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  2، حميد فهامي1رضا اسماعيلي

  

  چكيده
هدف مقاله حاضر بررسي رابطه مصرف كاالهاي فرهنگي با رفتارهاي اجتماعي شهروندان در شهر اصـفهان  

سـال شـهر    70تـا   15ن بين . جامعه آماري را شهرونداستااست. روش پژوهش از نوع پژوهش همبستگي 
بندي متناسب بـا   گيري طبقه اصفهان در مناطق چهارده گانه تشكيل دادند كه از بين آنها، با كمك روش نمونه

هـاي ميـزان    انتخاب شد. پرسشـنامه در دو بخـش: بخـش اول مؤلفـه     400حجم و مطابق با فرمول كوكران 
سـاخته رفتارهـاي اجتمـاعي     شـنامه محقـق  سـؤال و بخـش دوم شـامل پرس    6مصرف كاالهاي فرهنگي بـا  

و پايـايي   85/0سؤال طراحي شد. پايايي پرسشنامه مصرف كاالهاي فرهنگي بر اساس آلفـا   38شهروندان با 
هاي آمـاري   هاي تحقيق به كمك آزمون فرضيهبرآورد گرديد.  82/0پرسشنامه رفتارهاي اجتماعي شهروندان 

 گويـاي هـا   تحليل شد. يافته spssواريانس با استفاده از نرم افزار  همبستگي پيرسون، آزمون تعقيبي و تحليل
) معنادار بود. همچنـين  p=018/0و  r=120/0ضريب همبستگي بين روابط انساني و ميزان استفاده از راديو (

) و حفــظ ميــراث  p=036/0و  r=117/0ضــريب همبســتگي بــين رفتارهــاي اجتمــاعي شــهروندان (     
) با ميـزان مصـرف اينترنـت معنـادار بـود. رابطـه بـين رفتارهـاي اجتمـاعي          p=001/0و  r=224/0فرهنگي(

ــهروندان( ــاني( p=001/0و  r=250/0ش ــط انس ــوانين( p=003/0و  r=153/0)، رواب ــت ق و  r=246/0)، رعاي
001/0=p) حفظ محيط زيست ،(150/0=r  003/0و=p) 192/0) و حفظ ميراث فرهنگي=r  001/0و=p  بـا (

و مطبوعات معنادار بود. ضريب همبستگي بين حفظ ميراث فرهنگي با ميزان اسـتفاده  ميزان مطالعه نشريات 
و  r=158/0) معنادار بود. رابطه بـين رفتارهـاي اجتمـاعي شـهروندان(    p=001/0و  r=200/0از تلفن همراه (

005/0=p) روابط انساني ،(232/0=r  001/0و=p ) 113/0) و حفظ محيط زيسـت=r  003/0و=p   بـا ميـزان (
  اجتماعي معنادار بود. -هاي مذهبي  ركت در فعاليتش

  رفتارهاي اجتماعي، روابط انساني، كاالهاي فرهنگي، اينترنت، مطالعه نشريات.  هاي كليدي: واژه

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
 1391مستانز،پنجموم، شمارهدشهري، سالشناختيجامعه/ فصلنامه مطالعات 122

 
  مقدمه

بنـابراين درك بهتـر ايـن جهـان نيازمنـد       ،اسـت  شتابانيروزگار ما دستخوش تغييرات 
آن اسـت. در ايـن رونـد     ير درست ازو كسب شناخت صحيح و تفس روزآمد كردن تصاوير

 هستند،كاالهاي فرهنگي داراي اهميت بسزايي  ،دگرگوني مطابق با نظر كارشناسان فرهنگي
يكي از سواالت قابل طرح دانند.  را جانشين فرهنگ مي كاالهاي فرهنگيتا جايي كه برخي 

رف كاالهـاي  اي بـا مصـ   اجتماعي اعضاي جامعه چه رابطـه  رفتار آن است كه ابعاد مختلف
   دارد؟فرهنگي 

توان فعاليتي غيراقتصـادي و سياسـي تعريـف     مصرف فرهنگ و كاالهاي فرهنگي را مي
اي وجـود دارد و بـه طـور ضـمني فعاليـت       چنانكه در درك معمـول همچنـين تلقـي    ؛كرد

شود. با توجه به اينكه ميزان گـرايش بـه مصـرف كاالهـاي      شامل مي نيزاجتماعي آزادانه را 
شـيوه و   كيفيـت،  در جوامع رو به افزايش بوده و از طرفي در طـول سـاليان اخيـر   فرهنگي 

روش ارايه اين كاالها دچار تغييرات بسيار زيادي گرديده است و در هـر جامعـه و در هـر    
 فرهنگ است؛ مصرفگوناگوني از اين كاالها ارايه شده  هاي برهه زماني خاص دسته بندي

 در ايـن فعاليـت  . كرد تعريف سياسي و غيراقتصادي عاليتيتوان ف مي را فرهنگي كاالهاي و

هنرمندان، شعرا،  كه كاري ؛شود مي منجر خلق فرهنگي و آفرينش آن، به خالق و ناب اشكال
. دهنـد  مـي  انجام... و تصويري و مكتوب، صوتي صور پديدآورندگان و فالسفه، انديشمندان

 استفاده و مصرف با آن فرد در كه شود مي لشام را آن، فعاليتي مرسوم و اشكال معمول در اما

 و شـكوفايي  رشـد  به آن از استفاده با و شود مي آشنا امر فرهنگي است، با آمده پدپد آنچه از

  ). 60: 1388كند (رشيدپور،  مي كمك خود وجود
 نـوع  اين از فعاليت فرهنگي نتيجه تواند شود، مي مي ياد آن از عنوان فرهيختگي به آنچه 

 توجه بدان پژوهش اين در كه است حيات فرهنگي از فرهنگي، بعدي كاالهاي مصرف. باشد

 است و مرتبط فرهنگ و صنعت توسعه با مقوله مصرف كاالهاي فرهنگي، عمدتاً .شده است

 وسـايل  و هـا  رسانه از استفاده بر همچنين جوامع سنتي تا دارد كاربرد بيشتر مدرن در جوامع

 پيامدهاي و نتايج. شود مي شود) متمركز مي انجام فرهنگي تيفعالي آن با كه فرهنگي (وسايلي
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 آنها تاثيرگذار مصرف ميزان بر مداوم صورت به هنري و كاالهاي فرهنگي مصرف از حاصل

 اين بهتر و بيشتر چه هر مصرف موجبات تر باشند مثبت نتايج اين هرچه كه اي گونه به است

 به خود باشند ضعيف اين مصرف پيامدهاي و تايجن كه صورتي در و دارند دنبال به كاالها را

 مطلـوب  يهـا  و پيامد نتايج از جامعه منوال همين به و شده كمتر در آينده آنها مصرف خود

 ). 88: 1387ماند (كاظمي،  مي بهره بي آنها مصرف

كند خريد كاالهاي گران قيمـت   طبقه ثروتمند همواره سعي مي ،در بين طبقات اجتماعي
هاي مفيد اجتماعي و آموزش را تا آنجا كـه بـا    گونه هايار خود درآورد و امتيازرا به انحص

انحصاري كند، زيرا استفاده از كاالهاي گران قيمت به سبب هزينـه بـر    هزينه سرو كار دارد
تنها در انحصار اقشار باالي جامعه است. اگرچه تمـامي كاالهـاي فرهنگـي از جملـه     ، بودن

اما بر اين اساس ايـن انتظـار    ،و روزنامه هزينه چنداني در بر ندارد راديو و تلويزيون، كتاب
، موسيقي يا تئاتر و اي ماهوارههاي  گيرنده و آنتن شبكهمانند  تر وجود دارد كه كاالهاي گران

سينما منحصر به قشرهاي باالي جامعه باشد. همچنين طرفداري از انـواع موسـيقي در بـين    
از طرف ديگر بايد به تفاوت ميان اديان مختلف به لحـاظ   قشرهاي گوناگون متفاوت است.

