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سبک زندگی افراد جامعه تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و در عصر حاضر با توجه به گسترش  

شود. شهر بجنورد یکی از  های محلی، مسئله تأثیرگذاری این عامل نیز مطرح میروزافزون رسانه 

های محلی  سانه باشد. در این پژوهش میزان تأثیرگذاری رشهرهایی است که دارای رسانه محلی می

این تحقیق به روش همبستگی و از نوع کاربردی شود.  بر سبک زندگی افراد در این شهر بررسی می

می  های محلی بر سبک زندگی در شهر بجنورد  های بصری رسانهگرافیک و جذابیتثیر  بررسی تأبه  

ها از  نفر بود. برای تحلیلی داده  380  ای به تعدادتحقیق به روش تصادفی خوشه  نمونهپردازد. حجم  

ها از طریق محاسبه ضـریب  اسمارت استفاده شد. آزمون فرضیه  افزار آماری و معادالت ساختاری نرم

جزئی مربعات  حداقل  رویکرد  با  ساختاری  معادالت  مدلسازی  و  پیرسـون  نتایج  همبسـتگی  بود. 

باشد. همچنین میزان در حد متوسط میتحقیق نشان داد؛ میانگین سبک زندگی و رسانه محلی  

است. مقدار ضـرایب آلفای کرونباخ    0.026همبستگی بین رسانه محلی با متغیر سبک زندگی برابر با  

هت باشد و جرد قبول میمو  0.7و پایایی ترکیبی برای تمامی متغیرهای موجود در پژوهش بیشتر از  

استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش،    plsو     SPSSافزار  تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم
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 مقدمه 

های افراد در جریان زندگی روزمره است. سـبک زندگی  سبک زندگی مجموعه نسبتاً هماهنگی از رفتارها و فعالیت 

الگوهای رفتاری فردی و اجتماعی، برآمده از نظام معنایی متمایزی اسـت که یک  ای از  تنیده عنوان مجموعه درهم به

توان عاری از فرهنگ تصور  کدام از جوامع بشری را نمیکه هیچ کند؛ و ازآنجاییفرهنگ در یک جامعه انسانی ایجاد می 

سـبک زندگی خاص خود بوده و از    توان گفت تمام اجتماعات انسانی، از ابتدای تاریخ تاکنون دارای کرد، بنابراین، می

ف جامعه سنتی  (. برخال162:  1390اند )بوردیو،  های فرهنگی خود برخوردار بوده الگوهای رفتاری متناسـب بــا شاخص 

های دیگر و از جمله حوزه  ک زندگی و تعیین بخشی آن در حوزهواسطه بروز جامعه مصرفی، سبدر جامعه امروزی به

سوی فرهنگ مصرفی و همچنین  گیری جوانان بهفرهنگی اهمیت بیشتری یافته است. تغییـر چهره بزرگ شهرها، جهت

روند فزاینده فردگرایی جوانان که حاصل فرآینـد نوسازی است، نمودهایـی از تغییر در عرصه سبک زندگی و رفتارهای  

توان گفت که جامعه ایرانی  ویژه در دوره پس از انقالب اسـالمی میی در ایران و بهمصرفی اسـت. در مورد سبک زندگ

نیز به لحاظ فرهنگـی و اجتماعی بسیار متنوع بوده و پس از پیروزی انقالب این تنوعات، پیچیدگی بیشتری به خود  

های زندگی جدید شده  و شیوهی  تدریج بر سبک زندگی مردم نفوذ کرده و باعث ظهور جامعه مصرفگرفته و این امر به

های ارتباطی نظیر اینترنت، ماهواره، همچنین تعامالت  از طرفی، تحوالت فنّاورانه و گسترش استفاده از فناوری اسـت. 

عبارتی به  شان باشند؛ بهی جدید برای زندگیها و الگوهابا دنیای مدرن باعث شده است، افراد جامعه به دنبال ارزش 

ساز همبستگی  گرفته از سبک زندگی مدرن زمینه های زندگی جدید باشند؛ تغییرات فرهنگی نشأتبکدنبال تجربه س

از نوع منسجم، ساده و مکانیکی به نوع شبه ارگانیک و پیچیده شده است که در نبود نهادهای مدرن و مدنی که  

های سنتی و مدرن و تقابل نش نظام آیند تغییرات ناشی از برهمکبسترساز انسجام و همبستگی ارگانیک به شمار می

 گیری مسائل مختلف و ازجمله تغییرات هویتی و مسائل هویتی شده است. های ناشی از آن منجر به شکلو تعارض 

ی تأثیر  واسطهامروزه سبک زندگی در خراسان شمالی باالخص در شهر بجنورد به عنوان یک کالن شهر استان، به

ماهواره کانال  سایتهای  وبالگای،  اینترنتی، شبکه ها،  بههای  و  اجتماعی  رسانههای  فضای  ظرفیت طورکلی  های ای، 

ساز ملی را در کانون توجه و قدرت تأثیرگذاری خود قرار داده و به  انتخابی ایجاد کرده است که ساختار سنتی هویت

های قومی، ملی و جهانی دچار تعارض، مبارزه و چالش فراخوانده است. در چنین شرایطی مردم این استان در برابر الگو

تواند گفت تغییرات ناشی از سبک زندگی جدید، شوند. درواقع میسردرگمی، بالتکلیفی، نارضایتی و برونگرایی می

از طرف دیگر با رشد    ساختار سنتی حاکم بر آن را به چالش کشیده است و پیامدهایی را از خود بر جای گذاشته است.

