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 چکیده

 ای )تلوی یروص،، ب رسر  رابۀرم زار اص ز ر ف رسران پژوهش حاضر از انجام هدف 

ک  بر  رو  پامرایش  سالم شه  زشهد بود 51-92ی  زناص گ ازاهواره و اینت نت( با تجمل

زتناسر  برا  بنردیگا ی طبق ک  با رو  نمون  نف  بود 483ب اب  با  . حجم نمون انجام شد

ها نشراص داد کر  ناز  برود. یاتتر پ سرش آوری اطلاعرا  نار حجم انتخاب شد. اب ار جمع

( درحد زتوسط و زار اص ز ر ف 1-511درصد )در دازنم  34اانگان گ ای  زناص با زتجمل

اقت رادی -اجتماع پایگاه  ،همچنان. درحد پایان بود 6/94ها با زاانگان ای آززودن رسان 

ب طبق نتایج زشخص شد ک  بران زار اص ز ر ف . زتوسط بود حددر ات اد باشت  خانوادگ 

و زثبرت وجرود ، رابۀرم زننرادار 594/1اص با ض ی  همبسرتگ  گ ای  زنای و تجملرسان 

در . شودگ ای  نا  ات وده ز ای، ب  زا اص تجملبا ات یش زا اص ز  ف رسان  داشت؛ ینن 

نواده، تح رالا  تر د و سرن برا اقت ادی خرا -اجتماع  بان زتغا های پایگاه ،این ب رس 

  یاتت نشد. گ ای  زناص رابۀم زننادارتجمل

 .اقت ادی-گ ای ، پایگاه اجتماع ای، تجملز  ف رسان : هاکلیدواژه
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 مقدمه .5

شر  انرد، زندهناپریی  از زنردگ  روززر ا زرا شرش جدای ها بخردر ع   جدید ک  رسان 

تواننرد ای و زحتروای  اتر اد، ز های رسران   هستند و ب اساس ت جاحاطلاعا  در زندگ  نا

  قسمت  بتلوی یوص  ،نقاط جهاص، در باشت  از وزه .گ  زا داشت  باشندب  زند ت ثا ا  زتفاوت 

و ات اد خانواده بخش  از زناارهرای صرحبت و است شده تبدیل ها از الگوی رتتاری خانواده

 ،زادهآورنرد )قلر دسرت ز  تلوی یرون  بهای لال ب ناز خرا ازرتتار ت دی و اجتماع  خود 

رگراه پرایش جازنرم اطلاعرات  بر  گر ار  د(. 99-95، صرص. 5486 ،اسماعال  و زا بر 

هرای تراوا )تنراوری ا وضنات دست سر  خانوارهرا بر  شراخصای اص درباراسلاز جمهوری

 3/28ا در کشور بر  تلوی یروص زا اص دست س  خانواره 5429ارتباطا  و اطلاعا (، در سال 

درصد بوده است ک  ایرن ارقرام  8/44 ،درصد و زا اص دست س  ب  اینت نت در زحل سکونت

زتوسط بر  اینت نرت در کشرور خانوارها ب  تلوی یوص و زا اص دست س  اانگ  دست س  باشت  ب

 (5482) گروی  اصرفهان ناا و حقوردیدر پژوهش ریاح ، عل  (.www.ict.gov.ir) است

؛ های تلوی یوص ح  شده اسرتب ناز ده است ک  جنسات باننده در زتن ب  این نکت  اشاره ش

اند؛ ر ویژه ب ای زخاطبراص زص تهار  شردهطو زحور هستند و بها عمدتاً زصک  س یالنحویب 

قت رتباط ، باید با دهای ادلال ت اوان  ق ارگ تتنشاص درزن ض رسان  زناص بدربارا  ،نتاج در

تر ثا  تحتهرای زهرم رتتراری کر  جنبر یکر  از حال، باید اذعاص ک د  .باشت ی زۀالن  شود

ی ز  ف ز دم در زندگ  روزز ه است. توجر  بر  ، شاوا خ ید و الگوگا دها ق ار ز رسان 

گ ایان  دارند، بساار زهم و حاات  است. نحوا های ز  فها در ت ویج ارز نقش  ک  رسان 

هرا و هرا، تالما، آگه هرهای جمن  با حوزا ز  ف ک  درقالر  انرواب ب نازر  رسان مزواجه

زار اص زارل بر   بر د، یابرها و غا ه نمود ز آگه چاپ  ها،گ ار  های تلوی یون ،زجموع 

 شرکابا، زحمردی دار وگ ایان  ت ثا گریار اسرت )زنردصهای ز ر فز  ف و ت ویج ارز 

کننردا شخ رات و تنارانگ ایر  ز ر ف و ز ر ف در جازنم ازر وزی، (.519، ص. 5482

ازکانا  ز  ت  باشت  اسرت کر  جرایگ ین عازل تشخص، درواقع، ع  است. جایگاه اجتما
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ب   (.561، ص. 5486نوری، ، انسانات و نقش زولد اجتماع  شده است )خواج تفک ، اندیش 

. شروداشر  ز شره ها نتاحردی از زیسرتن در کلاص ز ر ف جدید، این الگوی عقادا باکاک

جدید زندگ  هسرتند. رونرد  هایشکلها ز وج این ، عوازل بسااری ازجمل  رسان باندراین

را انتخراب ز ر ت    کالاهرایدهرد و اتر اد   ف را ات ایش ز ز شه ، آگاه  اززندگ  در 

 ؛هرای تر د هسرتنداص و هم باانگ  ت جاحاجتماع  خ کنندا ی  گ وهک  هم زتمای  کنندز 

نرای  ک  زن بلک  چا ی هستند ند،شوتاً ب اساس کارب د زادی ز  ف نم کالاها ص  ین،بناب ا

، 5485، ب  نقل از ت ج  و حمادی، 5231 ،5باکاک) دهندد و چا ی را نمایش ز نرسانرا ز 

زنر ض گا ی از اب ارهای تناورانر ، باشرت  دردلال ت اغت باشت  ب ای به ه ب ،زناص (.96ص. 

  و آرایش  و سرای  اقلرام لوکس و تجمل  آشپ خان ، لوازم بهداشت هایاب ارا دربارتبلاغا  

ت  است، توجر  ست  و توج  ب  ظواه  در زناص قویک  حس زیبادوی آنجاگا ند و ازق ار ز 

آسرا  جردی بر  اقت راد  تواندهای نوین در این قش  از جازن  ز روی  ب  تبلاغا  رسان ب 

اص در خانواده نقش زحروری ایفرا ک  زنازآنجای  (.51، ص. 5429 ی،)خالد خانواده وارد کند

بر این، برا ب  کل خرانواده تر ثا  بگریارد. ات وصتواند رسادص ب  این قش  ز نمایند، آسا ز 

ها و ت اوانر   یروص، اینت نرت و زراهواره در خانر ویژه تلوی ها بگا شدص رسان توج  ب  هم 

زار اص  رابۀرم ها، لر وم ب رسر  زوضروبزناص درزن ض رسان  خ وص گ تتن ات اد و بق ار

ایرن در  شرده،. طبرق زۀالر  گفت شروداحساس ز  گ ای  در زناصاستفاده از رسان  با تجمل

 :های زی  پاسخ دهامب  پ سشتا  صدد هستامپژوهش در

ه  سرالم شر 51-92بان زناص تلوی یوص، اینت نت و زاهواره( درای )زا اص ز  ف رسان  -5

 زشهد چقدر است؟

 سالم ساکن شه  زشهد چقدر است؟ 51-92گ ای  زناص زا اص تجمل -9

                                                           
1. Bacock 
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گ ای  تجمل)اعم از تلوی یوص، زاهواره و اینت نت( با  5ایزا اص ز  ف رسان آیا زااص  -4

 شه  زشهد رابۀ  وجود دارد؟ سالم ساکن  51-92در زناص 

 مبانی نظری تحقیق .9

هرای پژوهشدهرد کر  از کشور نشاص ز  در داخل و خارج هشدهای انجامز ور پژوهش

ای ن  تحلال رابۀم بران زار اص ز ر ف رسران ین ؛زوضوب پژوهش حاض  زحدودی درززانم

تر  ، ل وم ب رس  عمارقدرنتاج اند؛ گ ای  انجام شدهی یوص، زاهواره و اینت نت( و تجمل)تلو

 شود.ز این زوضوب احساس 

 تحقیق . پیشینة5. 9

علل ت ثا  تبلاغا  کالاها ب  زا اص  ای ک  درززانم( در زۀالن 5425ت د )زااص و زبارک خاد

ک  بران  انشجو در شه  ته اص انجام دادند، ب  این نتاج  دست یاتتندز  ف زناص و دخت اص د

انواده، چگرونگ  اسرتفاده از اجتمراع  خر -زال ب  زیبای ، س زایم ت هنگ ، پایگاه اقت ادی