 توانـد بيـانگر   يمـ  كه اسـتفاده از كاالهـاي فرهنگـي    تقيد به زهد و تقوي اشاره نمود و اين
  . )52: 1388است (معيدفر،  متفاوت پذيرش آنطلبي باشد كه در بين اديان گوناگون دنيا
  

  بيان مسأله
هـاي   هايي شده كه در بخـش  دچار تحول و دگرگونيامروزه جهان در همه ابعاد زندگي 

مختلف اين دگرگوني ملموس و عيني است. در بخش اقتصاد، روابط مبتنـي بـر توليـد بـه     
و اين باعث شده نه تنها فرآيند شكل گيري هويت  روابط مبتني بر مصرف تبديل شده است

  يابد.  افراد، بلكه سبك زندگي و مصرف فرهنگي آنان در جوامع نيز تغيير
ناشدني مصرف در حيات اجتماعي، سياسي و پيامـدهاي بـر خاسـته از آن    اهميت انكار

موجــب توجــه علمــاي علــوم اجتمــاعي بــه آن شــده اســت. توجــه بــه مصــرف در بــين  
شناسان همواره به سبب پيامدهاي گوناگون آن در سطح خرد، ميانه و كالن است. در  جامعه
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ها و نهادها،  ها، گروه ها، در سطح ميانه بر رسانه و نگرش سطح خرد بر ابعاد هويتي، رفتارها

هاي اجتماعي و در سطح كالن بر سـاختارهاي اجتمـاعي و سياسـي     مراكز تجاري و جنبش
  ). 232: 1386توجه شده است (عليخواه، 

اســتفاده از كــاالي توليــد شــده نظــام فرهنگــي بــوده و   1منظــور از مصــرف فرهنگــي
). كاالهـاي  112: 1389، 2رهنگي مصـرف كننـده اسـت (بورديـو    كننده نوع سليقه ف مشخص
به فنون چاپي، موسيقي، آثـار هنـري ماننـد نقاشـي، مجسـمه سـازي و هنرهـاي         3فرهنگي

بصري، مسابقات و تجهيـزات ورزشـي اطـالق     -گرافيكي، فيلم، عكس، محصوالت سمعي
  ). 1388شود (طاهري،  مي

و مطبوعـات كـه حاصـل صـنعت چـاپ       از جملـه نشـريات   هاي ارتباطي امروزه رسانه
اطالعات،  تحول بزرگي در اشاعه معلومات و ،شود از طريق ارتباط غيرمستقيم محسوب مي

 افكار و رفتار انساني و پيشرفت فرهنگ و تمدن بشري به وجود آورده اسـت (معتمـدنژاد،  
 چنينو هم تواند در تغيير رفتارهاي اجتماعي افراد نقش زيادي ايفا كند. ) كه مي370: 1386
 زيرا افـراد همـواره از  ، اند آموزش دهنده ديگر به ويژه راديو و تلويزيون هاي ارتباطي رسانه

هـا   ها فراهم آورنده ي دانش و شكل دهنـده ارزش  رسانه. آموزند پذيرند و مي مي ها تأثير آن
خاصـي را  هـاي   رفتـار  وها  توانند نگرش            ً                          اگر مستقيما  به كارگرفتــــه شونـد، مي كه هستند

اينترنت نيز از جمله ابزارهاي فناوري اطالعات اسـت  ). 110: 1388(دادگران،  توسعه دهند
كه به علت سرعت و راحتي كاربرد آن در اطالع رساني به افراد جامعـه بـا توجـه بـه بعـد      

تواند نقش مهمي را در شـكل گيـري انـواع     صوتي، تصويري و ارتباط مجازي بودن آن، مي
 جامعـه  همراه، در تلفن وريااعي و يا تغيير آن ايجاد نمايد. و به دنبال آن فنرفتارهاي اجتم

روز، بـا   جهـان  يهـا  فنـاوري  عصاره مثابه يابد، اين ابزار، به گسترش مي روزافزون شكلي به
 هويتي وتحول فرهنگي هاي زمينه در تواند آورده است، مي گرد كه درخود مختلفي امكانات

باشـد (منطقـي،    داشـته  تـأملي  و توجـه  قابـل  و رفتارهاي آنان اثرات جوانان)، (خاصه افراد
                                                      
1 Cultural consumption 
2 Bourdieu 
3 Cultural coods 
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1387 :29  .(  
مجالس جشن و سرور هايي مانند، شركت در  هاي مذهبي اجتماعي شامل فعاليت فعاليت

قرآن، نماز جماعت در مسـجد  و روضه و عزاداري، مجالس سخنراني، جلسات دعا، مذهبي
است كه زيارتگاه و امامزاده رفتن به  و اهل قبور تحصيل، زيارتو محل كار  و يا حسينيه و

توانـد   ها بر تغيير رفتارهاي اجتماعي افراد نقـش مـؤثري مـي    مشاركت در اين گونه فعاليت
  داشته باشد. 

كه تعدادي از افراد عملي يـا رفتـار يـا حركتـي را      گيرد شكل مي زماني، رفتار اجتماعي
ماننـد  ، در يك مقطع زماني خـاص انجـام دهنـد   ، همبه كرات و مشابه ، آگاهانه يا ناآگاهانه

ـ  چگونگي برخوردهاي ما در تماس آيـد   وجـود مـي  ه ها و ارتباطات اجتماعي كه بين مان ب
ديگـر  جوامـع  مـا در مقايسـه بـا    ه غذا خوردن در جامعـ ه شيوال، مث). براي 1385، منادي(

  متفاوت است. 
تركي اسـت كـه توسـط كنشـگران     معاني و اهداف مشـ  ثيراتحت ت اوالً رفتار اجتماعي 

العمـل   هـا عكـس   كنشگران با رسيدن به فهم مشترك در واكنش به محرك گيرد، صورت مي
منـد و بـر طبـق     يعنـي قاعـده  ، كنـد  قاعده و قانون خاصي تبعيت مـي از  دهند، ثانياً نشان مي