نظران  تلویزیونی و رادیویی در سراسر جهان، نقش ارتباطات و توسعه، همچنان موردتوجه صاحب  های و گسترش شبکه

های ارتباطاتی نوین، تواند گفت با توجه به انقالب ارتباطات و پیدایش روزافزون این فنّاوری این حوزه است بنابراین می 

ر حال تجربه کردن نوعی گذار است. عالوه بر آن  جامعه و فرهنگ شهری بجنورد در خراسان شمالی و جوانان آن نیز د 

جواری با کشور ترکمنستان و وجود دادوستدهای تجاری، اقتصادی و فرهنگی، امکان  به دلیل موقعیت جغرافیایی و هم 

ساز و سبک زندگی در آن بسیار وجود دارد. دالیلی برای  بازاندیشی و به چالش کشیده شدن عناصر فرهنگی و هویت 
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ای چون اخالقیات، عقاید و رفتار که بیشترین توجه عموم را  ای مورد مجادله هزمینه   ها درت تأثیرات رسانه عدم قطعی

های نوین که جذابیتی بیش از  های زندگی افراد با پیدایش رسانهتأثیر رسانه بر روی سبکانگیزد وجود دارد.  برمی

اقتص بر روی زندگی اجتماعی، فرهنگی،  تأثیرات مهمی داشته است؛ در چنین  اسالف خود داشته و  ادی و سیاسی 

 نماید.کننده کمک میکننده یا تقویتشرایطی انجام تحقیق در این زمینه به شناخت عناصر تضعیف 

بررسی پیشینه پژوهش حاضر حاکی از این است که تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر درنیامده است   

( بر اساس نتایج پژوهشی  1388بشیر و افراسیابی ) اند.  سی ارتباط رسانه و سبک زندگی پرداختهاما آثار متعددی به برر

  براساس نتایج تحقیقی که به شکل خاص با   گرفته استهای اجتماعی و سبک زندگی جوانان انجام ی شبکهکه درباره 

شده است که تلویزیون در بُعد اجتماعی  مشخص های تلویزیون بر سبک زندگی انجام شده  هدف بررسی تأثیر برنامه 

(، پژوهشی با عنوان  1389خواه و رستمی ) علی  ای مدرن و قشر مرفه داده است؛سبک زندگی اهمیت خاصی به جامعه

اند. نتایج این بررسی نشانمی دهد بیشتر کسانی  ای و سبک زندگی در بین مردم شهر تنکابن انجام داده مصرف رسانه 

 شان عوامانه است. پردازند سبک زندگیهای تلویزیـونی صداوسیما می ی برنامه شبکه که به تماشا

کنند  های خاصی را دنبال میها هدف رسد که رسانهها به این نتیجه می( در بررسی انواع مختلف رسانه 1389بیچرانلو )

ایجاد می فراوانی  به دالیل متعدد  به و  بررسی  این  در  در مورشوند.  مثال  اشاره میطور  ماهواره  تغییر در  د  شود که 

 ای همچون فارسی وان بوده است.های ماهواره های اخالقی و برخی اصول هدف از ایجاد بعضی از شبکهارزش 

ای بر هویت اجتماعی  ( تحقیقی با موضوع بررسی تأثیرات مصرف رسانه1391هرسیج، اوغلی، عیسی نژاد و رهبر قاضی )  

آمده بین ابعاد هویت اجتماعی و کیفیت و کمیت  دستهای بهاند. بر اساس داده ان انجام داده دانشجویان دانشگاه اصفه

های نوشتاری و چاپی مثل  هایی همچون رسانه های جمعی در پاسخگویان رابطه معناداری وجود دارند. رسانهرسانه

دیو( رابطه مثبت و معناداری با هویت  های شنیداری )راهای دیداری همچون تلویزیون و رسانهکتاب و مجالت، رسانه

فروزان  .  شودها میملی افراد، هویت گروهی و مذهبی و همچنین هویت جنسیتی دارد. به این معنا که باعث تقویت آن

 ( امینی  آسیب 1392و  در مورد  به روش کیفی  بررسی  راهکارهای  و  تلویزیون های برنامه در زندگی سبک شناسی( 

 برای شدهتعریف  ابعاد از بعد  پنج در اطالعاتی شامل تحقیق نهایی های مروز انجام دادند. یافته ا ایران در آن ارتقای 

 در سبک زندگی اصلی ابعاد  بود. بعد، هر در تلویزیون های آسیب  از های مجموع  حاوی  هرکدام که زندگی بودند سبک

  گرفتند.  قرار موردبررسی شکل کلی به هرکدام  که بود اعتقادی  و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، مسائل شامل تحقیق 

( تحقیقی با عنوان بررسی نقش رسانه ملی )تلویزیون( در توسعه فرهنگ کارآفرینی در  1393اسماعیلی و ساروخانی )

اند. به این نتیجه رسید که رسانه ملی )تلویزیون( عامل مؤثری در توسعه فرهنگ  بین جوانان شهر گرگان انجام داده 

نیز در بین  ی محسوب میکارآفرین با باال رفتن نقش رسانه ملی، توسعه فرهنگ کارآفرینی  شود. به این صورت که 

های (، تحقیقی با عنوان بررسی نقش رسانه 1393آبادی و صدیقی ارفعی )یابد. نور محمدی نجف جوانان افزایش می

ها و منابع وجو در پایگاهجستتحلیلی اسنادی و  ها با روش  ملی با تأکید بر تلویزیون بر سبک زندگی اسالمی خانواده 

 افزایش سبب توانندمی تنهانه دینی مسائل درباره  هاییبرنامه  ارائه با هارسانهشده است.  اطالعات علمی اینترنتی انجام 
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 نمایش طریق از شدن برانگیخته  این  و  انگیزندبرمی  هم را دینی رفتار بلکه شوند، دین در تعمق  و دینی  اطالعات 

 نحوه و میزان رابطه ای با عنوان بررسی( مطالعه1394موسوی و فیروزی راد ).  گیردمی صورت آیینی و دینی رفتارهای 

 بین دادند نشان  مربوط های اند. یافته تبریز انجام داده  شهروندان در شهر زندگی سبک جمعی با  های رسانه از استفاده

استفاده   میزان بین و سنتی زندگی سبک به شهروندان گرایش میزان و رادیو ملّی، تلویزیون های برنامه استفاده از میزان

 گرایش  بین میزان و دارد وجود داری معنی رابطه مدرن زندگی سبک به شهروندان گرایش میزان و اینترنت ماهواره، از

 و مدرن زندگی سبک به میزان گرایش بین  و رادیو ملی، تلویزیون های برنامه  از استفاده نحوه و سنتی زندگی  سبک به

 بر شهروندان زندگی  سبک نوع  درنهایت دارد و وجود داری معنی  رابطه اینترنت ماهواره، های برنامه  از  استفاده نحوه