طبرق ستگ  زثبت و زننادار وجود دارد. ب همب ،عموز  و زا اص سلازت با تبلاغا  هایرسان 

های عموز  باشت  از سای  زتغا ها نقش س زایم ت هنگ  و رسان نتایج حاصل از این ب رس ، 

ز ر ف ( پژوهش  برا رو  پامایشر  درززانرم 5421وزی ی، به واص و یوسف  ) .بوده است

 د انجرام دادنرد.آزوزاص دبا ستان  در شاه وب  آص دربان دانشنمایش  پوشاک و عوازل زؤث  

ززراص تر ثا  هرمک  زال بر  ز ر ف نمایشر  پوشراک تحرتند ها ب  این نتاج  دست یاتتآص

پایگاه اجتماع ، دینداری، جنسات، سن، انگا ا پا وی از دیگ اص زهرم، توجر  بر  زتغا های 

زااص، اث  نسب  دراینهاست. ب  )تنازل ( آصت کا هایاغا  ز  ت  رسان  و ب خ  از شکلتبل

 ،هرا  و توج  ب  تبلاغا  ز  ت  رسان س  زتغا  انگا ا پا وی از دیگ اص زهم، پایگاه اجتماع

عسرک ی ندوشرن، اتشران ، ذاکر ی هازانر  و عسرک ی ندوشرن  .باش از سای  زتغا ها برود

انجام  ت  زناص در شه  ی د کنندا تمایلا  ز پژوهش  با هدف ب رس  عوازل تناان (5421)

                                                           
1. media consumption 
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های والدین و زا اص استفاده از رسان بان درآزد خانواده، تح الا   . نتایج نشاص داد ک ندداد

 عبرداللهااص و حسرن  همبسرتگ  قروی وجرود دارد. ،زنراص گ ای جمن  با تمایل ب  ز  ف

اج  دست یاتتنرد های تجاری تلوی یوص پ داختند و ب  این نتب  تحلال زحتوای آگه  (5482)

  درزاراص گ ایرتقام سرب  بر انگاختن و تر ویج ز ر فزسطور غا های تجاری ب ک  آگه 

 58-92جوانراص  ( با زۀالن  روی5482و ز حمت  )زوحد، عباس  شوازی  د.نشوزخاطباص ز 

های جمنر  و د کر  بران زار اص اسرتفاده از رسران ن  شا از ب  این نتاج  دست یاتتسالم شه

شراص دلال ت اوان  باشت  استفادا ب حس  جنسات رابۀ  وجود دارد و ز داص ب ،ی اگ ز  ف

با ( پژوهش  5484ربان  و رستگار ) گ ات  از زناص هستند.جمن ، ز  فهای ارتباطاز رسان 

شه   سالم 51-92 رس  عوازل اجتماع  زؤث  در سب  زندگ  ز  ت  دربان جواناص هدف ب

و زثبرت بران  نترایج حراک  از وجرود رابۀرم زننرادار نجرام دادنرد.ا رو  پامایش ، باشا از

سب  زندگ  ز  ت  و رابۀم  ای، س زایم ت هنگ  و سن با تمایل ب زتغا های ز  ف رسان 

( 5481زاده )رضروی برود.زننادار و زنکوس بان دینداری ات اد برا سرب  زنردگ  ز ر ت  

انجرام داد.    تغاا  سب  زنردگ  روسرتای ها ب  تمایل بب رس  ت ثا  رسان  پژوهش  درززانم

هرای وی ب  این نتاج  دست یاترت کر  اسرتفاده از تلوی یروص، ویردتو و تماشرای تلوی یروص

 خارج  ب  نگ   روستایااص ب  تغاا  سب  زندگ  و تمایل ب  ز  ف زادی ت ثا گیار است.

کننرده و ز ر فهرای هرا، انگا ه( درززانم ارز 9153) 5نوآنکو، هملان و خالدپژوهش 

. د از این نوب خ ید، کافات استت ین انگا ا ات اک  زهم ات خ ید کالاهای تجمل  نشاص دادن

گار د. ب دص انجرام زر ، باشت  با انگار ا لری سکخ ید کالای لو ،ت هابان جواص، درهمچنان

شت  زۀ ح با ،بودصانگا ا خاصها در خ ید، ب ای آص دهند و، باشت  خ ید آن  انجام ز زناص

شرود. بران ت  زر عقلران  اتر اد خ ید ،با ات ایش سۀح تح الا  ات ادها، اینب است. علاوه

های حاصرل از پرژوهش کس رابۀم زنناداری زشاهده نشد. طبق یاتت ث و  و خ ید کالای لو

                                                           
1. Nwankwo, Hamelin & Khaled 
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کننرد، باشرت  بر  ز ر ف های اجتمراع  اسرتفاده ز ، ز دز  ک  از شربک (9153) 5آزون ا 

های جمنر  ، این ت ثا پیی ی از رسان ند. همچنانهست راغ و نمایش  ض وری ا کالاهای غ

بر  تر ثا   ای در چران راجرعزۀالن در  (9113) 9پا  و پاصست. هاواسۀم اعتماد ب  رسان  ب

، ب  این نتایج دست یاتتند ک  ظهرور گ ای های ز  فهای جمن  و تبلاغا  ب  ارز رسان 

تر ثا  تماشرای تبلاغرا  و ق ارگر تتن تحتکافارت و نروآوری( )گ ایر  های ز  فارز 

کننرده در بان از دیگر  زتغا هرای پاش ،این، سرن و درآزردب درزن ض تبلاغا  است. علاوه

نسربت بر   باشرت درآزرد ت ها و ات اد با جواصهای ز  ت  بودند؛ ینن  ارز زا اص پیی   

دربارا رابۀرم ( 5222) 4وی و پن پژوهشب اساس  .بودند های ز  ت  پیی ات پیی   ارز 

ت ، د ک  اتر اد جرواصگ ای  در جمهوری چان، زشخص شهای ز  فرسانم جمن  و ارز 

 گ ایر های ز ر فحازل ارز  باشت ی احتمال، ب باشت و دارای درآزد  باشت  با تح الا 

 تند.هس پ ستش سب  زندگ  غ ب ( )ز  ف نمایش ، آرزاص خودشکوتای  و آزادی و

طرور زسرتقام و عمارق بر  بر  پژوهشر  هاچدر ک  شود ها زشخص ز پژوهش با ز ور

و برا توجر  بر   نشرده اسرتتر  پ داخگ ایر  در زنراص ای و تجمرلز ر ف رسران زوضوب 

، در این پژوهش، ضر ور  زااص زناصویژه در گ ای  در سۀح جازن  و بیاتتن تجملگست  

 شود.ز  ت  این پدیده احساسب رس  دقاق

 ارچوب نظریچ. 9. 9

 کنندا زتغار  وابسرتم پرژوهششده درززانم ز  ف و سب  زندگ  تباانهای زۀ حنظ ی 

 ها پ داخت  شده است.ب  آص در اداز ک   هستندگ ای ( )تجمل

                                                           
1. Amonrat 

2. Peak & Pan 

3. Wei & Pan 
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 گراییلکنندۀ تجمهای تبییننظریه

 5تورشتاین وبلن

اعضای ایرن ک  و زنتقد است  کندتوج  ز  آساطبقم تنوبلن در بحث دربارا ز  ف، ب  

طبق  ب ای کس  تمای  و زن لت اجتماع ، با یکدیگ  و برا سرای  اتر اد جازنر  کشرمکش و 

لرای اجتمراع  آنراص رقابت دارند. وی ث و  این طبق  را زبنرای اصرل  تمرای  و جایگراه وا

زبنای دارد ک  ب هم اه آسا، ز  ف زتظاه ان  را ب بقم تن. ث و  و جایگاه اجتماع  طداندز 

جنبرم  با ز  ف چشمگا  ک  صر تاًکنند و طبق  از زوقنات خود استفاده ز آص، اعضای این 

کننرد و هرم بر ای خرود ارز  شاص را از دیگ اص زتمرای  زر نمایش  دارد، هم خود و طبقم

زثابرم زدرد بر  دیگر اص و همچنان، شاوا رتتاری و ز  ت  خرود را ب شوند والات ی قاتل ز 

 (.68، ص. 5429ن ، ای اندوست و احمدی، کنند )باینگاحمال ز ت

 9جورج زیمل

، زیمرل دانسرتز  گ ای تتارهای زتظاه ان  را در ز  فچشم  و رو هماگ  وبلن چشم

نظ  وی، ت کارد داشرت. بر  4ای همچروص زدردگ ای  جازنم زدرص، ب  زقول در تحلال ز  ف

بخش و زتمای کننرده هسرتند ، بر ای تر د هویرتهای زنردگ ز  ف کالاها و ایجراد سرب 

  (.513، ص. 5482دار و زحمدی شکابا، )زندص

نمراد تمرای   اسرت،زنبنث شه    از تشارهای ساختاری کلاصآنکب درنظ  زیمل، زدد علاوه

ل بر  کرارک د دوگانرم زدرد آشرکار جاست ک  توج  زیمرشود. همانطبقات  نا  زحسوب ز 

اراص هویرت شردص از دیگر اص و بود، اعلام تمایل ت د ب ای زتمای خ . زدد در ی  وج شودز 