ري دائمـي  بـه ايـن جهـت رفتـا    ، دروني و نهادينه شده است، در افراد تقريباً، اًلث. ثاتسالگو
با قـوانين و هنجارهـاي جامعـه     و رفتارهاي اجتماعي كه مورد قبول جامعه بوده. البته است

سازنده و در جهت پيشـبرد اهـداف يـك گـروه يـا اجتمـاع        ياز نوع رفتارها مطابقت دارد
رعايت قانون، حفظ محيط زيسـت، توجـه و حفـظ ميـراث فرهنگـي، روابـط       هستند. مثل 

  شود.  گفته ميجامعه پسند  هايرفتار ها انساني و... كه به آن
توانـد باعـث    در اين است كه مي رفتارهاي اجتماعيبا  مصرف كاالهاي فرهنگيارتباط 

 ها در بين شـهروندان گرديـده و ايـن رفتارهـا را از طريـق فرآينـد       شكل گيري و تثبيت آن
بـه  حتـي   نهادينه شدن در بين آنان ترويج دهد به صورتي كه جزو شخصيت آنـان شـده و  

  ). 14: 1386شود (بنت، منجر هويت يابي آنان 
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پسند  تر تقسيم بندي كرد: رفتار جامعه توان به دو نوع بسيار گسترده رفتار اجتماعي را مي

شود كه مورد قبول  پسند آن دسته از رفتارهايي را شامل مي ستيز. رفتار جامعه و رفتار جامعه
هنجارهاي جامعه مطابقت دارد. اين نـوع از رفتارهـا   نظام ارزشي وجامعه بوده، با قوانين و 

دوسـتي، از سـوي    سازنده و در جهت پيشبرد اهداف يك گروه يا اجتماع هستند. مثل نـوع 
ديگر رفتار جامعه ستيز رفتارهايي منفي هستند كه با قـوانين و معيارهـاي جامعـه مطابقـت     

منفي اجتماعي را براي فـردي كـه   ندارند. مورد قبول افراد جامعه نيستند و اغلب پيامدهاي 
ز رفتارهـا مخـرب بـوده و مـانع     ا ايـن دسـته  شوند به همراه دارند.  مرتكب اين رفتارها مي

 هستند كه فرد در آن قرار دارد. تعيـين اينكـه كـدام رفتـار     يپيشبرد اهداف گروه يا اجتماع
گيرد.  رت ميشود، بر حسب منابع متعددي صو پسند و كدام جامعه ستيز محسوب مي جامعه

هنجارهـاي  هـا و   ارزش قوانين رسـمي در جامعـه و ديگـر    دو منبع معتبر براي اين بررسي،
توانند منبع تعيين كننده براي جامعه پسند  . هر كدام از اين منابع مياست فرهنگي آن جامعه

منبـع   دوهر چنـد در اكثـر مـوارد بـين ايـن       رفتار اجتماعي باشند. ستيز بودن يك يا جامعه
(بيرهوف، شـود  يي بين آنها ديده ميها هنگي وجود دارد، ولي در مواردي نيز ناهمخوانيهما

1384 :56(  .  
رفتارهاي اجتماعي كه در اين تحقيق مورد مطالعه قرار گرفته اسـت عبارتنـد از روابـط    

  انساني شهروندان با يكديگر، رعايت قوانين، حفظ محيط زيست و حفظ ميراث فرهنگي. 
ف كاالهاي فرهنگي و رفتارهاي اجتماعي عالوه بر ابعـاد نظـري كـه در    رابطه بين مصر

هاي تجربي نيز مورد توجه پژوهشـگران واقـع شـده     باال به آن اشاره شد در عرصه پژوهش
  شود. است كه در ادامه به طور مختصر به برخي از آنها اشاره مي

  
  پيشينه پژوهش

هـاي   كـاال ، بـا عنـوان   زاريملـي شـوراي سياسـتگ    ) در پژوهش1378مسجد جامعي ( 
به نتايجي رسيده است كه: مردم در تهران و شهرهاي مختلـف    ايرانيان فرهنگي و رفتارهاي
، دسـتي  و هنـري  هـاي  فعاليـت ، بازيو  اجتماعي، ورزشي، مذهبيهاي  در مجموعه فعاليت
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هـاي   يـت فعالجملـه  از كـه   سينما و تئـاتر ، از راديو و تلويزيون استفاده، كتاب و كتابخواني
ها بر نوع رفتارهاي آنان تأثير داشته  است مورد استفاده قرار داده و همه اين فعاليتفرهنگي 

  ).  132است (ص: 
مصـرف    بررسـي رابطـه  خـود بـا عنـوان     كارشناسي ارشـد  نامه ) در پايان1388(عبدي 

شـخص  هرچه به اين نتايج دست يافته كه، » داري دانشجويان كاالهاي فرهنگي و ميزان دين
اسـت و  داري بـاالتري برخـوردار    ، به همـان ميـزان از ديـن   كندبيشتري   از اينترنت استفاده

هرچـه   . آنهـا نداشـت هـا   داري آن معناداري با ميـزان ديـن    استفاده از اينترنت رابطه اهداف
و  داري بـاالتري برخـوردار بـود    شخص بيشتر روزنامه مطالعه نموده، به همان ميزان از دين

ميـزان  همچنين بين معناداري دارد.   داري دانشجويان رابطه ميزان دين روزنامه بامطالعه نوع 
  داري دانشـجويان رابطـه   هاي مطالعه شده با ميزان ديـن  نوع كتابو  كتب غيردرسي  مطالعه

   ).136داشت (ص: وجود معناداري 
مصـرف كاالهـاي    ) در مطالعـه پيرامـون تـأثير   1389(دفتر مطالعات و تحقيقـات زنـان   

يكي ه هاي مدرن را به منزل رسانه ،والدينبر خانواده به اين نتايج رسيدند كه  فرهنگي جديد
از  ،انـد  پذيركردن فرزنـدان برگزيـده   هاي جامعه ترين منابع خود براي آشنايي با شيوه از مهم

پذيري نسل نو تا حد زيادي از اوقات فراغت و محصوالت فرهنگـي   اين رو، الگوي هويت
بـه زنـدگي و     هاي جديد در تغييـر نگـرش   در اين ميان، نقش رسانه پذيرد. فراغتي تأثير مي
  . )189(ص:  هاي اخالقي منحصر به فرد است تحول در ارزش

 دوره در موجـود  اطالعـات  اسـاس  بر )در پژوهش خود نشان داده كه2007( 1آلدرسون

 مصـرف  از بـااليي  سـطوح  كـه  افـرادي  تعـداد  رسد مي نظر به هلند در1975 -2000 زماني

 بـين  تـوازني  حـال  هـر  بـه  و اسـت  يافتـه  اند افزايش نموده تركيب هم با را مادي و فرهنگي
 .  )220(ص:  ندارد وجود نيز مادي مصرف و فرهنگ مصرف

                                                      
1 - Alderson 
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 و مشـاركت  بـر  كـه، عـواملي   انـد  ) در تحقيق خود نشـان داده 2007(1 گلدتراپ و چان
، دموگرافيـك  عوامل و زندگي سبك با همراه به هستند. تكنولوژي تاثيرگذار فرهنگ مصرف