 است. متفاوت وضعیت تأهل سن، تحصیالت، جنسیت، ای زمینه  متغیّرهای  اساس

های خانواده را بر مبنای دالیل اهمیت حضور والدین در  های تأثیرگذاری بر ارزشیپژوهشی روش ( در  2001ناتانسون )

اند. نتایج هر دو پژوهش نشان داد  ها مورد تحلیل و بررسی قرار داده وسیله بچه های تلویزیونی بهزمان تماشای برنامه 

های ی به دلیل محتوای نامناسب برخی از شبکههای تلویزیوندر سنین کودکی حضور والدین در زمان تماشای برنامه

با توجه به این  گذارد از  که تأثیر زیادی بر روی روان و فکر کودک میتلویزیونی برای سنین خاص ضروری است و 

مدل    6( در مطالعه دیگری در مورد سبک زندگی به مقایسه  2004)  1برونسو و گرونت   اهمیت باالیی برخوردار است.

عنوان یک رابط مهم نقش میانجی را داشته باشد. در مدل  تواند بهداختند. سؤال اصلی این بود آیا سبک زندگی میپر

بر دیگری ها و سبک زندگی یک رابطه دوطرفه وجود دارد و هریک  تأثیر غیرمستقیم، نتایج نشان داد که میان ارزش

اعی مجازی در ترکیب با نفوذ  های اجتمدهد که شبکهنشان می(  2012)   2های پژوهش تایلر یافته  گذارد.اثر متقابل می 

و ستیز در    اند که این حرکت سبب ایجاد تضادآغاز کرده  های غربی، حرکتی را به سوی همگن سازی جهانقدرت 

 هایشان شده است. هویت ملی و سنت  سوی شکست و تضعیفها به جهان و حرکت برخی ملت

تأثیر رسانه به2013)  3در تحقیق دیگری گوردون   بر  نموده(  تأکید  بر خانواده  تلویزیون  بر  ویژه  این تحقیق  اند. در 

( در تحقیقی با عنوان »تالش برای  2014)  4لو.  شودهای تلویزیون اشاره می ضرورت دقت و توجه والدین در مورد برنامه 

وسیله آن زنان چینی هایی بود که بهبدن مدرن: مصرف مواد آرایشی زنان چینی« به دنبال کشف معانی و ایدئولوژی 

شدن های هویت و جهانیهای این پژوهش بر اهمیت ارتباط میان مصرف، شکل گرفتند. یافته تصمیم به عمل جراحی می 

 کند.ها به باز ساخت هویت زنان مدرن چینی کمک می دهد که همه این نشان میتأکید دارد و 

حاضر از نوع همبستگی است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردی است. تحقیق کاربردی    پژوهش حاضر  روش تحقیق

اکن در شهر  سال به باال س   18در جستجوی دستیابی به یک هدف عملی است جامعه آماری در این پژوهش کلیه افراد  

نفر می باشد. انتخاب    173757تعداد    1395بجنورد است که بر اساس آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن سال  
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صورت تصادفی خوشه ای بوده است. در مواردی که واریانس جامعه یا درصد مورد نیاز را در اختیار نداشته  ها بهنمونه

جم نمونه استفاده کرد. این جدول حداکثر تعداد نمونه را در برآورد  توان از جدول مورگان برای برآورد حباشید، می

برای   نمونه تعیین گردید.  380دهد؛ که در این تحقیق بر مبنای برآورد جمعیت تعداد تعداد  میزان شیوع نشان می

نیک  از تکزمینه )ادبیات، سوابق، موضوع تحقیق و نگرش مبانی تئوری( و    گردآوری اطالعات از تکنیک اسنادی در 

شده است. بدین منظور برای سنجش سبک زندگی  ها بهره گرفته ها جهت آزمون فرضیه آوری داده پرسشنامه برای جمع

( استفاده شد و برای پرسشنامه رسانه  1396شهروندان از پرسشنامه استانداردشده در تحقیق )اله دادی و همکاران،  

های محلی که به صورت محقق ساخته تهیه  وایی متغیر رسانهبرای ر  محلی به صورت محقق ساخته تنظیم گردید.

نظران )استاد راهنما و استاد مشاور تحقیق( بررسی و پس از رفع اشکاالت آن  گردیده است با استفاده ازنظر صاحب 

االت تایید  ای محلی نیز پس از آزمون اولیه سؤهی پرسشنامه مربوط به متغیر رسانهپایای  است ومورد تایید قرارگرفت. 

 استفاده شد.  plsو اسمارت   spssافزارهای آماری ها از نرم برای انجام این تحلیل  گردید.

 سبک زندگی .1

زندگی سبک  برگر  اما  مُ  ،ازنظر  متمایز،  شیوه  هر  را  زندگی  »سبک  سوبل  همچنین  هست.  فرد  زندگی  حالت  یا  د 

عاریف، ما با واژه فراگیری روبرو هستیم که از سلیقه  تشخیص زیستن« تعریف کرده است. با در نظر داشتن این تقابل

:  1393شود )نویدنیا،  زمینۀ آرایش مو و لباس، سرگرمی و تفریح، کار و شغل تا هنر و غیره، همگی را شامل می  فرد در

مکان رد، گروهی از مردم،  ای که برای ف شیوه(. مفهوم سبک زندگی به معنی شیوه و روش انجام چیزی خصوصا358ً

دهنده فرد یا گروه یا سطح خاصی باشد. طرز نگرش خاص فردی و  د، اجزا یا انجام اموری که تمایزای نوعی باشیا دوره 

اص  دهنده تاکید بر طرز نگرش خ راهی که نشانسلیقه که بیانگر و ممیز راه زندگی است و شیوه انجام چیزی خصوصاً

است. آلفرد آدلر از این اصطالح برای اشاره به حال و هوای زندگی فرد    کار گرفته شدهیا مشخصه دوره معینی باشد، به

 استفاده کرد. 