سرب  همبسرتگ   در درجم دیگر ، جنبرم طبقرات  دارد و ازا ت دی و خواست ت دیت است،

                                                           
1. Thorstein Veblen 

2. Simmel 

3. Fashion 
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دیگ اص برودص احساس با  ،. از این نظ ، زددشودتقویت انسجام اجتماع  طبقات  ز  گ وه  و

 (.89ص.  ،5425کند )زارب و تلاح، را در ت د تقویت ز 

 5پیر بوردیو

ززانرم اجتمراع ، بسرتگ  بر  حجرم و زار اص سر زایم ، زوقنات عازرل در9نظ  بوردیوب 

قدر س زایم ت د باشرت  باشرد، در تضرای ماع  و ت هنگ ( وی دارد؛ ینن  ه )اقت ادی، اجت

تر ثا  ب  رتتار و سرب  زنردگ  اتر اد گا د و این خود ز اجتماع  در زوقنات بالات ی ق ار 

بوردیرو در  (.594 ، ص.5425قدم، بدری گ گ ی و ودادها ، اده، علا ادا ازگیارد )عباس ز

خرود را  طبقرمرده و همهرای هرمهای  را تحلارل کر د کر  گ وه، شاوه(5283) 4تمای کتاب 

کننرد. وی نشراص داد کر  چگونر  تمرای  ز وسالم آص، از الگوهای ز ر ت  گر وه دیگر  ز ب

های اقت ادی، اززااص انواب کالاهای ز  ت ، رو -ویژه طبقا  اجتماع  های خاص، بهگ و

هرای  تر تان داخلر  زنر ل و غار ه انتخاب ،ک دص، زبلمراصپوشادص، غیاخوردص، آرایشلباس

 از دیگر اص زتمرای  نماینردو خرود را کنند تا رو  زندگ  زج ای خود را زشخص کنند ز 

 اک نظ یم بوردیو و وبلرن ایرن اسرت کر  در وج  اشت (.49، ص. 5486 )حمادی و ت ج ،

 ط یرقزر دم از ینن داند؛ دارد ک  ز  ف را عمل  ارتباط  ز نظ یم ه  دو پارادایم  وجود 

کننرد ی  اتر اد زتمرای  ز و خرود را از سرا دهنردز  ف کالاها و تضاها ب  خود تشخص ز 

 (.38، ص. 5488ت  و زختاری، )وارست 

 3ژان بودریلار

نده برا شر   کنک  رابۀم ز  فنا  زنتقد است  ،پ داز ت انسوی، ژاص بودریلار دیگ  نظ ی

آورد؛ بلک     ب ای تایدا خاص آص روی نم دیگ  ب  تلاص ش ،کنندهتغاا  ک ده است. ز  ف

از دیرد  (.54 ، ص.5482آورد )بودربرار، ها روی ز ای از اشاا  با دلالت کل  آصب  زجموع 

                                                           
1. Pierr Bourdieu 

2. Pierr Bourdieu 

3. distinction 

4. Jean Baudrillard 
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تبدیل شده  ی پویایندهای نمادین است. ز  ف ب  ت اش  ز  ف نشان ، ز  ف، همابودریار

صرورت  کننده هماش  ب حساس هویت ت دی و جمن  است. ز  فاست ک  زتضمن ایجاد ا

واسۀم عضویت  دیگ  ب ،کند ک  این حس هویتحس  از هویت را ب ای خود خلق ز  تنال،

شرود )ادیبر  سرده و ک یمر ، اعۀا نم گ وه زن لت اجتماع   ت د در ی  طبقم اقت ادی یا

 (.2، ص. 5425

 5آنتونی گیدنز

شرده تناانازپاش زج اهرایها و رسوم گیشت  زندگ  را در زحردودا سنت ،نظ  گادن ب 

قر ار  هرای زمکرناز انتخراب پاچادهروی تنوع  ت د را رودر ،تجددازا ند؛ اندازج یاص ز ب 

ست ک  این ازر  از اترول یاتتن سب  زندگ  ااهماتک  از پاازدهای این ش ایط، دهد و یز 

 ه ناشر  در زنردگ  روززر« خرود»یاتتن ن، اهماتساز و همچناهای هویتها و سنتارز 

ها نبایرد انتخاب گفتن دربارا زیادبودص(؛ البت  سخن34 ، ص.5484)ربان  و رستگار،  شودز 

مم ات اد باز است یرا اینکر  زر دم همرم ها ب  روی هرِ همم انتخابب  این پندار بانجازد ک  د

ای خویش را با آگاه  کازل از همم ازکانرا  زوجرود اتخراذ ههای ز بوط ب  انتخابت مام

های رتتراری ت ثا  تشرارهای گر وه و زردلهای زندگ  تحتکنند. گ ینش یا ایجاد سب ز 

گار د )علار اده ل اجتماع  و اقت ادی صرور  ز نفوذ اوضاب و احوا ، زی ها و همچنانآص

 (. 921، ص. 5482اقدم، 

آورد و خود وجود ز  ت د با انتخاب سب  زندگ  خاص خود، هم هویت دلخواهش را ب

)باینگران   کندا  را ب آورده ز دهد و هم ناازهای زندگ را درزن ض دید دیگ اص ق ار ز 

 (.41، ص. 5429 ،و همکاراص

                                                           
1. Gidens 
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 5ماکس وبر

های های زنردگ  و شرانسدگ  دو ج   زهم دارد: انتخاب  زندهد ک  سبنشاص ز  9وب 

در زنردگ  از هرای اتر اد(. شرانس اتر اد های ساختاری ب ای تحقق انتخابزندگ  )احتمال

نردگ ، رتتراری ت رادت  یرا شانسر  هرای ز، سب بناب اینزت ث  است؛ شاص ش ایط اجتماع 

 هرای زنردگ  زتر ث شرده از شرانسبانر هرای پاش  انتخاببلک ؛ز تبط با ساختار ناستندغا 

سرازند و ایرن ها را ز   یکدیگ  سب  زندگ  ات اد و گ وهکم ، ب انتخاب و شانس ند.هست

ننرد آزادانر  انتخراب کننرد بتوا، ات اد تاحدی آزادی دارند؛ ن  اینک  کازلراً آزاد باشرند و ینن 

 (.9 ، ص.9113، 4 هارپف  و ابو  هانت، )کوک هام،

 هاتأثیر رسانهکنندۀ ینهای تبینظریه

 مندییتنظریة استفاده و رضا

براش ومندی ایرن اسرت کر  اتر اد زخاطر ، کمیتت ض اساس  نظ یرم اسرتفاده و رضرا

دنبال زحتوای  هستند کر  باشرت ین رضرایت را تر اهم کنرد. درجرم ایرن صور  تنال، ب  ب

ی سراس کننرد کر  زحترواباشت  اح ات اد، قدره دارد. بستگ  رضایت ب  ناازها و علایق ت د 

، باشرت  اسرت کر  آص زحتروا را انتخراب کننردکند، احتمال اینواقن  نااز آناص را ب آورده ز 

 (.  595-591، صص. 5429)ازا پور و به ازااص، 

 سازینظریة برجسته

سازی را درزورد ت ضام ب جست  زندنظام، اولان زۀالنم 1و شاو 3کوزب ، ز 5249در سال 

ساس  ایرن نظ یر  ایرن ا هایضزف و (.594، ص. 5429ازا پور و به ازااص، گ ار  ک دند )

کننرد و بر  آص ؛ بلک  واقنات را دسرتکاری ز کنندها واقنات را زننکس نم است ک  رسان 

                                                           
1. Max Weber 

2. Weber 

3. Cockerham,Hinote,Haerpfer & Abbott 

4. Mc Combs 

5. Shaw 
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ها ب  تنرداد خاصر  از زسراتل و زوضروبها ب این، تم ک  رسان ات وص دهند.ای ز شکل تازه

و در اولویت ق ار گا ند ن د زخاطباص زهم جلوه کنند ها دربشود آص زساتل و زوضوباعث ز 

 (.5421ک زان ،  )احمدزاده

 نظریة تزریقی

 زوجرودات  بردوص اراده ها، زخاطبراص رسران «گلولم جادوی »یا « نظ یم ت ریق »ب اساس 

زثابرم شروند و گروی  هر  پارام ب ها زحسروب ز های حاوی تبلاغا  رسران درزقابل ت ریق