 مردم زندگي سنتي محصوالت و ، رخدادهاها فعاليت در را مهمي جهت تغيير رسد مي نظر به

 يهـا  فعاليت در مشاركت ميزان در ديگري مهم عامل دموگرافيك اند. تركيب آورده وجود به
 حق داراي و تر ديده آموزش، تر مسن آينده در جمعيت كه دندار مي بيان ها آناست.  مختلف

هسـتند.   گـذار  تـاثير  فرهنگي كاالهاي مصرف ميزان بر تغييرات اين و است بيشتري انتخاب
 سـوم  عامـل  و مهـاجر  جمعيت جغرافيايي موقعيت و ندازه، تركيبا ديگر دموگرافيك عامل

(ص: شـود   مـي  فرهنگـي  امـور  در بيشتر مشاركت باعث باالتر تحصيالتاست.  تحصيالت
185(.  
 پايگـاه  در افـراد  وضـعيت وهش خود به اين نتيجه رسـيده كـه،   ) در پژ2007( بوكدي 

 پايگاه دارد. بعالوه اجتماعي طبقه و كتابخواني، تحصيالت، درآمد بر تاثيرمعناداري اجتماعي

 تمقـاال  مطالعـه  در مهمـي  عامـل  پايگاه عوض در ، امادارد تاثير مطالعه موضوعات تنوع بر
 تاثيرگـذار  خصـوص  ايـن  در آمد در و حصيالتت كه حالي در. نيست ها روزنامه و مجالت

 خـارج  نخبگـان  فرهنـگ  حـوزه  از ها فرهنگ و ها روزنامه كه است آن از حاكي هستند. اين

  . است فرهنگ از حوزه اين به وابسته هم هنوز كتاب ولي ،اند شده
 عامل يك كانادا در ،خانوار درآمد كه داده نشان مطالعات) معتقد است كه، 2007( 2تورچ

 تاثير خصوص اين در نيز تحصيالت ميزان ضمن است. در فرهنگ مصرف در مشاركت همم

 مشـاغل  در كـه  افرادي مثال عنوان به ،است موثر نيز افراد اقتصادي فعاليت است. نوع گذار

 مشاركت به شاغل يا بيكار افراد زا بيشتر درصد 8هستند،  مشغول مالي يا مديريتي، بازرگاني

 هسـتند  فعـال  توليدي اوليه مشاغل در كه افراديدرصد  8دارند.  ليتفعا فرهنگ مصرف در

 دانشگاهي تحصيالت هستند كرده تحصيل والدين داراي كه افرادي. دارند مشاركت به تمايل

                                                      
1 - Chan & Goldthrope 
2 - Torche 
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 ايـن  در نيز ها آن اقامت محل و مادي پايگاه بعالوه ؛پردازند مي امور اين به و ي دارندبيشتر

   .)85(ص:  است )گفرهن مصرف در مشاركت(تاثيرگذار زمينه
بـا   مصرف كاالهـاي فرهنگـي  اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سؤواالت است كه: آيا 

رفتارهاي اجتماعي شهروندان در شهر اصفهان ارتباط دارد؟ نوع ارتباط مصرف اين كاالهـا  
با رفتارهاي اجتماعي چگونه است؟ و در نهايت اين پژوهش به دنبال اين است كـه بفهمـد   

با رفتارهاي اجتماعي شـهروندان چقـدر    فرهنگي رتباط مصرف هر كدام از كاالهايميزان ا
  است.

 
 روش پژوهش

از آنجايي كه پژوهش حاضر به توصيف عيني، واقعي و منظم خصوصيات يك موضوع 
رفتارهاي  ابو از آنجايي كه بررسي رابطه مصرف كاالهاي فرهنگي  1پرداخته است توصيفي

جامعـه آمـاري    ر اصفهان پرداخته است از نوع همبستگي است. اجتماعي شهروندان در شه
تشـكيل   مناطق چهاردگانه شهر اصفهانسال ساكن  70تا  15اين پژوهش را شهروندان بين 

نفر از آنها بـه صـورت    400باشد كه تعداد  نفر مي 900000ها بالغ بر  دهند، كه تعداد آن مي
آوري اطالعـات در بخـش اول بـه منظـور      اي متناسب با حجم انتخاب شـدند. جمـع   طبقه

اي بـا مراجعـه بـه منـابع موجـود مـرتبط        دستيابي به مدل نظري و پيشينه پژوهش كتابخانه
آوري اطالعـات در   ترين وسيله جمع داخلي و خارجي صورت گرفت و از آنجايي كه رايج

از  در پژوهش حاضر نيـز بـراي جمـع آوري اطالعـات     ؛تحقيقات پيمايشي پرسشنامه است
 6پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پرسشنامه ميـزان مصـرف كاالهـاي فرهنگـي     

سؤال داشت و شامل ميزان استفاده از راديـو، تلويزيـون، اينترنـت، تلفـن همـراه و مطالعـه       
سـؤال داشـت.    38شد. پرسشـنامه رفتارهـاي اجتمـاعي شـهروند      مطبوعات و نشريات مي

اساس اهداف، تنظيم و ضمن رعايـت سـادگي، عـدم وجـود      ها بر هاي اين پرسشنامه گويه

                                                      
1 Descriptive  
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(خيلـي زيـاد،   1اي ليكـرت  دوگانگي و ادراكات پاسخ دهندگان بر اساس مقياس پنج درجـه 

زياد، متوسط، كم، خيلي كم)تنظيم گرديد. پرسشنامه داراي اعتبار صوري و محتوايي بـود و  
ي پرسشنامه رفتار شهروندي و ضريب پاياي 85/0ضريب پايايي پرسشنامه كاالهاي فرهنگي 

هـاي كاالهـاي فرهنگـي بـر رفتـار       به دست آمد. در اين تحقيق نيز هر يك از مولفـه  82/0
  اجتماعي شهروندان مورد آزمون قرار گرفت.

 
  هاي پژوهش يافته

هاي راديـو بـر رفتارهـاي اجتمـاعي      ) رابطه بين ميزان استفاده از برنامه1جدول شماره (
  دهد شهروندان را نشان مي

  
  هاي راديو و رفتارهاي اجتماعي  ): ضريب همبستگي استفاده از برنامه1جدول شماره (

  بين ميزان استفاده از راديو متغير پيش
 شاخص آماري

  متغير مالك
ضريب 
 همبستگي

مجذور ضريب 
  همبستگي

  سطح معناداري

  062/0  011/0  104/0  رفتارهاي اجتماعي شهروندان
  018/0  *  014/0  120/0  روابط انساني
  053/0  010/0  102/0  رعايت قوانين

  692/0  004/0  020/0  حفظ محيط زيست
  133/0  006/0  080/0  حفظ ميراث فرهنگي

 01 /0<p  
دهد كه ضريب همبسـتگي بـين روابـط انسـاني و      ) نشان مي1هاي جدول شماره ( يافته

درصـد واريـانس    r2 ،(4/1ميزان استفاده از راديو معنادار است. بر اسـاس ضـريب تعيـين (   
روابط انساني مربوط به ميزان استفاده از راديو بوده است. الزم به ذكر است كه رابطـه بـين   

                                                      
1 Likert scale  
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ميزان استفاده از راديو و رعايت قوانين، حفظ محيط زيست و حفظ ميراث فرهنگي معنادار 
  نيست. 