تعریف م لیزر الگوی خرید کاال  براساس  را  زندگی  به نظر وی سبک زندگی نشانیسبک  زندگی  کند.  دهنده شیوه 

ای که کاالی کند و شیوهیکننده در آن خرید مای است که مصرفدهنده شیوهنشان  متمایز جامعه یا گروه اجتماعی و

از  (.  10:  1388کننده در جامعه است )خوشنویس،  دهنده سبک زندگی مصرفشود، بازتابخریداری شده مصرف می

دیدگاه »سویل«، سبک زندگی عبارت است از هر شیوه متمایز و بنابراین قابل تشخیص زیستن )چاوشیان و اباذری،  

ای دارای سبک و شیوه زندگی متفاوتی است. سبک زندگی، فعل و دارد که هر جامعهاعتقاد   سولومون« (. » 24:  1381

 دهد. فرد را در محیط زندگی او نشان میانفعال 

گی مردم و  کند: »اصطالح سبک زندگی به روش زندسبک زندگی را این گونه تعریف می  »سازمان بهداشت جهانی« 

و فعالیت ها اشاره دارد. همچنین ترکیبی از الگوهای رفتاری و عادات  د  های اجتماعی، طرز برخوربازتابی کامل از ارزش 

فردی در سراسر زندگی )فعالیت بدنی، تغذیه، اعتیاد به الکل و دخانیات و...( است که در پی فرایند جامعه پذیری به  

گونه نتیجه  توان اینیبا توجه به تعاریفی که از سبک زندگی بررسی نمودیم م  (.126:  1392وجود آمده است« )فیضی،  
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های مختلف وجود دارد، اما در تمامی تعاریف  گرفت که باوجوداینکه تعاریف متعددی از مفهوم سبک زندگی در فرهنگ 

این  ازجمله  از تمام فعالیت وجوه مشترک بسیاری وجود دارد:  افراد طیف کاملی  افراد در  که سبک زندگی  هایی که 

های کلیدی مفاهیم علوم اجتماعی نوین به گیرد. سبک زندگی یکی از مؤلفهدهند را دربر میروزمره انجام می  زندگی

 تدریج جایگاه خاصی یافته است.های اجتماعی و فرهنگی معاصر به شمار آمده و در بررسی 

 محلی   رسانه.2

دم در  های سمعی و بصری و مکتوب به مرهای ارتباط جمعی به مجموعه وسایل غیر شخصی برای انتقال پیامرسانه

  ها ارتباطشان با جمع باشند یا نباشند. شاخص این رسانهشود، خواه در سلطه دولت  مناطق دور و نزدیک گفته می

کننده نوع وسایل ارتباطی است که هدف آن برقراری رابطه با یک مخاطب با  مشخص  "ارتباط جمعی "است. اصطالح  

ها قدرت و شعاع عمل گسترده است. وسایل ارتباط  جمع را در نظر دارد؛ و ویژگی اصلی آنگروه کوچک نیست، بلکه  

ها شود و جمع زیادی را مخاطب  جمعی از نظر نوع نیز بسیارند. در واقع هرچه سبب تسهیل امر ارتباطات میان انسان

محلی در یک    رسانه.    ها، مطبوعات و ...پیام خود قرار دهد در این تعریف جای دارد مانند رادیو، تلویزیون، خبرگزاری 

های  ه محل و منطقه خاصی است و برنامه شود که معطوف ب ای از وسایل ارتباط جمعی گفته میتعریف ساده به رسانه

هاست. با حائز اهمیت است محتوای این رسانههای محلی  رسانه  کاربرد بومی و محلی دارد؛ اما آنچه که در  آن صرفاً

گویند، در حقیقت دانش و آگاهی  ده بر محتوای بومی و محلی سخن میاینکه افراد بسیاری از توجه و تأکید فزاینوجود  

های تحقیقاتی معدودی به این دارد و افراد، محققان یا سازمان  اندکی درباره چیستی محتوای محلی و بومی وجود

یافتن دقیق محتوا مبانی متفاوتی را در نظر دارند. از    موضوع توجه دارند. علت نیز آن است که هر یک برای تعریف و

 این محتوای بومی و محلی دارای تعاریف متفاوتی مانند موارد زیر است: 

گاه مبنای تعریف، منطقه جغرافیایی مانند روستای استان یا حتی کشور است. مشکل این تعریف این است که    -1

حدود ارتباطی با زندگی مردم آن منطقه ندارد به خصوص در عصری  اطالعات تولید شده در یک منطقه جغرافیایی م

 که تأثیر جهانی شدن مشهود است.

برخی محققان بر این باورند که محتوای محلی و بومی، محتوایی است که مخاطبان بومی و محلی را مورد توجه    -2

 (. 74: 1391دهد و با فرهنگ با زبان خاص مردم یک منطقه شود )غفوری، یقرار م

اقتصادی و سیاسی    اند که محتوای بومی، محتوایی است که از جهت اجتماعی، فرهنگی،گروه دیگر بر این عقیده  -3

المللی رادیو  ینهای بکه بسیاری از اخبار و مسائل شبکهای خاص و مشخص باشد اما اشکال این است  مربوط به جامعه

 توان محتوای بومی و محلی دانست.های اینترنتی را نمیپایگاه و تلویزیونی و حتی برخی اخبار و اطالعات بر روی 

دانند که به مردم دارای یک زبان با مردم دارای سنن فرهنگی مشترک  دیگر، محتوای محلی را محتوایی می گروه  -4 

 مربوط شود.