 یم ت ریقر  د. نظدهود و او را هدف ق ار ز شسمت زخاط  شلا  ز است ک  ب ای گلول 

زستقام، توری و قدرتمندی ب  زخاطباص  های گ وه  ت ثا کند ک  رسان ب  این نکت  اشاره ز 

و اگ  پاام ب  زخاط  ب سد،  های ارتباط جمن  بساار شکننده هستنداب  پاامب دارند. ات اد در

 (.42، ص. 5425)ه ساج و زحمود اوغل ،  خواهد داشتی زۀلوب اث 

 دهندههای سرایتنظریة رسانه

نار  وسرایل ارتبراط جمنر  را « دهندههای سر ایترسران »با عنرواص  5نظ یم ژوزف کاپلا

شوند. ز « تقلاد»ها ازط یق ت ایند ها یا اشاعم آص  زوج  تکثا  ایدهباند کزن لم عوازل  ز ب 

تتد؛ ینن  تقلاد ی  تر د از ز تقلاد هماص چا ی ناست ک  بان دو نف  اتفاق ز  ازنظور کاپلا ا

کاپلرا ایرن ت اینرد  گویرد.گا  سخن ز ذهن  و هم  -بلک  او از نوع  تقلاد رتتاری دیگ ی؛

شروند های ارتباط جمن  ایجراد ز های  ک  ازط یق رسان ازد و ب  زام نز « زام »تقلاد را 

پ دازد. ب  نظر  اند و غا ه ز ها را از تلوی یوص یاد گ تت های  ک  ز دم آصاحنظا  زددها، اصۀل

کند رو، وی اظهار ز شوند؛ ازاینتبدیل ز ب  ز ور ززاص ب  ت هنگ  شده های ذک، زام کاپلا

)زحمردپور، نقردی و  طباص خود را ب  زحاط دگ گوص کننردتوانند نگ   زخا ها زک  رسان 

 (. 531، ص. 5482 نادر نژاد،

                                                           
1. Joseph Kappella 
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 نظریة کاشت

کنند ک  تلوی یوص آثار دراززرد  دارد؛ آثرار تردریج  و پ دازاص کاشت استدلال ز نظ ی 

کننرد کر  تماشرای تلوی یروص باشرت  آثرار ها ت کاد زر صآ اهمات.، ازا زت اکم و بازستقامغا 

شرود ای  دیده ز هنگ  « کاشت»زثابم اری. در تماشای زیاد تلوی یوص ب نگ ش  دارد تا رتت

 هماهنرگ اسرت ترا برا جهراص ،کشندت وی  ز های تلوی یوص ب ک  باشت  با جهان  ک  ب ناز 

ترواص گفرت اول اینکر ، ای کلر  ز بندیدر جمع (.51، ص. 5425واقن  )باهن  و جنف ی، 

خ یرد کالاهرای لروکس  ازحاث زال و رغبت ب  زادیا  و ظواه  زندگ گ ای  داشتن تجمل

دگ  خرود را از و سرب  زنر کننده ثر و  خرود را نمرایش دهردط یق ز  فا بدیناست ت

های ارتبراط  رسران زنردگ ، تر ثا   دیگ اص تمای  بخشد؛ دوم اینک ، در این زال بر  ظرواه 

 عازرل  سر،اینب علاوه ت زل اسرت. طور ویژه درخور جمل  تلوی یوص، زاهواره و اینت نت باز

ی زتفاو  بر  د اث نتوانانواده، سن و تح الا  ت د نا  ز  ادی خاقت -ت ثا  پایگاه اجتماع 

 د.نگ ای  زناص بگیارتجمل
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 تحقیقهای فرضیه .3. 9

 ند از:ااین پژوهش عبار  هایت ین ت ضا ، زهمزدل تحلال ارچوب نظ ی و چب اساس 

گ ایر  تجمرل  یوص، زاهواره و اینت نت( وهای ارتباط  )تلویبان زا اص ز  ف رسان  -5

 زناص رابۀ  وجود دارد؛ در

 گ ای  زناص رابۀ  وجود دارد؛اقت ادی خانواده و زا اص تجمل -بان پایگاه اجتماع  -9

 گ ای  زناص رابۀ  وجود دارد؛ان تح الا  و تجملب -4

 بان سن و تجمل گ ای  زناص رابۀ  وجود دارد. -3

 تحقیقروش . 3

سرال (  51-92 اصتر د )زنر ،تحلارلامایش و واحرد پ ،رو  زورداستفاده در این پژوهش

 بودنرد 5424-23در سال سالم شه  زشهد  51-92است. جازنم آزاری این پژوهش کل زناص 

 گار ینمونر . دعنواص حجم نمون  تناان ش نف  ب 483، تنداد 5با استفاده از ت زول کوک اص ک 

 . انجام شده استبندی زتناس  با حجم طبق  رو  ب 

( و ب اسراس دو زتغار  5488یوسف  ) ( و5481های به واص )پژوهش هایج  ب  دادهبا تو

زاانگان سۀح سواد س پ ست خرانوار و زارانگان درآزرد س پ سرت خرانوار در هر  زنۀقرم 

پرایان(  ناطق شه داری ب  چهار گ وه )بالا، زتوسط بالرا، زتوسرط پرایان وشه داری زشهد، ز

هرای چهارگانر ، حجرم کن در ه کدام از زنراطق گر وهند و ب  تناس  جمنات ساتقسام شد

هرای ، ازبان زناطق شه داری زی  پوشرش، از ه کردام از گر وهنمون  تخ اص یاتت. سپس

ک  زنۀقم یر  شره داری طوری ت ادت  انتخاب شد؛ ب صور  کازلاً چهارگان ، ی  زنۀق  ب

 4عنرواص زتوسرط بالرا، زنۀقرم  بر نمون  554شه داری با  51عنواص بالا، زنۀقم  نمون  ب 61با 

عنواص پایان  نمون  ب 518شه داری با  3 عنواص زتوسط پایان و زنۀقم نمون  ب 23شه داری با 

                                                           
و حجرم جازنرم آزراری  21/1 ب اب  با (t)سۀح اطماناص  ،1/1 ب اب  با (dگا ی )حجم نمون  با درنظ گ تتن خۀای نمون  5.

(N ب اب  با )زحاسب  شده است. 342854 
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هرای بلوک ب اساس آخ ین اطلاعرا  نقشر  زمار ی شره  زشرهد ،انتخاب شدند. پس از آص

. ب ای زنۀقم انتخاب شدندصور  ت ادت   ها بزناطق نا  زشخص شدند و تندادی از بلوک

بر ای بلروک و  51تنرداد  4زنۀقم ب ای بلوک،  59تنداد  51زنۀقم ب ای بلوک،  4ی  تنداد 

خرانوار  51از  صور  ت رادت  زرنظم بلوک انتخاب شد و در ه  بلوک ب 55تنداد  3زنۀقم 

 شد.خانوار بندی ز اجن  سال، ب  51-92پ سشگ ی شد و درصور  نبودص زص در بازا سن  

آص با ت یاد اهرل ترن و  5ساخت  بود ک  اعتبارنازم پژوهشگ ها پ سشآوری دادهمعاب ار ج

 گ ای  زحاسب  شد.گویم تجمل 46ب ای ، 25/1 ب اب  بافای ک ونباخ لآض ی  آص با  9پایای 

 مفاهیم  نظری و عملیاتی تعریف. 5. 3

 ایمصرف رسانه. 5. 5. 3

زختلف ارتباط  همچروص تلوی یروص، رادیرو، های ای شازل استفاده از رسان ز  ف رسان 

شرود پخش زستقام تلوی یرون  و ویردتو ز های ۀبوعا ، کتاب و اینت نت، زاهوارهسانما، ز

 ای،زا اص ز  ف رسران  سنجش زتغا  ب ای در این پژوهش (.561، ص. 5486زاده، )رضوی

ده روز پ ساطول شبان قاق  در ، زاهواره و اینت نت ب  دزا اص استفادا ات اد از تلوی یوصدربارا 

 .ای ساخت  شده استیاص، شاخص ز  ف رسان گوپاسخ از زجموب ازتاازهایشده است و 

 
 ای. تعریف عملیاتی متغیر مصرف رسانه5جدول 

 سطح سنجش شاخص عرفم

 تلوی یوص -

 زاهواره -

 اینت نت -

 روزها در طول شبان زاانگان استفاده از رسان 

 ب  دقاق 
 ای تاصل

 

                                                           
1. Validity 

2. Reliability 
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 گراییتجمل. 9. 5. 3

خود در خ ید کالاهرای اب از توانای   ب کنندگاص گ ای  در ز  ف ب  تمایل ز  فتجمل

هرای بالرا، وسال  با توانای  خود ب ای پ داخت قامتقامت اشاره دارد تا بدینلوکس و گ اص

، 5429 ب ی،)آنت، سجادی و خا خ وص ب ای زح ولا  لوکس ب  دیگ اص ت ثا  بگیارندب 

ای کر  ب گ تتر  از در سرۀح سرنجش رتبر گویر   46سنجش ایرن زتغار  از  (. ب ای54ص. 