  
رهاي اجتمـاعي  هاي تلويزيون و رفتا ) رابطه بين ميزان استفاده از برنامه2جدول شماره (

  دهد. شهروندان را نشان مي
  

  هاي تلويزيون و رفتارهاي اجتماعي  ): ضريب همبستگي استفاده از برنامه2جدول شماره (
  بين ميزان استفاده از تلويزيون متغير پيش

 شاخص آماري 
  متغير مالك 

ضريب 
  همبستگي

مجذور ضريب 
  همبستگي

  سطح معناداري

  396/0  002/0  048/0  رفتارهاي اجتماعي شهروندان
  177/0  005/0  069/0  روابط انساني
  540/0  001/0  032/0  رعايت قوانين

  562/0  001/0  029/0  حفظ محيط زيست
  343/0  000/0  050/0 حفظ ميراث فرهنگي

 01 /0<p  
هاي اجتمـاعي   دهد كه ضريب همبستگي بين رفتار ) نشان مي2هاي جدول شماره ( يافته

  ز ابعاد آن با ميزان استفاده از تلويزيون معنادار نيست. شهروندان و هيچ يك ا
) ارقام مربوط به رابطه بين ميزان اسـتفاده از اينترنـت و رفتارهـاي    3در جدول شماره (

  اجتماعي شهروندان گزارش شده است.
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  ): ضريب همبستگي مصرف اينترنت و رفتارهاي اجتماعي 3جدول شماره (

 اينترنتبين ميزان مصرفمتغير پيش
 شاخص آماري

 متغير مالك
ضريب
 همبستگي

مجذور ضريب
  سطح معناداري همبستگي

  036/0* 014/0 117/0 رفتارهاي اجتماعي شهروندان
  987/0 000/0 -001/0 روابط انساني
  053/0 010/0 102/0 رعايت قوانين

  371/0 002/0 045/0 حفظ محيط زيست
  001/0** 050/0 224/0 حفظ ميراث فرهنگي

 01 /0<p  
دهد كه ضريب همبستگي بين رفتارهاي اجتمـاعي   ) نشان مي3هاي جدول شماره ( يافته

شهروندان و حفظ ميراث فرهنگي با ميزان مصرف اينترنت معنادار است؛ بر اساس ضـريب  
درصد واريانس رفتارهاي اجتماعي شهروندان و حفظ ميراث  5و  4/1) به ترتيب r2تعيين (

ن مصرف اينترنت بوده است. الزم به ذكر است كه رابطه بين ميزان مصـرف  فرهنگي با ميزا
  اينترنت و روابط انساني، رعايت قوانين و حفظ محيط زيست معنادار نيست. 

) رابطه بين ميزان مطالعه نشريات و مطبوعـات و رفتارهـاي اجتمـاعي    4جدول شماره (
  دهد. شهروندان را نشان مي

  

  بستگي مطالعه نشريات و مطبوعات و رفتارهاي اجتماعي ضريب هم :)4جدول شماره (
 بين ميزان مطالعه نشريات و مطبوعاتمتغير پيش

 شاخص آماري
 متغير مالك

ضريب
 همبستگي

مجذور ضريب
 همبستگي

  سطح معناداري

  001/0** 063/0 250/0 رفتارهاي اجتماعي شهروندان
  003/0** 023/0 153/0 روابط انساني
  001/0** 061/0 246/0 رعايت قوانين

  003/0** 023/0 150/0 حفظ محيط زيست
  001/0** 037/0 192/0 حفظ ميراث فرهنگي

 01 /0<p  
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دهد كه ضريب همبستگي بين رفتارهاي اجتمـاعي   ) نشان مي4هاي جدول شماره ( يافته
شهروندان، روابط انساني، رعايت قوانين، حفظ محيط زيست و حفـظ ميـراث فرهنگـي بـا     

، 3/6) به ترتيب r2ن مطالعه نشريات و مطبوعات معنادار است؛ بر اساس ضريب تعيين (ميزا
درصد واريانس رفتارهاي اجتماعي شهروندان، روابط انسـاني، رعايـت    7/3، 3/2، 1/6، 3/2

قوانين، حفظ محيط زيست و حفظ ميراث فرهنگي با ميزان مطالعـه نشـريات و مطبوعـات    
 بوده است. 

) ارقام مربوط به رابطه بين ميزان استفاده از تلفن همراه و رفتارهاي 5در جدول شماره (
  اجتماعي شهروندان در شهر اصفهان گزارش شده است.

  
): ضريب همبستگي بين ميزان استفاده از تلفن همراه و رفتارهاي اجتماعي 5جدول شماره (

  شهروندان
  بين ميزان استفاده از تلفن همراه متغير پيش
 شاخص آماري

  متغير مالك
ضريب 
 همبستگي

مجذور ضريب 
  همبستگي

  سطح معناداري

  900/0  000/0  -007/0  رفتارهاي اجتماعي شهروندان
  328/0  003/0  -050/0  روابط انساني
  726/0  001/0  -019/0  رعايت قوانين

  881/0  000/0  -008/0  حفظ محيط زيست
  001/0**  040/0  200/0  حفظ ميراث فرهنگي

 01 /0<p  
  

دهد ضريب همبستگي بين حفظ ميراث فرهنگي با  ) نشان مي5هاي جدول شماره ( تهياف
درصـد   4) به ترتيـب  r2ميزان استفاده از تلفن همراه معنادار است. بر اساس ضريب تعيين (

از واريانس حفظ ميراث فرهنگي با ميزان استفاده از تلفن همراه بـوده اسـت. الزم بـه ذكـر     
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استفاده از تلفن همراه و روابط انسـاني، رعايـت قـوانين و حفـظ     است كه رابطه بين ميزان 

  محيط زيست معنادار نيست. 
  

  بحث و نتيجه گيري
) نشان داد ضريب همبسـتگي بـين روابـط انسـاني و ميـزان      1هاي جدول شماره ( يافته

درصـد واريـانس روابـط     r2 (4/1استفاده از راديو معنادار است. بر اساس ضـريب تعيـين (  
و ميزان استفاده از راديو بوده است. رابطـه بـين ميـزان اسـتفاده از راديـو و رعايـت       انساني 

قوانين، حفظ محيط زيست و حفظ ميراث فرهنگي معنادار نبود. نتـايج بـه دسـت آمـده از     
مبني بر اين كه ميـزان   )1378جامعي ( مسجد تحقيق حاضر با نتايج به دست آمده از تحقيق

ر اجتماعي تأثيرگذار است، همخواني ندارد، ولي آن چه كه در ايـن  استفاده از راديو بر رفتا
هاي راديويي در بين شهروندان  تحقيق مشاهده شد مؤيد اين مطلب بود كه استفاده از برنامه

اصفهاني به شدت كاهش يافته اسـت و شـايد عـدم وجـود رابطـه معنـادار بـين بعضـي از         
هـاي   راديـويي ناشـي از عـدم توجـه بـه برنامـه      هاي  رفتارهاي اجتماعي و استفاده از برنامه

 راديويي توسط شهروندان باشد. 