 برند.کار میبه ت که مردم خاص یک منطقه آن رااند که محتوای محلی محتوایی اسقیدهگروه دیگر بر این ع -5 
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های دیگر مناطق  هاست که امکان صدور آن به رسانه توای بومی و محلی بخشی از برنامهای، محدر صنعت رسانه  -6

( باید گفت همه این تعاریف در جای خود معتبر هستند اما در عین حال هر یک نقاط  2006وجود ندارد )آلیسون،  

لب  نه مانع؛ بسیاری از مطالب و مفاهیم الزم را شامل نمی شوند و برخی مطاضعف مهمی دارند زیرا نه جامع هستند و  

  "برای   "کند شاید بهتر باشد در بحث محتوای بومی و محلی جای اینکه بگوییم: محتوا  غیر محلی به آنها راه پیدا می

 اجتماعات بومی و محلی.  "از "اجتماعات بومی و محلی بگوییم محتوا 

 های بصری  جذابیت.گرافیک و  3

و   ها در سپهر عمومیو ارتباطات با حضور گسترده رسانههای نوین اطالعات هزاره سوم و توسعه و رشد فناوری   با آغاز

ها  همه شئون زندگی، فضا و چارچوبی فراهم شده که آموزش، فرهنگ، سیاست و ... انسان، حول محور ارتباطات و رسانه

کند تا  های فراهم آمده به کاربران کمک میجریان یابد. در این میان ارتباطات گرافیکی با تکیه بر درک باالتر داده 

ات را افزایش دهند و نقش مؤثری را در روابط عمومی دانش محور دارد. وری در دریافت در دریافت اطالعمیزان بهره

ها تبدیل شده است که در انجام وظایف روابط  ناپذیر از راهبرد روابط عمومیییرسان به جزئی جداامروزه گرافیک اطالع 

ها  ش، تبلیغ سازمانهای اطالع رسانی، آموزعمومی بخشی به این نوع ارتباط اختصاص داده شده، بخشی که در حوزه 

رساند و منجر به تولید علم در قالب گرافیکی شده و در سبگ زندگی افراد جامعه تأثیرگذار است )محسن  را یاری می

 (.1:  1395زاده، اسفندی،

های مختلف را  ند فرهنگ توانمفاهیم میهای بصری به عنوان یکی از ابزارهای تأثیرگذار در انتقال  گرافیک و جذابیت

د بر فرهنگ و فراز و فرود آن تأثیرگذار باشد. انتقال مفاهیم بواسطه ابزاری  ن توانسوی دیگر میتأثیر قرار دهد. از  تحت  

دهد.  دهد. مرزها را کنار زده و معنا و مفهوم را به مخاطب انتقال میها را تحت تأثیر قرار میمانند گرافیک، فرهنگ

م و  نه است. گرافیک، حرکت در میان فرشناساکرد بصری و نگرش زیباییته از کارنگرش حاکم بر این کارکرد، برگرف

رنگ، سپیدی و سیاهی و بیان مفاهیم در قالب تصویر است. نوعی از گرافیک، گرافیک اجتماعی است که باید از نظر  

ر شناخت  اجتماعی پیام مفیدی را برساند و چشم و ذهن را جلب کند و نظم الزم را برای دیدن به ذهن بدهد و د 

طور مؤثر به آماده سازی راه  تواند بههنر میهای الزم برای یک زندگی کامل و لذت بردن را فراهم سازد. این  ارزش 

)بخشی،    برای هنری مؤثر و مثبت یاری رساند. هنری که بتواند پیام خود را به مردم برساند و از طرف آنها درک شود

های بصری قابلیت انتقال مفاهیم و تأثیرگذاری آنها را  با این تفاسیر گرافیک و جذابیت   (.127- 124:  1395دوستی،

 تواند در زندگی فردی و اجتماعی افراد نقش داشته باشد.دهد و از این طریق میافزایش می 

 5نظریه گیدنز سبک زندگی از نظر .4

دنیای مدرن    ش در مورد موضوع سبک زندگی دراهای مهمی از نظریه پردازانی است که بخش گیدنز ازجمله نظریه 

 سبک های عمده نظریه آنتونی گیدنز مسئله مدرنیته است که در ارتباط با تغییردیگر یکی از قسمتبیاناست. به

اس آن  ها را بر اسدهد؛ و پدیده ت در دنیای مدرن هست. گیدنز مدرنیته را محور کار خود قرار می هوی زندگی افراد و
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 داده شکل تغییر یا همان مدرنیته  مدرن دوران در یابیهویت  فرایند اساس نظریه گیدنزکند. برمقایسه و تحلیل می

 .است

سبک زندگی اصطالحی است کـه در فرهنگ سـنتی چندان کاربردی ندارد، زیرا همراه نوعی انتخـاب از بـین تعداد  

ها با های زندگی و تقابل آناست که به درک مدرن بودن سبک  های موجود است. ایـن رویکرد راهیبسیاری از امکان

اند. اند کـه مدام در حال ابداع و خلـق شدنانجامد و این معنای نمادین، اموری توافقیهای پیشـین می بندی شکل

گیرد،  کـار میها را بـه  وبیش جامع از عملکردهـا تعبیـر کـرد کـه فـرد آنای کمتوان به مجموعهشیوه زندگی را می

کند، بلکـه روایـت خاصـی را هـم کـه وی بـرای هویـت شخصی خود برگزیده است  فقط نیاز او را برآورده میچون نه

 (. 1378:120کند )گیدنز،  در برابر دیگران مجسم می 

تی  گذاری محصوالت فرهنگ مادی است که استقرار معیارهای هویگی روش الگومند مصرف، درک و ارزشسبک زند

د و زندگی روزمره بیشتر بر حسب  سازد. امروزه هر چه نفوذ سنت کمتر می شوا در چارچوب زمان و مکان ممکن میر

شود، افراد بیشتر ناچار می شوند تا سبک زندگی خود را از میان  ثیرات متقابل عوامل محلی و جهانی بازسازی می  تأ

نوع پوشش، خوراک،  آیند که در  صورت عملکردهای روزمره درمیی به  های زندگهای مختلف انتخاب کنند. سبکزینهگ

شخصی،  یابند، ولی این امور در پرتو ماهیت متحرک  ب برای مالقات با دیگران تجسم میهای مطلوطرز کار و محیط

های  نیهای زندگی و دگرگوا هستند. در نزد گیدنز، تحول سبک طرزی بازتابی در برابر تغییرات احتمالی باز و پذیربه

دگی اجتماعی امروزی و کثرت  خورند و به دلیل گشودگی زنسطه بازتابندگی به یکدیگر گره میساختاری مدرنیته به وا

 یابد.ای اهمیت میطور فزایندهشخصی بههای کنش و منابع، انتخاب سبک زندگی برای ساختن هویت زمینه 

توان با قدرت پیدا کردن خویشتن فرد مدرن  ه را میشیوه زندگی بر مبنای طبق  گسترش سبک زندگی فردی به جای 