زرواتقم ترا  از کازلراً قسمت  لاک  هاست، روی طاف پنجو نظ ی  5خارج تحقاقا  پاشان 

های ات اد نسربت ها باانگ  احساسا  و انگا هزضموص گوی  استفاده شده است. زخالفم کازلاً

 (9)جدول الاهای تجمل  بوده است.ب  خ ید ک

 9اجتماعی-. پایگاه اقتصادی3. 5. 3

ز ات  نظام زنن  زوقنات و جایگاه  است ک  ت د در سلسل اجتماع  ب -پایگاه اقت ادی

(. ب ای سرنجش زتغار  پایگراه 62، ص. 5486اجتماع  کس  ک ده است )ناازی و کارکناص، 

س پ سرت خرانوار در  4 الا  و زن لرت شرغل اقت ادی از س  زن ف درآزد، تح -اجتماع 

ای به ه گ تت  شده است ک  درنهایت، ات اد در سر  دسرتم دارای پایگراه سۀح سنجش تاصل 

 (4)جدول اند.اقت ادی بالا، زتوسط و پایان جای گ تت  -اجتماع 

 

 

                                                           
 (، وس،9115) با دص و هرانت  (، تااص،5283لنوکس و ولف ) (،5261روزنب گ ) اند:از این تحقاقا  ب گ تت  شدهها گوی . 5

(، پودوشرن، لر  و ژانرگ 9151) (، کازولواص و ویواتراه 9114ابل )هنانگس و س (، وایدزن،9114) اسپاگنب گ و ق وهماص

(، ژانرگ 9159) (، هنانگس، وایدزن و کلرارزن9159(، هنانگس، وایدزن و ق وهماص )9155ساص و سانگ ) (، وانگ،9155)

 (.9153لئوری و و آراجو ) ( و9154و کام )

2. Social-economical Status 

انجام شد  5483بندی زن لت زشاغل در ای اص استفاده شده است ک  در سال جدول طبق .ب ای سنجش زن لت زشاغل از  4

( آورده شده است ک  در آص زشاغل زختلف در چهار سۀح زن لت  بالای بالا، بالا، 5488و در تحقاق کلاک  و دوستدار )

 اند.بندی شدهزتوسط و پایان دست 
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 تعریف عملیاتی متغیر وابسته. 9جدول 

 گراییهای تجملگویه
سطح 

 سنجش

دلال ایجراد ت روی ی زتفراو   خ ید کالاهرای لروکس بر های لوکس از زنظ  نمایش شخ ات،علاق  ب  کالا

عرادی ای غا بودص، علاق  ب  خ یرد کالاهرت ددادص زنح  ب ص، خ ید کالای تجمل  با هدف نشاصن د دیگ ادر

ر هر  زهمران ، کننده دهای زتمای پسند، پوشادص لباسبودص، نخ یدص زح ولا  هم دادص زتفاو دلال نشاص ب

نااز، های زورددلال داشتن ویژگ  تلا  ب ای پوشادص لباس زتفاو  در ه  زهمان ، استفاده از کالای لوکس ب

، کافات داشرتن کالاهرای ب ای ات اد ب  لحاظ روح  و روان  بودصخاط  زفاد اهمات داشتن کالاهای تجمل  ب

دلال انجام این  از کالاهای تجمل ، خ ید کالاهای لوکس ب استفادههای زوردعلاق  با نوای  با گ وهتجمل ، هم

نفسم برا اسرتفاده از کالاهرای اط اتم از تجملا ، ات ایش اعتمادب ز دم  ر توسط خانواده و دوستاص، استفاداکا

بودص درنتاجم استفاده کالاهای تجمل ، احساس باارزش تجمل ، داشتن حس خوب نسبت ب  خود با زالکات 

بودص استفاده از کالای تجمل ، احساس خوب ززراص اسرتفاده از کالرای تجملر ، بخشتجمل ، لی  از کالای

ب دص از پوشادص لباس لروکس، علاقر  بر    ب ای خود در ززاص ناراحت ، لی عنواص هدی خ ید کالای لوکس ب

ات ات اد، توج  زیراد بر  دهندا زا اص زوتقدر زندگ ، زا اص ازوال زادی نشاصداشتن زقدار زیاد کالای تجمل  

 ک دص باشرت  ازمت، علاق  ب  داشتن چا های ت ثا گیار ب  ز دم، خ یدقام دارای زاشان، خان  و لباس گ اصز د

، پرول داشرتندرصرور   نااز، اهمات کمت  دادص ب  زادیا  نسبت ب  دیگ اص، رتتن ب  سف های خرارج  حد

ها، اهمات دانستن اتکار دوسرتانم راجرع بر  کالرا و ب نرد آوردص نداشت دست داشتن زندگ  بهت  درصور  ب

خ ند، اهمات دانستن نظ های اتر اد نوب ات ادی ک  ب ند زدنظ م را ز زدنظ م قبل از خ ید، اهمات شناختن 

  ب داشت خروب در دیگر اص اند، اهمات دانستن اینک  چ  کالاهاینسبت ب  کسان  ک  ب ند زدنظ  ز ا خ یده

دهندا قامرت نشراص اص قامرت، پوشرادص لبراس گ اصهرای گر، بالارتتن ارز  اجتماع  با لباسدنکنایجاد ز 

 .ز  ف کالاهای تجمل  پ ستاژ است، کس  جایگاه اجتماع  درنتاجم

ترتیبی
 

 
 اجتماعی -تعریف عملیاتی متغیر پایگاه اقتصادی. 3جدول 

 سطح سنجش شاخص معرف

 درآزد س پ ست خانوار -

 تح الا  س پ ست خانوار -

 شغل س پ ست خانوار -

 زتوسط درآزد س پ ست خانوار ب  ریال -

 زا اص تح الا  س پ ست خانوار ب  سال -

 زن لت شغل  س پ ست خانوار -

 ایتاصل  -

 ایتاصل  -

 ایتاصل  -
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 ی تحقیقهایافته. 4

 هاای آزمودنیخصوصیات زمینه. 5. 4

سرال قر ار  51-52درصد( در گ وه سرن   6/14) ها ین آصباشتگو، پاسخ 483از زجموب 

درصرد  1/54و  درصد از حجم نمون  زجر د 1/86. سال بود 52ها آص و زاانگان سن  داشتند

در دورا زتوسۀم دوم  (درصد 1/11) نمون  ات اد باشت ین لحاظ پایم تح ال ،زت هل بودند. ب 

 اولارای باشرت  و نردتح رال بودب ولدرصرد در زقۀرع کارشناسر  زشغ 1/41 بند از آص، و

شراخص . بودتوزاص  111,123,5خانواده ها زاانگان درآزد گویاص، زدرک دیپلم داشتند. سخپا

شغل  س پ ست خانواده ک  از ت کا  درآزد، تح الا  و زن لت  اقت ادی -پایگاه اجتماع 

درصرد از  6/43اقت رادی خرانوادگ   -ک  پایگاه اجتمراع دهد حاصل شده است، نشاص ز 

کل ، طور و بر درصرد در سرۀح پرایان قر ار داشرت 9/41درصد زتوسرط و  9/41زناص بالا، 

درحد زتوسط  6/18با زاانگان  ،هادربان آززودن  اقت ادی خانواده -شاخص پایگاه اجتماع 

 .ق ار داشت

 ای(توصیف متغیر مستقل )مصرف رسانه. 9. 4

 هراروز باشت ین زا اص ز  ف را دربان آززرودن ان دقاق  در شب 596ت با زاانگان اینت ن 

ره برا زارانگان و زاهوا م دوم بودروز در ز تبدقاق  در شبان  551ص با زاانگان تلوی یوداشت. 

 .گو داشتبان ات اد پاسخ، کمت ین زا اص ز  ف را درروزدقاق  در شبان  91

اره و اینت نت( در بازا صف  ص، زاهوای )تلوی یوانگان کل  شاخص زا اص ز  ف رسان زا

اتر اد نمونر  بران درای رسان ک  باانگ  سۀح پایان ز  ف بوده است   6/94ب اب  با  511تا 

 است.