راديو در منزل، اداره و اتومبيل، خيابان و ساحل و دريا و عمالً در همه جا و هـر زمـان   
تعداد شنوندگان و به موازات آن هزينه كمتر، راديو در  قابل دسترسي است. به دليل باالبودن

هايي با موضوع اجتماعي، فرهنگـي و آموزشـي و    گير برنامه پيدادن آگهي و جلب مخاطب 
  تر است.  شهروندي موفق

راديو به دليل نفوذ محلي خود بهترين وسيله براي بازرگانان و حكام محلـي اسـت كـه    
مايلند كاالها، خدمات، قواعد ومقررات اجتماعي و آخرين تغييرات و دستاوردهاي خويش 

بين ارتباطات ميـان فـردي و بـه طـور عـام تـر ارتبـاط         سپنند، را براي افراد بومي تبليغ ك
انساني، چه در سطح منطقه ايي و چه در سطوح وسـيع تـر، بـا اسـتفاده از راديـو، همـواره       

شود. عالوه بر اين، راديو، شنوندگان مشخص  ارتباط معناداري در روابط انساني مشاهده مي
آينـده راديـو    نـابراين بدهـد.   طاب قرار ميهاي جغرافيايي خاصي خ و معيني را در محدوده
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كند.  هاي جمعي تالش مي رسد. راديو براي حفظ موقعيت خود بين رسانه مطمئن به نظر مي
راديو يك وسيله ارتباطي قابل انعطاف است كه به راحتي به تغييرات محـيط كـه در آينـده    

  ممكن است گريبانگيرش شود، پاسخ خواهد داد. 
هـاي   ) حاكي از آن بـود كـه ضـريب همبسـتگي بـين رفتـار      2هاي جدول شماره ( يافته

اجتماعي شهروندي و هيچ يك از ابعاد آن با ميزان استفاده از تلويزيون معنادار نيست. يعني 
هاي اجتماعي شهروندي و هيچ يك از ابعاد آن و ميزان استفاده از تلويزيون رابطه  بين رفتار

  معنادار وجود ندارد. 
هـاي   ) نشـان داد كـه بـين ميـزان اسـتفاده از برنامـه      1378امعي (نتايج تحقيق مسجد ج

تلويزيوني و رفتار شهروندان رابطه معنادار وجود دارد و نتايج اين تحقيق با نتيجه به دست 
آمده همخوان نيست. شايد در تبيين اين فرض بتوان چنين گفت كه با گذشت زمان طوالني 

اي تلويزيوني به شدت تغيير كرده است. آن چه مسلم ه بين اين دو تحقيق، استفاده از برنامه
هاي تلويزيوني دچار دگرگوني شده است  سال هم برنامه 15است اين است كه طي گذشت 

  ها را به خوبي نمي دانند.  ها نحوه استفاده از برنامه و هم خانواده
توانسته يكي از مشكالت مهم تلويزيون به عنوان يك وسيله ارتباط جمعي همه گير كه ن

تبـاط معنـاداري برقـرار نمايـد را      هاي رفتار اجتماعي در اين تحقيـق ار  با هيچ يك از مولفه
هاي تلويزيوني با سنخيت فرهنگـي و اجتمـاعي مخاطبـان آن     توان غريبگي فضاي برنامه مي

كنـد تـا    هاي آن را چيزي غيرقابل وقوع وخيالي فرض مـي  واينكه مخاطب تلويزيون، برنامه
تر  پنداري وحس نزديكي داشته باشد، دانست. از طرفي با نگاه دقيق ي كه با آن همزادا برنامه

هاي تلويزيوني و نيز در نظر گرفتن چهار مولفه در دست تحقيق در ايـن پـژوهش    به برنامه
(ارتباط انساني، ميراث فرهنگي، محيط زيست، رعايت قوانين شهروندي) به وضـوح قابـل   

هـا،   ي پاسخگويي به نياز به آموزش و نهادينه سـازي ايـن مولفـه   مشاهده است كه در راستا
هاي محدود و غيرقابل ذكر كه معموال در قالـب مسـتند تلويزيـوني     جز برنامه-تلويزيون ما 

عملكرد چندان مطلوبي چـه از   -خود را دارد وغالباً از شبكه چهارسيما كه مخاطب خاص 
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بينـيم در ايـن تحقيـق     مـي  اين است كه مـا  ت، ولحاظ كمي وچه از حيث كيفي نداشته اس

  شود.  استفاده از تلويزيون مشاهده نمي ها و ارتباط معناداري بين اين مولفه
) بيانگر اين مطلب بود كه ضريب همبستگي بـين رفتارهـاي   3هاي جدول شماره ( يافته

 اجتماعي شهروندي و حفظ ميراث فرهنگي با ميـزان مصـرف اينترنـت معنـادار اسـت. بـر      
درصد واريانس رفتارهاي اجتماعي شـهروندي   5و  4/1) به ترتيب 2rاساس ضريب تعيين(

و حفظ ميراث فرهنگي با ميزان مصرف اينترنـت بـوده اسـت. رابطـه بـين ميـزان مصـرف        
  ) معنادار نبود. <05/0Pاينترنت و روابط انساني، رعايت قوانين و حفظ محيط زيست (

ايـن   بـاره ر كنـوني اسـت و تحقيقـات زيـادي در    آن چه مسلم است اينترنت رسانه عص
) نشـان داد بـين اسـتفاده از اينترنـت و بعضـي از      1388عبـدي ( موضوع انجام نشده است. 

دارد كه اين نتيجه با نتيجه تحقيق  رفتارها ازجمله رفتار ديني رابطه مثبت و معناداري وجود
هاي جديد و  ز بين نقش رسانه) ني1389حاضر همسوست. دفتر مطالعات و تحقيقات زنان (

  الگوپذيري رابطه مثبت و معناداري را گزارش نموده است. 
واطالعاتي دانست وبه قولي آن را   توان از جمله آزادترين خطوط ارتباطي اينترنت را مي

  آن چه در پي آن هستيم ناميد.   در بردارنده كشكول جويندگان و
ميراث فرهنگي فضـاي    وارتباط معنادارآن با مولفهتوجه در استفاده از اينترنت  نكته قابل

حاكم بر اينترنت و سنخيت استفاده كنندگان از آن است، بـدين ترتيـب كـه اكثـر كـاربران      
دانيم اين قشر در مقايسه  ما مي اينترنت از قشر فرهيخته يا الاقل داراي سواد نسبي هستند و

ه به مولفه ميراث فرهنگـي) دارنـد. ضـمناً    با ساير اقشار، اهتمام بيشتري به اين مسأله (توج
هاي مختلف آثار و بناهاي متفاوت در حوزه گردشگري  تاريخچه و  امكان استفاده ازتصاوير