های  ههای دنیای مدرن است؛ بدین معنا که دنیای مدرن یافتگیدنز، باز اندیشی یکی از مؤلفه   هم توضیح داد. به بیان

رک  ندیشی عصر مدرن پویایی و تحبرد. باز ادر سازماندهی مجدد خود به کار میهای انتزاعی را مرتبا  حاصل از نظام

های ماقبل مدرن وجود نداشته است. یکی از پیامدهای باز  ه به نحوی که در هیچ یک از فرهنگ ای به آن دادسابقهبی

ایی برای افراد  های پیشامدرن هم شاهد وجود انتخابهنگاندیشی در خویشتن، پیدایش سبک زندگی است. در فره

اما گزینه به هم شباهت  هستیم،  تعدا های گوناگون  آنها چنان محدود است که سبب میدارند و  تنها سبک  د  شود 

  های یکسان به سبک تقریباًباشد و همه افراد متعلق به فرهنگ مشخصی برای زندگی در هر فرهنگی تعریف شده  

ان  کهای همسان منبعث از فرهنگ واحد است نه امته مهم، تطابق همه افراد با ارزش مشابهی زندگی کنند. در اینجا نک

و متفاوتی را پیش روی   های بسیار متنوع (؛ اما دنیای مدرن سبک 1384شوند )گیدنز،  هایی که گاهی پیدا می انتخاب 

شود تا از میان آنها برای هر عمل خود به گزینش بپردازد. حتی اگر کسی بخواهد  گذارد و او ناگزیر میهر فرد می

زند؛ بنابراین، در عصر مدرن، هر فرد به  ه گزینشی خاص می، ناخواسته دست بمطابق با فرهنگ سنتی زندگی کند

ثیر عمیقی بر هویت ها تأرود. بدیهی است این گزینششمار میی است که ویژه خود او بهناچار دارای نوعی سبک زندگ

ی در  سزایهفرد خواهد داشت و هویت او را ویژه و منحصر به فرد خواهد کرد؛ بنابراین، سبک زندگی هر فرد سهم ب
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ساختن روایت زندگی او خواهد داشت، اما نکته مورد نظر این است که هر فرد برای انتخاب سبک زندگی خود کامال 

گیرد، بلکه   توسط فرد صورت نمیآزاد نیست و اسیر قید و بندهایی خواهد بود. همیشه انتخاب سبک زندگی صرفاً

بک زندگی  کنند. در انتخاب سکه فرد را ناچار به گزینش میاند  های اجتماعی، یا فشارهای اقتصادی گاهی این گروه 

ثیر عوامل اجتماعی دیگری  ها. این دو عامل هم خود تحت تأها و فرصتهر فرد، دو عامل نقش درخور دارند: شانس 

ت که فرد  آن اس  - صورت اختیاری و چه به صورت اجباری  چه به  -ب سبک زندگی توسط هر فرد  هستند. حاصل انتخا

یابد؛ تعلق می  -زندگی مشابه او هستند    های یعنی جمع کسانی که دارای سبک   -ی  های اجتماعبه یکی از اقشار و گروه 

 های اجتماعی متفاوت است. بندی ای بر گروههای زندگی مقدمهبنابراین، انتخاب سبک 

 نظریات مربوط به رسانه .5

 نظریة تزریقی .5.1

ای برنگرش و رفتار مخاطبان است. این نظریه گویای آن است تأثیر مطلق محتوای رسانهمصداق الگوی    نظریۀ تزریقی،

گذارد.  رسد و تأثیری مستقیم و فوری برجای میای به طور یکسان و یکنواخت به همه مخاطبان میهای رسانهکه پیام 

داند. نظریۀ تزریقی ر مخاطب می نظریۀ تزریقی وسایل ارتباط جمعی را دارای مطلق، مستقیم و فوری ب  به عبارتی،

انگارة مسلط    شناسی است که در اوایل سدة بیستم،پاسخ در روان  – نشأت گرفته از نظریۀ رفتارگرایی یا الگوی محرک

 های اصلی این نظریه بدین قرار است:بود. ویژگی

 در ارتباط هستند.ها . مخاطبان به طور مستقیم و بدون میانجی ساختار اجتماعی یا گروهی با رسانه1

های متمایز  شوند }ویژگی »برابر« فرض می   . مخاطبان به صورت مجموعۀ همسان و یکپارچه و از نظر وزن و ارزش،2

 شود{.ها نادیده گرفته می فردی و اجتماعی آن

 (.121: 1389ها قدرت تأثیرگذاری باالیی دارند )مهدی زاده،  . رسانه 3

 سازینظریة برجسته.5.2 

گذارند.  می  برآگاهی و اطالعات مردم تأثیر  ها و رویدادها،ها با برجسته ساختن بعضی از موضوع این معنا که رسانهبه  

بیندیشند،گرچه نمی تعیین کنند که مردم »چگونه«  باما می  توانند  تعیین کنند که »دربارة چه«  یندیشند. توانند 

این   های مستند،های خبری و برنامه ها، به ویژه در اخبار و گزارشهها این است که رسانسازی رسانه منظور از برجسته

ای از مسائل و موضوعات معین و محدود معطوف سازند و از مسائل و  قدرت را دارند که توجه عموم را به مجموعه 

سی و رابطۀ  سازی از سه اولویت رسانه، اولویت عموم و اولویت سیاپوشی کنند. فرایند برجسته موضوعات دیگر چشم

 گیرد. بین این سه شکل می

 نظریة کاشت.5.3

برآثار تدریجی و دراز مدت رسانه تلویزنظریۀ کاشت  به ویژه  بر شکلیها  از دنیای  ون  گیری تصویر ذهنی مخاطبان 

می  تأکید  اجتمغاعی  واقعیت  از  آنان  سازی  مفهوم  و  گربنر اطراف  جرج  دهۀ    6کند.  در  کاشت،  نظریۀ    1960واضع 

 
6 George Gerbner 
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 زاده، عیسی حسنفاطمه شاد، علیرضا اسماعیلی

های بینندگان های فرهنگی« شروع کرد تا تأثیر تماشای تلویزیون بر باورها و دیدگاه تحقیقاتی را با عنوان »شاخص

نظریه کاشت یا پرورش گربنر، بر کنش متقابل میان رسانه و مخاطبانی که از آن   دربارة جهان واقعی را بررسی کند.

