مصرف داليل، همين به. دارند مجردها به نسبت تري سنگين مخارج ها متأهل
  .هاست متأهل از بيشتر ها مجرد
 مشخص گرايي مصرف با درآمد و تحصيالت سن، رابطة پيرسون، آزمون از استفاده با
 تر جوان افراد در. كند مي برقرار گرايي مصرف با معناداري و منفي رابطة سن. شد

 تر قوي شخصيت عاطفي و احساسي ابعاد تر جوان افراد در زيرا است، بيشتر گرايي مصرف
 بيان به نياز« و »هويت آوردن دست به« براي جوانان همچنين. است منطقي و عقالني ابعاد از

 مثبت رابطة گرايي مصرف با تحصيالت. پردازند مي بيشتري گرايي مصرف به ،»خود
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 در. يابد مي افزايش گرايي مصرف باشد، بيشتر درآمد هرچه شد مشخص همچنين، داد؛ نشان
 افزايش را درآمدشان كنند مي سعي جامعه افراد شود، مي تبديل ارزش به ثروت كه اي جامعه
 مردم ديگر، عبارت به كنند؛ برطرف را كاذب نيازهاي ضروري، نيازهاي رفع از بعد تا دهند

 بدين شايد تا كنند مي استفاده تجملي و لوكس كاالهاي خريد جهت در درآمدشان مازاد از
  . يابند دست خوشبختي و رضايت به طريق
 است، داخلي جمعي هاي رسانه عهدة بر كه وظايفي از ديگر يكي رسد نظرمي به اينجا، در
 به مردم و يابد رواج جامعه در قناعت و جويي صرفه فرهنگ است الزم. است سازي فرهنگ
 در بايد داخلي جمعي هاي رسانه. شوند تشويق اقتصادي اهداف جهت در پشتكار و تالش
 هدايت را زندگي از رضايت و خوشبختي از مردم عامة تصورات كه كنند حركت جهتي
 ماديات، طريق از زندگي در خوشبختي و رضايتمندي كسب از جامعه افراد تصور. كنند

 فرهنگ و كند تغيير بايد) Hedonism( گرايي لذت و خوشگذراني نوش، و عيش در زيستن
 مدارس مثل( رسمي هاي آموزش طريق از امور اين. بگيرد را آن جاي پشتكار و تالش كار،
  .يابد مي تحقّق...) و تلويزيون و راديو ويژه به جمعي هاي رسانه مثل( غيررسمي و...) و

 به. شود مي توصيه سني هر در جامعه افراد همة به »اي رسانه سواد آموزش« همچنين،
 تحليل، براي اشخاص توانمندسازي ،»اي رسانه سواد« آموزش از هدف محقّقان، گفتة

 به بنابراين،. است اي رسانه هاي پيام مختلف انواع با ارتباط برقراري و دستيابي ارزيابي،
 كرد آماده رسانه هاي پيام انتقادي تحليل براي را جامعه افراد توان مي ،»اي رسانه سواد« وسيلة

)Austin et all, 2007: 484 .(را فرد شخصيت عقالني و منطقي ابعاد اي رسانه سواد آموزش 
 كاذبشان نيازهاي رشد بر آگاهانه افراد كه آورد مي وجود به را امكان اين و دهد مي پرورش

 هاي رسانه طريق از شود مي توصيه همچنين،. گيرند خويش كنترل در را آن و كنند غلبه
 تالش است ضروري. شود تقويت معنوي هاي ارزش و گرايي جمع فرهنگ داخلي، جمعي

 .پذيرد صورت گرايانه مادي و فردگرايانه فرهنگ كردن كمرنگ جهت در
 و كاربرد در ايران، جمله از و توسعه درحال كشورهاي در شود مي پيشنهاد نهايت، در
 نحوة است بهتر. شود اعمال تري اصولي ريزي برنامه اي رسانه تكنولوژي استفادة طرز

 افراد كه طوري به شود، داده آموزش ايران جامعة مردم به ابزارها اين از صحيح استفادة
  .ببرند بهره تفكر قدرت شدن فعال و آموزنده اطالعات كسب جهت در ابزار اين از جامعه
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