افزارهاي بازديـد مجـازي از آثـار ميـراث      نيز توانمندي دسترسي به نرم و ميراث فرهنگي و
ر اسـتفاده از اينترنـت بـا    ها از طريق اينترنت، نقش بسزايي در ارتباط معنادا موزه فرهنگي و

  فرهنگي دارد.  مولفه حفظ ميراث
يعني ». كند تر مي اينترنت آنچنان را آنچنان«دانيم  از طرفي طبق يك اصل ارتباطاتي ما مي

ي است كه جوينده هر چيز در آنچه بـه دنبـال آن اسـت عميـق تـر      ا فضاي اينترنت به گونه
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اهتمام به فضاي  ابو در رابطه استفاده از اينترنت يابد  شود و به تعبيري رشد مي تر مي ودقيق
توانيم اين طيف را مشاهده نماييم، يعني كساني كه اهتمـام انـدكي بـه     ميراث فرهنگي ما مي

استفاده صحيح ازميراث فرهنگي دارند و نسبت به مراقب از آن دقت دارند، به مـرور زمـان   
رخورد زياد با اين موضـوع در فضـاي   به خاطر گستره وسيع اطالعات پيرامون اين مولفه وب

هاي ديگر نظير ارتباط  يابند، اما ما اين طيف را در مولفه اينترنت در اين حس خود قوت مي
يا اصـال مشـاهده    كنيم و انساني، محيط زيست ورعايت قوانين شهروندي كمتر مشاهده مي

  نمي كنيم. 
فتارهـاي اجتمـاعي   ) نشـان داد ضـريب همبسـتگي بـين ر    4هاي جـدول شـماره (   يافته

شهروندي، روابط انساني، رعايت قوانين، حفظ محيط زيست و حفـظ ميـراث فرهنگـي بـا     
، 3/6) به ترتيب r2ميزان مطالعه نشريات و مطبوعات معنادار است. بر اساس ضريب تعيين (

درصد واريانس رفتارهاي اجتماعي شهروندي، روابط انسـاني، رعايـت    7/3، 3/2، 1/6، 3/2
حفظ محيط زيست و حفظ ميراث فرهنگي با ميزان مطالعـه نشـريات و مطبوعـات    قوانين، 

) و 2000)، اداره آمار كانـادا ( 1388)، عبدي (1378بوده است. نتايج تحقيق مسجدجامعي (
) بين مطالعه نشريه و كتاب با رفتارهاي اجتماعي افـراد رابطـه معنـاداري را    2007بوكدي (

مطلب بود كه كتاب و كتـابخواني و اسـتفاده از نشـريات و    گزارش نمودند. نتايج مؤيد اين 
  كتاب با اصالح رفتار رابطه دارد. 

ره اسـتفاده   با دقيقاً مطابق آنچه درباره اينترنت وجنس استفاده كنندگان ازآن گفته شد، در
بدين ترتيـب كـه اكثـر مخاطبـان      ،تر جريان دارد از نشريات و مطبوعات، به صورت خاص

ات از قشر فرهيخته هستند و اين قشر در مقايسه با سـاير اقشـار، اهتمـام    مطبوع نشريات و
بيشتري به اين مسأله (توجه به مولفه حفظ ميراث فرهنگي، ارتباط انساني، رعايـت قـوانين   

  وحفظ محيط زيست) دارند.
كنند و به طور عام تـر اهـل    عالوه بر اين كساني كه از نشريات و مطبوعات استفاده مي

هـاي رفتـار    ستند، طبيعتاً اطالعات و گستره دانشي وسـيع تـري نسـبت بـه مولفـه     مطالعه ه
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ترند تا كساني كه هـيچ اطالعـي در    اجتماعي دارند و به دنبال آن در عمل به آنها نيز پيشتاز

  اين موارد ندارند.
) مؤيد اين مطلب است كـه ضـريب همبسـتگي بـين حفـظ      5هاي جدول شماره ( يافته

) به r2يزان استفاده از تلفن همراه معنادار است. بر اساس ضريب تعيين (ميراث فرهنگي با م
درصد واريانس حفظ ميراث فرهنگي با ميزان استفاده از تلفن همراه بـوده اسـت.    4ترتيب 

نتايج نشان داد رابطه معناداري بين ميزان استفاده از تلفن همراه و روابـط انسـاني، رعايـت    
  د ندارد. قوانين و حفظ محيط زيست وجو

هاي جديد و الگوپذيري رابطـه   ) بين نقش رسانه1389دفتر مطالعات و تحقيقات زنان (
مثبت و معناداري را گزارش نموده است، كه اين مطلب مؤيد نتيجه به دست آمده از تحقيق 

رسد در جامعه ما از تلفن همـراه بيشـتر بـراي انجـام امـور كـاري        حاضر است. به نظر مي
بـرداري   رسي ويا از جنبه تفريحي آن مثل گوش دادن بـه موسـيقي، عكـس   وشغلي واحوالپ

هاي آموزشي اين تكنولـوژي اهميتـي داده    چندان به جنبه شود و استفاده ميفيلمبرداري و... 
هـاي غيـر اخالقـي و غيـر      نشده است و چه بسا براي نسل جـوان و نوجـوان داراي جنبـه   

بيشـتر مـورد    ،پـذيرد  و بدل پيامك و... انجام مي  ردآموزشي نيز كه بيشتر از طريق بلوتوث 
نظر روانشناسان و جامعه شناسان و علماي اخالق قرارگرفته است. ضمناً ارتباط معنادار اين 

تواند به دليل امكان اتصال آن با اينترنت باشد كه  كاالي فرهنگي با حفظ ميراث فرهنگي مي
  رفت. ) به تفصيل مورد بحث قرارگ3در جدول شماره (

بنابراين درك بهتـر ايـن جهـان نيازمنـد      سريعي در جامعه در حال وقوع است؛تغييرات 
روزآمد كردن تصاوير آن است. در اين روند دگرگوني مطابق با نظـر كارشناسـان فرهنگـي    

تا جايي كه برخـي آن را جانشـين فرهنـگ     هستند،كاالهاي فرهنگي داراي اهميت بسزايي 
  دانند.   مي

استفاده از فناوري اين روزهـا تبعـات مثبـت و منفـي بسـياري در زنـدگي       فراگير شدن 
ديده  مثبتنكات اش اين روزها بيشتر از  كاربرانش ايجاد كرده است. تبعاتي كه نكات منفي
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تر قانون گذاران  شناسان، روان شناسان و در مقياسي وسيع شده و مورد نقد و بررسي جامعه
 گيرد.  قرار مي

، راديو، اينترنـت، نشـريه و   بويژه تلويزيون ها ز كاركردهاي مهم رسانهاگر بپذيريم يكي ا
بخشي به جامعه است، بـديهي   آگاهيهاي مذهبي اجتماعي  مطبوعات، تلفن همراه و فعاليت

بسا ضد اخالقي در جامعه هم  است اين فرآيند مشمول نمايش و رفتارهاي غيرعقالني و چه
  شود.  مي