و سرر یال را از درصررد( تررالم  4/85نفرر  ) 459نفرر ،  483، از زجمرروب (5)طبررق جرردول 

تالم و سر یال از ب  تماشای گویاص دهد باشت  پاسخک دند ک  این نشاص ز تلوی یوص دنبال ز 

کر  صرور نایز بوط بود؛ بر های دین  کمت ین استفاده ب  ب ناز  وزند بودند علاق تلوی یوص 

ای دینر  را از تلوی یروص دنبرال هرب نازر  درصرد( از کرل نمونر ، 5/91نف  از ات اد ) 44تنها 
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زجموب کل ات اد، د ک  از های زاهواره زشخص شدربارا نوب استفادا زناص از ب ناز  ک دند.ز 

ک دنرد. ایرن یاتتر  دادص ب  زوساق  اسرتفاده ز درصد( از زاهواره ب ای گو  3/99نف  ) 86

دادص بر  های زراهواره درززانرم گرو گویاص از ب ناز باشت ین استفادا پاسخک  دهد نشاص ز 

 زوساق  بوده است.

 
 هااز رسانه های پژوهشهای مورداستفادۀ نمونه. توصیف نوع برنامه4جدول 

 اخبار 
فیلم و 

 سریال
 ورزشی موسیقی

مسابقه و 

 سرگرمی
 پزشکی مستند مذهبی

استفاده
کردن/ 

 

استفاده
نکردن

 

فراوانی
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

 

تلویزیون
 

استفاده 

می
کنند

 

913
 

5/
14
 

459
 

4/
85
 

585
 

5/
34
 

553
 

4/
92
 

551
 

2/
92
 

44
 

5/
91
 

88
 

2/
99
 

86
 

3/
99
 

استفاده 

نمی
کنند

 

581
 

2/
36
 

49
 

8/
58
 

914
 

2/
19
 

941
 

4/
41
 

962
 

5/
41
 

414
 

2/
42
 

926
 

5/
44
 

928
 

6/
44
 

کل
 483
 511
 483
 511
 483
 511
 483
 511
 483
 511
 483
 511
 483
 511
 483
 511
 

ماهواره
 

استفاده 

می
کنند

 

94
 

1/
4 68
 

4/
54
 

86
 

3/
99
 

91
 

1/
6 91
 

9/
1 1 4/
5 45
 

5/
8 96
 

8/
6 

استفاده 

نمی
کنند

 

414
 

1/
24
 

456
 

4/
89
 

928
 

6/
44
 

412
 

1/
24
 

463
 

8/
23
 

442
 

4/
28
 

414
 

2/
25
 

418
 

9/
24
 

کل
 483
 511
 483
 511
 483
 511
 483
 511
 483
 511
 483
 511
 483
 511
 483
 511
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دلارل آص انرد کر  لمر  ک دهعدرصد( از اینت نت اسرتفادا  6/63نف  ) 938نف ،  483بان از

ک ده بر  زحتروای الات اد تح  باشت  نااز ،همچنان ات اد نمون  وباشت   بودصتواند زح لز 

 نوب استفاده از اینت نت آزده است.ج تاا   ،(1در جدول ) علم  اینت نت باشد.

 
 از اینترنت های پژوهشتوصیف نوع استفادۀ نمونه. 1جدول 

 
 استفادۀ علمی

های شبکه

 مجازی
 سایر موسیقی سرگرمی

 کردن / استفاده

 نکردناستفاده

فراوانی
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

فراوانی 
 

صد
در

 

 9/92 559 4/15 524 5/19 911 5/12 994 6/63 938 کننداستفاده ز 

 8/41 949 4/38 584 2/34 583 2/31 514 3/41 546 کننداستفاده نم 

 511 483 511 483 511 483 511 483 511 483 کل

 

 گرایی(توصیف متغیر وابستة تحقیق )تجمل. 3. 4

 بر  شردص،ارل اجتنراب از طولران لد بر گوی  سنجاده شرده اسرت کر  46گ ای  با تجمل

از زجمروب اجر ای . شروداشراره ز  باشت ین زا اص زواتقرت را داشرتند، ک  هاگوی  ت ینزهم

درصرد و کافارت بالرای  85بودص کالای لروکس برا زار اص زواتقرت ستفادهاگ ای ، قابلتجمل

 انرد.ام را بر  خرود اخت راص دادهرقادرصد، بالات ین  3/43کالاهای لوکس با زا اص زواتقت 

درصرد اسرت کر  بارانگ   34ب اب  با  511گ ای  در بازا صف  تا تجمل کل  شاخص زاانگان

 حد زتوسط است.گ ای  درتجمل
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 گراییهای تجملآماره .6جدول 

 گراییاجزای تجمل
 (فراوانی نسبی )درصد

تا آماره با مقیاس صفر 

511 

 انحراف معیار میانگین مخالف بینابین موافق

 69/52 91/85 8/1 9/58 11/85 هنگام خ یددربودص کالای تجمل  استفادهاهمات قابل .5

 13/94 64/46 4/1 8/52 3/43 کافات بالات ، دلال اصل  خ ید کالاهای لوکس .9

 25/96 14/66 8/54 5/98 5/18 ب دص از پوشادص لباس لوکسلی  .4

 44/96 11/64 8/59 2/92 4/14 هانداشت  آوردصدست بداشتن زندگ  بهت  درصور   .3

 14/92 44/65 6/99 4/94 1/11 زمکنادص لباس زتفاو  در ه  زهمان  تا حد پوش .1

 44/94 45/12 4/93 1/91 8/32 های کننده در زهمان پوشادص لباس زتما .6

 41/96 32/14 2/95 9/41 1/34 بودص استفاده از کالاهای تجمل بخش. لی 4

 91/92 11/11 9/98 4/92 9/39 داشتن حس خوب ب  خود با زالکات کالای لوکس .8

 45/94 11/16 1/93 2/43 6/31 استفاده از کالاهای تجمل  هنگامبودص خوشحال .2

 گوی ( 46گ ای  )زجموب شاخص تجمل
 انح اف زناار  چارک سوم ( چارک دوم1-511زاانگان )بازا  

1/34              53/31         1/14           3/51 
 

 های استنباطی تحقیقیافته. 4. 4

 -ایوجر  بر  سرۀوح سرنجش زتغا هرا )تاصرل هرای تحقارق و برا تب ای آززوص ت ضا 

( ب  نتایج آززوص 4ر جدول )از ض ی  همبستگ  پا سوص استفاده شده است ک  د ،ای(تاصل 

 .پ داخت  شده است هات ضا 
 

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای رابطة بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته .7جدول 

 آزمون نتیجة ضریب همبستگی سطح معناداری فرضیه

 یوص، زاهواره و از تلویای )اعم بان زا اص ز  ف رسان 

سالم شه  زشهد رابۀ   51-92گ ای  زناص اینت نت( و تجمل

 وجود دارد.

 ت یاد 594/1 154/1

 51-92گ ای  زناص اقت ادی و تجمل -پایگاه اجتماع  بان

 سالم شه  زشهد رابۀ  وجود دارد.
 رد 144/1 541/1



 12                                      ...ی امصرف رسانه زانيم انيرابطة م ليتحل                             شمارة اول   

 

 7ادامه جدول 

 آزموننتیجة  ضریب همبستگی سطح معناداری فرضیه

سالم شه  زشهد  51-92گ ای  زناص بان تح الا  و تجمل

 رابۀ  وجود دارد.
 رد -141/1 543/1

سالم شه  زشهد رابۀ   51-92گ ای  زناص بان سن و تجمل

 وجود دارد.
 رد -185/1 559/1

 

زاراص شرود کر  ازص همبستگ  پا سوص، زشراهده ز آزده از آززودست با توج  ب  نتایج ب

برا ضر ی  گ ای  زنراص ای و تجمرلتنها بان زتغا  زار اص ز ر ف رسران ی زستقل، زتغا ها

  چر  هر و زثبت وجود دارد؛ یننر رابۀم زننادار ، 15/1و سۀح زنناداری  594/1بستگ  هم

( 4جردول ) یابد.ها ات ایش ز گ ای  آصای زناص باشت  شود، زا اص تجملزا اص ز  ف رسان 

را برا اقت ادی خانواده، سن و تح الا   -زتغا های پایگاه اجتماع رابۀم زننادار زااص نبود 

 دهد.گ ای  نشاص ز زتغا  تجمل

 تحلیل رگرسیون چندگانه

سرال  از رو   51-92گ ای  زنراص زل زؤث  در تجملعواب ای تحلال در پژوهش حاض ، 

تنها دو زتغار   ک  استفاده شده است. نتایج این تحلال نشاص داد 5گامب رگ ساوص چندگانم گام

 انرد.گ ای  تر ثا  داشرت ت تا  زار اص اث گریاری بر  تجمرلب  ای و سنزا اص ز  ف رسان 

بانر  کننرد و اند پاشگ ای  را توانسرت مرلدرصد از تغاا ا  تج، این دو زتغا  دو زجموبدر

حراظ   در ایرن ب رسر  لاسرت کر زتنلرق ب  سای  زتغا های گ ای  زانده تغاا ا  تجملباق 