ها بر مخاطبان تأکید دارد. فرض اساسی این نظریه این  نیز بر چگونگی تأثیرگذاری رسانه   کنند ورسانه استفاده می  

وجود    های آن رسانه ارتباط مستقیمپنداری در محتوا و برنامهجهه و استفاده از رسانه و واقعیتاست که بین میزان موا

باعث ایجاد تغییر نگرش و دیدگاه های موافق با   های متمادی مواجهه با رسانه ای خاص دارد. به این صورت که ساعت 

نه ها، میزان تأثیر  های مورد استفاده از رساورش با تعیین میزان و نوع برنامهمحتوای رسانه می شود. در واقع نظریه پر

 (. 26: 1390کند تا به سازوکار و نحوه تأثیر دست پیدا کند )عباسی قادی و خلیلی کاشانی، را مطالعه می

 های محلی بجنورد بر سبک زندگیگرافیک و عناصر بصری  رسانه تأثیر .6

 آمار جمعیت شناختی .6.1

باشد.  ( درصد زن می60.2نفر )  224مرد و  ( درصد از افراد  39.8نفر )  148طبق از مجموع افراد مورد بررسی تعداد  

(  48.4نفر )  180سـال،    33تا    18راد بین  ( درصـد از اف 43.3نفر )  161طبق نتایج، از مجموع افراد مورد بررسی تعداد  

سال قرار دارند. طبق نتایج از مجموع افراد مورد بررسی    65تا    50بین   ( درصد 8.3نفر )  31سال،    49تا    34درصـد بین  

باشند. طبق نتایج، از مجموع افراد  ( درصد متاهل می68.8نفر )  256و    ( درصد از افراد مجرد31.2نفر )  116تعداد  

بر  افراد دارای تحصــیالت دیپلم و پایینتر،    50.5رسی میزان  مورد  از  درصـد دارای تحصـیالت فوق    36.6درصــد 

لیسانس،    11.6دیپلم،   باالتر می   1.3درصـد دارای تحصـیالت  و  لیسانس  دارای تحصیالت فوق  باشند. طبق  درصد 

شاغل  ( درصد غیر  35.5نفر )  132راد شاغل و  ( درصد از اف 64.5نفر )  240نتایج، از مجموع افراد مورد بررسی تعداد  

 باشند.می

 توصیف متغیرهای اصلی . 6.2

 

 متغیرهای اصلی های مرکزی و پراکندگی . نتایج شاخص1جدول شماره 

 

 

 

 

 

د هر دو  های مرکزی و پراکندگی در مور گردد سهم هر یک از شاخص گونه که در این جدول مشاهده می مان ه

بک زندگی  ها در مورد متغیر سشده است و از طرف دیگر این شاخص  های محلی مشخصمتغیر سبک زندگی و رسانه 

 های محلی به دست آمد.های مربوط به رسانهمورد شاخصباشد. کمترین مقدار در بیش از سایر متغیرها می

 
 

 واریانس  انحراف معیار  مد میانه  میانگین  متغیر 

 371.99 19.28 96 98 100.10 سبک زندگی 

 19.65 4.43 10 10 11.22 رسانه محلی 
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 ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها .6.3

 

 . محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی تحقیق2جدول شماره 

 متغیر  معیار  سبک زندگی  رسانه محلی 

 ضریب پیرسون 1 0.06
 سبک زندگی 

 سطح معناداری   0.247

 پیرسونضریب  0.06 1
 رسانه محلی 

 سطح معناداری  0.247 

 

دهد میزان همبستگی بین رسانه محلی با متغیر وابسته  نشـان می  2در جدول  نتایج ضـریب همبسـتگی پیرسـون  

 است و همبستگی وجود ندارد.  0.247می باشد و درجه معناداری   0.06سبک زندگی بلحاظ آماری معنادار برابر با  

؛  های محلی بر سبک زندگی شهروندان در شهر بجنورد تأثیر دارد« رسانهفرضیه پژوهش، تحت عنوان » برای بررسی  

توان در مورد برازش مدل پژوهش  می  3و جدول شماره    Smart Plsافزار  آمده از نرم دستهای به بر مبنای شاخص

ها در سطح  که آزمون فرضیه ان گفت، ازآنجایی توی مدل میآمده دستقضاوت نمود. در مورد معنادار بودن اعداد به 

 بیشتر باشد. در غیر این صورت معنادار نخواهد بود. 1.96شود، ضرایب معناداری باید از انجام می   %95اطمینان 

 

 

گیری، مدل ساختاری و مدل کلی، با استفاده  های اندازه پس از تأیید برازش مدل  3با توجه به نتایج جدول شماره  

های اصلی تأیید شدند فرضیه  و بررسی ضرایب مسیر استاندارد مربوط به مسیرهای هریک از سازه   tاز ضرایب معناداری  

( با سطح معناداری 0.08ضرایب مسیر مستقیم متغیر )طور که در جدول مشخص می گردد،  سوم بررسی شد. همان 

 نشان می دهد که فرضیه فرعی سوم مورد تأیید قرار نگرفت.  1.96( کمتر از 1.22)

 GOFبرازش مدل کلی معیار  .6.4

شود و با تأیید برازش آن، بررسی برازش در یک مدل  گیری و ساختاری میمدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه 

 شود. استفاده می GOFشود. برای برازش مدل کلی تنها یک معیار به نام کامل می

 . نتایج تحلیل فرضیه فرعی سوم3جدول شماره 

  مسیر مستقیم 

 آماره 

t-value 
 

 ضرایب 

 استاندارد شده 
 نتیجه آزمون 

 عدم تأیید  0.08 1.22  سبک زندگیرسانه های محلی 
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 زاده، عیسی حسنفاطمه شاد، علیرضا اسماعیلی

 شود:این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه می 
2GOF=√ (Comunalitie) ×R  ( 1رابطه ) 

 R( نیز مقدار میانگین مقادیر  2Rی میانگین مقادیر اشتراکی هر متغیر است و )( نشانهComunalitieمفهوم )

Squares  زای الگو است. برای اجرا از بخش الگوریتم؛ داده های بخش  متغیرهای درونCommunality    را فراخوانی

ا را انتخاب و در فرمول فوق قرار داده و محاسبه می نماییم. زمتغیرهای درون   R Squaresکرده و مقادیر میانگین  

 جداول ذیل حاصل برایند محاسبات تحقیق می باشد.