زنـد و   ه اطالعات و نشر دانش و آگاهي به اين كار دست نميبه واسطه ارائ رسانه صرفاً
هـا   هـا و زيبـايي   ها نيز به تبليـغ راسـتي   ها و زشتي در كنار چنين عملكردي با نمايش كجي

  ورزد.  مبادرت مي
هـاي   ، راديو، اينترنت، نشريات و مطبوعات، تلفن همـراه و فعاليـت  هاي تلويزيون برنامه

شـود و در دل ايـن    ف سرگرمي و تفـنن مخاطـب توليـد نمـي    با هد صرفاً مذهبي اجتماعي
هـاي زنـدگي و الگوهـاي درسـت رفتـار انسـاني را        توان، هم آموزش مهـارت  سرگرمي مي

هاي غلط و رفتارهاي نادرست، بدي و سياهي  نمايي كنش شناسي كرد و هم با برجسته نشانه
في اسـت كـه ادب از كـه    اين رفتارها را به نمايش گذاشت كه اين مصداق همان مثل معرو

  . ادبان آموختي از بي
هاي مجرم و خالفكار نيستند كه رفتارهـاي ناپسـند    واقعيت اين است هميشه اين انسان

هاي كوركورانه  درك درست از يك موضوع يا جهل و تعصب داشتنن ليلددارند، گاهي به 
يت و عملكـرد  هاي غلط در جامعه از سوي كساني هستيم كه ن شاهد برخي رفتارها يا سنت

هايي كه نـه سـود فـردي در پـي دارد نـه       خير و درستي دارند؛ رفتارها و تفكرات و ارزش
اي رسانه است تا بـا تـذكر و تلنگـر يـا      اين وظيفه اخالقي و حرفه بنابراينمنفعت جمعي، 
  بخشي، آن رفتار يا سنت را اصالح كند.  تبيين و آگاهي

بسـا   چـه  ؛ي مذهبي و ديني هم قابل تعميم استاين رفتارها و الگوهاي غلط در رفتارها
دليل نسبت اعتقادي و ايدئولوژيك با دين در جامعه رواج يافته و قـبح آن   يك رفتار غلط به

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
 1391مستانز،پنجموم، شمارهدشهري، سالشناختيجامعه/ فصلنامه مطالعات 140

 
د و بـا  نها بايـد وارد شـو   هاي حساس است كه رسانه در اين بزنگاه ريخته شده است. اتفاقاً

  د. نتدين جلوگيري كنشجاعت و تمهيدات هوشمندانه از بسط و سرايت آن تفكر و 
  

  پيشنهادهاي كاربردي
هاي راديويي بايـد   ؛ تهيه كنندگان برنامه1 شماره با توجه به نتايج بدست آمده از جدول

هاي الزم، دقيق و جذاب براي جذب مخاطبـان بـه ايـن بخـش باشـند.       ريزي به فكر برنامه
ـ هاي الزم  ها بايد هدفمند تهيه گردند تا بتوانند آموزش برنامه محـيط زيسـت و    حفـظ  رايب

  ميراث فرهنگي و رعايت قوانين را به مخاطبان ارائه نمايند. 
هاي تلويزيوني نيـز جنبـه آموزشـي خـود را از      ) نشان داد برنامه2نتايج جدول شماره (

  هاي تلويزيوني است.  دست داده است كه اين مطلب مؤيد بازنگري كامل در تهيه برنامه
بـه ايـن كـه تأثيرگـذارترين كـاالي فرهنگـي       و توجه  4 شماره با توجه به نتايج جدول

موجود نشريات و مطبوعـات اسـت و بـين اسـتفاده از ايـن كـاالي فرهنگـي و رفتارهـاي         
سـازي مطالـب نشـريات توصـيه      غني ،هست ياجتماعي شهروندان اصفهاني رابطه معنادار

  گردد.  مي
از كاالهاي فرهنگي  هاي دقيق به عمل آورند تا استفاده صحيح ريزي برنامهبايد مسئوالن 

ارتقاي رفتارهاي اجتماعي شهروندي به شـهروندان آمـوزش داده شـود و شـهروندان      رايب
هاي غني آن استفاده كننـد. در ايـن    بهتر و بيشتر بتوانند از كاالهاي فرهنگي موجود و برنامه

ر، هاي جمعي، نصب تابلو و توزيع بروشـو  راستا اطالع رساني به شهروندان از طريق رسانه
هاي مطـرح شـده و... الزم و    هاي آموزشي براي آشنايي شهروندان با مؤلفه برگزاري كالس

 رسد.   ضروري به نظر مي

 
 منابع
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Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
  

  141 / رابطه مصرف كاالهاي فرهنگي و رفتارهاي اجتماعي شهروندان در شهر اصفهان
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  .ترجمه ر صدقي نژاد، چاپ دوم، انتشارات گل آذين
  .. چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات فيروزهمباني ارتباطات جمعي). 1388دادگران م. ( -

تاثير «). 1389. (هاي علميه خواهران دفتر مطالعات و تحقيقات زنان مركز مديريت حوزه - 
بيانيه تحليلي دفتر مطالعات و تحقيقات . »مصرف كاالهاي فرهنگي جديد بر خانواده

هاي علميه خواهران، خرداد ماه.  مركز مديريت حوزهتهران. زنان به مناسبت روز زن. 
   گزارش پژوهشي.

بررسي ميزان مصرف كاالهاي فرهنگي در بين دانش آموزان شاهد «). 1388. (ع رشيدپور -
  .)6(3فرهنگي.  مديريت . مجله»لرستان استان

هاي رشد و توسعه: نگاهي به جايگاه رسانه در ايجاد يا رفع  زمينه). 1388. (طاهري م -
  .42سوره، . مظلوميت فرهنگ

داري  بررسي رابطه مصرف كاالهاي فرهنگي و ميزان دين). 1388. (م عبدي -
  . دانشگاه مازندران، شناسي جامعه . رشتهكارشناسي ارشد. پايان نامه دانشجويان

. فصلنامه تحقيقات فرهنگي، »پيامدهاي سياسي مصرف گرايي«). 1386عليخواه ف. ( -
  .)1(1پژوهشكده مطالعات اجتماعي فرهنگي، وزارت علوم، 

   .. قم: انتشارات صبح صادقزندگي سبك مصرف و). 1382فاضلي م. ( -
. ايران در روزمره زندگي و فرهنگي فرهنگي، مصرف مطالعات). 1387كاظمي ع. ( -

   .انتشارات جهاد دانشگاهي :تهران
وزارت . تهران:  ايرانيان هاي فرهنگي و رفتارهاي كاال). 1378. (ا مسجد جامعي -

، ملي  هاي طرح دفتر. هاي ملي شوراي سياستگزاري پژوهشارشاد اسالمي،  فرهنگ 
  پژوهش ملي. 
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. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد حقوق ارتباطات). 1386معتمدنژاد ك، معنمدنژاد ر. ( -
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. سخنراني. شناسي فرهنگي تغيير رفتار اجتماعي از ديدگاه انسان). 1385. (م منادي -
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