 اند.نشده

                                                           
1. stepwise method 
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 گراییمتغیرهای تأثیرگذار بر تجملتحلیل رگرسیون . 8جدول 

 داریسطح معنا B β T متغیرها

 111/1 186/53 _ 421/511 زقدار ثابت

 114/1 221/9 513/1 246/9 ایزا اص ز  ف رسان 

 144/1 -535/9 -551/1 -445/1 سن

                R = 0.172                     R2=0.029                    Adjusted R2=0.024 

 

زار اص زشخص است، زقدار ایرن ضر ی  بر ای زتغار   ک  از ستوص ض ای  بتاطورهماص

 .است -551/1 ب اب  با سنو ب ای زتغا   513/1ب اب  با  ایز  ف رسان 

 تواص زنادلم رگ ساون  استاندارد را چنان نوشت:با توج  ب  نتایج حاصل ز 

 گ ای تجمل = (513/1) ×( ایزا اص ز  ف رسان ( + )-551/1) ×( نس)

زار اص  ک  با اتر ایش یر  واحرد انحر اف اسرتانداردکنند ام زندرج در زنادل  بااص ز ارق

انحر اف اسرتاندارد  513/1انردازا سال  بر  51-92گ ای  زناص ، زا اص تجملایز  ف رسان 

 -551/1سرال ، زقردار  51-92زنراص  سرنی  واحرد در با ات ایش  ،زقابلیابد. درز  ات ایش

 یابد. ز کاهش سال   51-92گ ای  زناص انح اف استاندارد در زا اص تجمل

 گیریجهنتی .1

 یوص، زاهواره ای )اعم از تلویل رابۀم زااص زا اص ز  ف رسان با هدف تحلا پژوهشاین 

ایرن تحقارق د انجرام شرده اسرت.   زشهسالم شه 51-92گ ای  در زناص و اینت نت( و تجمل

گ ای  در ای با زا اص تجملب ای این سؤال بود ک  آیا زا اص ز  ف رسان  پاسخیاتتن دنبال  ب

اقت ادی خانواده، سن و تح رالا   -رابۀم زااص پایگاه اجتماع  ،زناص رابۀ  دارد؟ همچنان

 است. گ ای  ب رس  شدهواص دیگ  زتغا های زستقل با تجملعن ب

ای زناص برا ک  بان زا اص ز  ف رسان  تواص گفتت ین سؤال تحقاق ز در پاسخ ب  اصل 

وی و پرن  تحقاقرا  اتر ادی چروصیاتتر  برا وجود داشت. ایرن گ ای  ارتباط زننادار تجمل
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(، عبدالله  و 5488ت  و زختاری )(، وارست 5481زاده )(، رضوی9113(، پا  و پاص )5222)

(، عسک ی ندوشرن و 5421(، وزی ی و همکاراص )5482و همکاراص ) (، زوحد5482ز ادی )

 خوان  دارد.هم( 9153) 5(، آزون ا 5425ت د )(، خادزااص و زبارک  5421همکاراص )

اقت رادی خرانواده برا  -جتمراع زاراص پایگراه ا یاتت  حاک  از زننادارنبودص رابۀمدوزان 

ص دیگر  همچروص ربران  و را زحققا یاتت  سال  بوده است و این 51-92گ ای  در زناص تجمل

نوآنکررو و ( و 5482(، ت جرر  و حمارردی )5488ت  و زخترراری )(، وارسررت 5484رسررتگار )

(، پار  و پراص 5222زۀالنرا  وی و پرن ) ،دیگر انرد. ازطر ف( ت یاد ک ده9153) همکاراص

ف این یاتت  خلا (5425ت د )( و خادزااص و زبارک 5421(، وزی ی، به واص و یوسف  )9113)

یاتتن ظراه  دلال اهمات تواند این باشد ک  از وزه بخوان  ز . دلال این ناهماندرا نشاص داده

شرازل نمونرم  ک ) ویژه ات اد واقع در سنان جوان  ات اد در خلق هویت دلخواه، ه  انسان  ب

ترا د دارنرن  اقت ادی خانوادا خود س -توج  ب  پایگاه اجتماع شود( بدوص این پژوهش ز 

اقت رادی بالرا  -های اجتمراع ی خود را زشاب  با ات اد دارای پایگاهلحاظ ظاه حد زمکن ب 

دادص درززانرم اهمارت نمرایش (5822) ا  با نظ یم ز  ف نمایش  وبلرن. این زوضوب نکنند

های دربارا تقلاد ات اد از رتتار طبق ( 5486)های خود ب ای کس  اعتبار، نظ یم زیمل دارای 

 (5482) ه و تقویت احساس با دیگ اص بودص و نظ یم بودریرارکس  هویت دلخوا بالات  ب ای

 شدن ت یادو خلق هویت چ  کس  بودص از زنظ  ز  ف تجمل   بودص ز  فدربارا نمادین

 است.

؛ ینن  بان سال  همبستگ  وجود نداشت 51-92گ ای  زناص بان تح الا  و زا اص تجمل

ج  زغرای  ت اد با سۀوح زختلف تح الا  تفاوت  وجود نداشت. این نتا  اگ ایزا اص تجمل

ی (، سرفا ی و قبراد5429(، عنبر ی، تا وزآبرادی و سر و  )5222با تحقاقا  وی و پرن )

  ( است.9153) ( و نوانکو و همکاراص5429)

                                                           
1. Amonrat 
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 دشردصدلال زحدود ک  شاید ب استنباط نموتواص آزده، ز دست بزتفاو   یاتتمبا توج  ب  

نان بالات  کر  بر  بلروک تکر ی ب نداشتن ات اد با سسال( و در 51-92سنان جوان  )نمون  ب  

ب  بر  هویرت دسرتاا. در این سنان استآزده  دستب  اییاتت چنان ت ی رساده باشند، کازل

د ف ات اد ق ار دارند؛ بناب این، ات ادادص خود از دیگ اص در اولویت اهدادلخواه و زتمای  جلوه

ط یق ب  اهداف خرود بدوص توج  ب  سۀح تح الاتشاص درپ  ز  ف تجمل  هستند تا بدین

، گادن  (5241) ارل، بودری(5821) ، زیمل(5822) وبلن هایدست یابند. این استدلال با نظ ی 

خلرق هویرت  ک  اتر اد بر ایصرور شدن  اسرت؛ بدینتباان( نا  5242)و بوردیو ( 5248)

، زیر  تشرار ی  طبقم خویش از دیگ ی، کسر  اعتبرار و وجر  و همچنراندلخواه، ایجاد تما

 آورند.های تجمل  روی ز ها ب  ز  فار اط اتااص و رسان عوازل  زانند تش

سرال  برا تنرداد زنردودی از  51-92گ ای  در زنراص نبود رابۀم زننادار بان سن و تجمل

سرفا ی و  ؛5482ه  و زر ادی، برداللعزاننرد پاشان در داخل سرازگاری دارد ) هایپژوهش

(، ربان  و 9113(، پا  و پاص )5222ی چوص وی و پن )تحقاقا  ات ادیاتتم و ( 5429قبادی، 

  ( با این یاتت  همسو ناست.5429)عنب ی و همکاراص (، و 5484رستگار )

شرده در ایرن زحدودیت سن  لحاظدلال  بگون  استنباط ک د ک  تواص ایندر این زورد ز 

 یاتت سال ق ار داشتند، این  51-52بازا سن   نمون  در هش و با توج  ب  اینک  باشت  ات ادپژو

  حراکم بر  جازنر  باشرد کر  تجملر توانرد تضرایدلال دیگ  آص نا  ز است.  حاصل شده

، (5821) ، زیمرل(5822) وبلرن هاینظ یر و اقشار جازن  شده است؛  گا  تمام سنانگ یباص

 نا  زؤید آص هستند.( 5241) ریلاربود و( 5248)گادن  

گ ایر  کاهش تجمرل های صدا و ساما در  گ تت ک  ب  نقش و اهمات ب ناز زحقق نتاج

های تلوی یوص با تضای حراکم بر  زحتوای تالم و س یال ک  بایدصور اینباید توج  ک د؛ ب 

ش و تکر ار کر  پخر. ازآنجرای باشردداشرت  تناسر   ای اسرلاز  اسرت،ازنم زا ک  جازن ج

ایجراد های  با زحتوای تجمل ، تمایل ب  زالکات و ز  ف کالاهای تجمل  را در ات اد ب ناز 

 ک  باعث ایجاد احساس آرازرش در باننردگاص تولاد کندهای  ب ناز صدا و ساما باید کند، ز 
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 احسراس هراتالم و سر یالخود و زحتوای واقن  بان زندگ   باید بانندگاص ،. همچناندنشو