 . میانگین مقادیر اشتراکی 4جدول شماره 

 communality 

life style 0.621287 

local media 0.541940 

 

 R Squares. میانگین مقادیر 5جدول شماره 

 

 

 

 

 

به    5و    4بر مبنای میانگین مقدار متوسط ضرایب در جداول    2Rمحاسبه: مجموع هر یک از مقادیر اشتراکی و  

  GOFبنابراین مقدار معیار  به دست آمد؛    0.14مقدار  R √2و    Comunaliti) √  =0.626دست می آید و بنابر این 

عنوان مقادیر ضعیف، متوسط که به   36/0و    0/ 25،  0/ 01با توجه به سه مقدار  ( محاسبه گردید.  1مدل مطابق با رابطه )

(. بنابر این بر اساس فرمول کلی می توان چنین به 153:  1395اند )داوری و رضازاده،  شدهمعرفی   GOFو قوی برای  

 دست آورد؛ 

                                         GOF=√0.296 0.087 =0.14  ×0.6260 GOF= 

حاصل از برازش کلی نشان می دهد که مدل از مطلوبیت در حد متوسطه رو به باالیی برخوردار    0.296مقدار  

 .باشدمی

 

 گیری نتیجه

معناداری دارد« بر    های محلی بر سبک زندگی شهروندان تأثیری پژوهش، تحت عنوان »رسانهفرضیه برای بررسی  

گیری، مدل ساختاری  های اندازه ، پس از تأیید برازش مدل 3با توجه به نتایج جدول  شده  های نشان داده مبنای شاخص 

های و بررسی ضرایب مسیر بار عاملی مربوط به مسیرهای هریک از سازه   tو مدل کلی، با استفاده از ضرایب معناداری  

 R Square 

life style 0.163794 

local media 0.119372 
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  1/ 96( کمتر از  1.22)  tطور که در جدول مشخص گردید، ضریب معناداری  همان   اصلی تأیید شدن سوم بررسی شد.

( عاملی  بار  مسیر  ضرایب  از  0.08و  هم  می   0/ 4(  نمیکمتر  قرار  تأیید  مورد  مربوطه  فرضیه  لذا  نتایج  باشد،  گیرد. 

نمدل  ساختاری  معادالت  مؤلفه سازی  کلیه  که  داد  رسانهشان  شهرونهای  زندگی  سبک  و  محلی  معنیهای  دار  دان 

خوبی نشان تواند یک الگوی مناسب محسوب شده و روابط بین ابعاد و متغیرها را بهنیستند؛ بنابراین مدل پژوهش نمی

های محلی بر سبک زندگی شهروندان تأثیر معناداری ندارد و مورد  که رسانهرضیه تحقیق مبنی بر این دهد. درنتیجه ف 

ن تحقیق با برخی تحقیقات تجربی داخل و خارجی همسویی ندارد. برخی تحقیقات  تائید هم قرار نمی گیرد. نتایج ای

خواه و رستمی  ( و علی1394راد )(، موسوی و فیروزی 1391همکاران )  غیرهمسو در داخل شامل نتایج تحقیق هرسیچ و

توان نام برد.  ( می 2013)( است. برخی تحقیقات خارجی غیرهمسو با نتایج تحقیق ما شامل تحقیق گوردون  1399)

 طبق نتایج حاصل پیشنهاداتی ارائه شد که عبارتند از: 

مبنای تحقیق انجام شده رسانه های محلی نتواسته رابطه مثبت ومعناداری را با سبک های زندگی ایجاد نماید.  •

در این جریان    این می تواند به دلیل عدم محبوبیت رسانه های محلی در اذهان عمومی باشد که عوامل مختلفی

وجود دارد. همچنین رسانه های محلی در اجرا و عملکردشان ضعیف بوده اند و نتوانستند ارتباط مناسبی با اعضای 

آن منطقه ایجاد نمایند. البته آزادی های سیاسی و اجتماعی در جامعه می تواند مشارکت های همه جانبه ای را 

 در بین شهروندان بجنوردی فراهم سازد. 

های جمعیتی مثل دهد با تقویت زمینه طور که نتایج نشان میای همان زمون فرض میانگین بین عوامل زمینه در آ  •

توان به باالبردن آگاهی و اطالعات و  های فردی و جمعی شهروندان میآموزش و باال بردن سطح سواد و مهارت 

 ای چندساله کمک کرد. م اندازه دانش موجود در فرایند سازمانی در پیشبرد سازمان برای رسیدن به چش

نتایج نشان داد که آنچه در این تحقیق محرض هست میزان توانمند سازی ضعیف در بین اصحاب رسانه را نشان  •

با توانمندسازی در بخش یابد نیروی انسانی در بخش به می دهد؛ لذا ضرورت می  های مختلف  خصوص مدیریت 

های اجتماعی مساعدت نمود. این توانمندسازی کردن نیروی انسانی یهها را برای دریافت بیشتر از سهم سرماآن

فن و  اصول  با  به باید  تا  پذیرد  صورت  خاص  علمی  دستهای  سازمانی  اهداف  به  بتوان  سریع  مثالً  طور  یافت. 

روز نمودن مدیران و پرورش  های علمی و بازدیدها از مراکز علمی و صنعتی و بههای ضمن خدمت، گردشآموزش 

 وحیه نوآوری و خالقیت بتوان در این جریان گامی مؤثر برداشت.ر

بجنوردی طراحی • مورد شهروندان  در  تحقیق چون  بود ضرورت میاین  دیگر  شده  آتی، طیف  تحقیقات  در  یابد 

 شوندگان در مناطق دیگر استان خراسان شمالی موردبررسی قرار گیرد.آزمون
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