 لی  بب ند. ها از دیدص آص زشابهت و ن دیک  کنند تا

 کتابنامه

 . ته اص: چاپار.بازاندیش  در ت هنگ و رسان (. 5421احمدزاده ک زان ، ر. ا. ) .5

های اجتماع  و نروب ز ر ف برا (. ب رس  ارتباط بان س زای 5425ادیب  سده، م.، و ک یم ، ی. ) .9

دو ت رلنازم وردی: دانشرجویاص دانشرگاه اصرفهاص(. ت کاد ب  زوسراق ، ترالم و کتراب )زۀالنرم زر

 .96-5، 5، شناس  اقت ادی و توسن جازن 
 شناساص.. ته اص: نش  جازن جمن های ارتباطزبان  کل  نظ ی (. 5429ازا پور، م.، و به ازااص،  . ) .4

ی   گ ای ، پریگ ای  ز ر ت  برا تجمرل(. ارتباط زل 5429آنت، ز.، سجادی، ص.، و خاب ی، م. ) .3

هرای پژوهششدا اقت ادی در ارزیاب  کالاهای ورزش  داخل  و خرارج . ت هنگ  و تهدید ادراک

 .93-55(، 9)9، کارب دی در زدی یت ورزش 

(. تلوی یوص و ت ثا  آص ب  هویت دین ، گ وه  و جنسات  ای اناراص. 5425باهن ، ص.، و جنف ی، ط. ) .1

 .33-8(، 54)54، ارتباطا  -زۀالنا  ت هنگ

شناسر : (. سرب  زنردگ  از زنظر  جازن 5429ینگان ، ب.، ای اندوسرت، ف.، و احمردی، س. )با .6

 .43-16، 44، ت لنازم زهندس  ت هنگ ای ب  شناخت و واکاوی زفهوم سب  زندگ . زقدز 

 )پ. ای دی، زت جم(. ته اص: نش  ثالث. جازنم ز  ت (. 5482بودریار، ژ. ) .4

. زقالرم شه داری زشهد مگانو عدالت شه ی در زناطق دوازدهآزایش ت هنگ   (.5481) .ح ،به واص .8

 ، زشهد.ری ی و زدی یت شه ی، دانشگاه ت دوس  زشهداولان کنف انس ب ناز  شده درارات 

 –زن ترت ت هنگر  (. واقنارت رسران  و تروده در حراد واقنارت بودریرار. 5482پ ها کار، ک. ر. ) .2

 .911-542 (،3)5اجتماع ، 

ت لنازم تحقاقا  ت هنگ ، (. سب  زندگ  و پوشش زناص ته اص. 5486ج ، ح. )حمادی، ص.، و ت  .51

5(5 ،)61-29. 
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شناخت  علل ت ثا  تبلاغا  بر  زار اص و نروب (. ب رس  جازن 5425ت د، ص. )خادزااص، ط.، و زبارک  .55

 ز  ف زناص و دخت اص )زۀالنم زوردی دانشجویاص دخت  دانشگاه آزاد اسلاز  واحد ته اص شرمال(.

 .559-21(، 1)9، شناس  زۀالنا  جواناصت لنازم جازن 

 .59-51، 91، یارز گ ای . (. تبلاغا  و ز  ف5429خالدی، س. ) .59

-511، 92، پژوهش و سرنجشزدرص. (. تبلاغا  و ز  ف در دوراص پست5485نوری، ص. )خواج  .54

568. 

گا ی وهای ز  ف در شرکلای الگ(. نقش بازنمای  رسان 5482سپه ،  .، و ناص ی، ب. )خوانج  .53

 .534-552(، 5)54، های ارتباط ت لنازم پژوهشها و رتتارهای ز  ت  زخاطباص. نگ  

زاهنازرم زهندسر  (. جرواص، سرب  زنردگ  و ت هنرگ ز ر ت . 5484بان ، ر.، و رسرتگار، ی. )ر .51
 .14-33(، 93و  94)4، ت هنگ 

ت رلنازم یل ب  تغاا  سب  زندگ  روستای . ها ب  تما(. ب رس  ت ثا  رسان 5483زاده، ص. د. )رضوی .56

 .533-555، 45، علوم اجتماع 

های تلوی یرون : (. زنراص و سر یال5482گوی  اصرفهان ، م. )ناا، ا.، و حقوردی ریاح ، م. ا.، عل  .54

 .44-14(، 5)8، پژوهش زناصهای تماشا و زا اص رضازندی. سنجش انگا ه

سب  زندگ  جواناص در شه  ته اص و عوازرل زرؤث  بر  آص. (. ب رس  5425زارب، ب.، و تلاح، م. ) .58

 .511-41(، 3)1، ت لنازم تحقاقا  ت هنگ 

(. ب رسر  عوازرل 5425زاده، م.، علار اده اقردم، م. ب.، بردری گ گر ی، و.، و ودادهار ، ا. )عباس .52

ت رلنازم زۀالنرا  توسرنم اجتماع  و ت هنگ  زؤث  بر  سرب  زنردگ  خرودز اقبت  شره ونداص. 
 .535-591،  (5)5،ت هنگ  -اع اجتم

 .44-68(، 564)53، زجلم ت هنگگ ای ؛ آتت زندگ . (. تجمل5425عبدالله ، م. ا. ) .91

شررناخت  گ ای : تحلاررل نشان (. تبلاغررا  تجرراری و ز رر ف5482عبرداللهااص، ح.، و حسررن ، ح. ) .95

 .591-514(، 9)54، های ارتباط ت لنازم پژوهشهای تجاری تلوی یون  در ای اص. آگه 

شدص، ب نردگ ای  جوانراص و نقرش رسران . (. جهان 5425پور، ر.، و عبدل ،  . د. )ع تان  حسان .99

 .46-12، 4، ت لنازم زۀالنا  جواص و رسان 
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(. تمایلرا  5421عسک ی ندوشن، ب.، اتشان ، ب.، ذاکر ی هازانر ، ر.، و عسرک ی ندوشرن، س. ) .94

 .556-24(، 5)2 ،زص در توسن  و سااستز  ت  زناص در شه  ی د. 

ت رلنازم شرناخت  سرب  غریای  شره ونداص تب یر ی. (. تحلارل جازن 5482علا اده اقدم، م. ب. ) .93
 .458-981(، 33)59، پژوهش  رتاه اجتماع  -علم 

شناس  ت هنگ  زناص )با ت کاد ب  تولاردا  (. آسا 5486زاده، آ.، اسماعال ، ر.، و زا ب ، پ. )قل  .91

لوی یروص ایر اص( از دیردگاه دانشرجویاص دانشرگاه آزاد اسرلاز  واحرد های زختلف تت هنگ  شبک 

 .31-52، 56، دانش و پژوهش در علوم ت بات . 5481-86خوراسگاص سال تح ال  

(. ب رس  زن لت شغل  و اجتماع  پلاس ای اص و عوازل زرؤث  بر  5488کلاک ، ح.، و دوستدار، ر. ) .96

 .915-992، (9)3، ت لنازم زۀالنا  زدی یت انتظاز آص. 

(. ت ثا  زاهواره ب  هویت ت هنگ  در ک دستاص ایر اص: 5482زحمدپور، ا.، نقدی، ا.، و نادرنژاد، ب. ) .94

دوت لنازم تخ    پژوهش جواناص، ت هنرگ های سنندج. ب رس  زوردی دانشجویاص ک د دانشگاه
 .516-545، 3، و جازن 

  ز دم دربارا الگوهای ز  ف در جازن  (. ب رس  نظ ا5482دار، ل.، و زحمدی شکابا، ب. )زندص .98

 .545-532(، 5)54، های ارتباط ت لنازم پژوهشها. و نقش رسان  در اصلاح آص

گ ای : زۀالنرم (. رسان ، جنسات و ز  ف5482زوحد، م.، عباس  شوازی، م.  .، و ز حمت ، ص. ) .92

پس اص جواص در شه  شا از.  گ ایانم دخت اص وهای جمن  با تمایلا  ز  فرابۀم استفاده از رسان 

 .96-5(، 34)59، ت لنازم شورای ت هنگ  اجتماع  زناص

شناخت  رابۀم سر زایم ت هنگر  خرانواده برا هویرت (. تباان جازن 5486ناازی، م.، و کارکناص، م. ) .41

 .81-11(، 4)8، ت لنازم زۀالنا  زل اجتماع  جواناص. 

ت لنازم پرژوهش لگوی ز  ف ن د زناص شه  ته اص. (. ب رس  ا5488ت ، ا.، و زختاری، ه. )وارست  .45
 .69-35(، 1)9، اجتماع 

 )ف. ارشاد، زت جم(. ته اص: نش  ن . نظ یم طبقم ز ت (. 5484وبلن،  . ) .49

زجلرم (. ز  ف نمایش  پوشاک و عوازل زؤث  ب  آص. 5425وزی ی، ه.، به واص، ح.، و یوسف ، ب. ) .44
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