تأثیر گرافیک و جذابیتهای بصری رسانههای محلی بجنورد بر سبک زندگی
چکیده
سبک زندگی افراد جامعه تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و در عصر حاضر با توجه به گسترش روزافزون رسانههای
محلی ،مسئله تأثیرگذاری این عامل نیز مطرح میشود .شهر بجنورد یکی از شهرهایی است که دارای رسانه محلی
میباشد .در این پژوهش میزان تأثیرگذاری رسانههای محلی بر سبک زندگی افراد در این شهر بررسی میشود .این
تحقیق به روش همبستگی و از نوع کاربردی به بررسی تاثیر گرافیک و جذابیتهای بصری رسانههای محلی بر سبک
زندگی در شهر بجنورد می پردازد .حجم نمونه تحقیق به روش تصادفی خوشهای به تعداد  380نفر بود .برای تحلیلی
دادهها از نرمافزار آماری و معادالت ساختاری اسمارت استفاده شد .آزمون فرضیهها از طریق محاسبه ضـریب
همبسـتگی پیرسـون و مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی بود .نتایج تحقیق نشان داد؛
میانگین سبک زندگی و رسانه محلی در حد متوسط میباشد .همچنین میزان همبستگی بین رسانه محلی با متغیر
سبک زندگی برابر با  0.026است .مقدار ضـرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تمامی متغیرهای موجود در
پژوهش بیشتر از  0.7مورد قبول میباشد و جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از نرمافزار  spssو  plsاستفاده شد که
طبق نتایج حاصل از پژوهش ،رسانههای محلی بر سبک زندگی شهروندان در شهر بجنورد تأثیر دارد.
اهداف پژوهش
 .1بررسی نقش گرافیک و جذابیتهای بصری رسانههای محلی در سبک زندگی.
 .2بررسی رسانههای محلی بجنورد بر سبک زندگی افراد این شهر.
سؤاالت پژوهش
 .1گرافیک و جذابیتهای بصری رسانههای محلی چه تأثیری میتوانند در سبک زندگی افراد جامعه داشته باشند؟
 .2رسانههای محلی بجنورد چه تأثیر میتوانند بر سبک زندگی افراد این شهر داشته باشند؟
کلیدواژهها :سبک زندگی ،رسانههای محلی ،گرافیک ،شهروندان بجنوردی.

مقدمه
سبک زندگی مجموعه نسبتاً هماهنگی از رفتارها و فعالیتهای افراد در جریان زندگی روزمره است .سـبک زندگی
بهعنوان مجموعه درهمتنیدهای از الگوهای رفتاری فردی و اجتماعی ،برآمده از نظام معنایی متمایزی اسـت که یک
فرهنگ در یک جامعه انسانی ایجاد میکند؛ و ازآنجاییکه هیچکدام از جوامع بشری را نمیتوان عاری از فرهنگ تصور
کرد ،بنابراین ،می توان گفت تمام اجتماعات انسانی ،از ابتدای تاریخ تاکنون دارای سـبک زندگی خاص خود بوده و از
الگوهای رفتاری متناسـب بــا شاخصهای فرهنگی خود برخوردار بودهاند (بوردیو .)162 :1390 ،برخالف جامعه سنتی
در جامعه امروزی بهواسطه بروز جامعه مصرفی ،سبک زندگی و تعیین بخشی آن در حوزههای دیگر و از جمله حوزه
فرهنگی اهمیت بیشتری یافته است .تغییـر چهره بزرگ شهرها ،جهتگیری جوانان بهسوی فرهنگ مصرفی و همچنین
روند فزاینده فردگرایی جوانان که حاصل فرآینـد نوسازی است ،نمودهایـی از تغییر در عرصه سبک زندگی و رفتارهای
مصرفی اسـت .در مورد سبک زندگی در ایران و بهویژه در دوره پس از انقالب اسـالمی میتوان گفت که جامعه ایرانی
نیز به لحاظ فرهنگـی و اجتماعی بسیار متنوع بوده و پس از پیروزی انقالب این تنوعات ،پیچیدگی بیشتری به خود
گرفته و این امر بهتدریج بر سبک زندگی مردم نفوذ کرده و باعث ظهور جامعه مصرفی و شیوههای زندگی جدید شده
اسـت .از طرفی ،تحوالت فنّاورانه و گسترش استفاده از فناوریهای ارتباطی نظیر اینترنت ،ماهواره ،همچنین تعامالت
با دنیای مدرن باعث شده است ،افراد جامعه به دنبال ارزشها و الگوهای جدید برای زندگیشان باشند؛ بهعبارتی به
دنبال تجربه سبکهای زندگی جدید باشند؛ تغییرات فرهنگی نشأتگرفته از سبک زندگی مدرن زمینهساز همبستگی
از نوع منسجم ،ساده و مکانیکی به نوع شبه ارگانیک و پیچیده شده است که در نبود نهادهای مدرن و مدنی که
بسترساز انسجام و همبستگی ارگانیک به شمار میآیند تغییرات ناشی از برهمکنش نظامهای سنتی و مدرن و تقابل
و تعارضهای ناشی از آن منجر به شکلگیری مسائل مختلف و ازجمله تغییرات هویتی و مسائل هویتی شده است.
امروزه سبک زندگی در خراسان شمالی باالخص در شهر بجنورد به عنوان یک کالن شهر استان ،بهواسطهی تأثیر
کانالهای ماهوارهای ،سایتها ،وبالگهای اینترنتی ،شبکههای اجتماعی و بهطورکلی فضای رسانهای ،ظرفیتهای
انتخابی ایجاد کرده است که ساختار سنتی هویت ساز ملی را در کانون توجه و قدرت تأثیرگذاری خود قرار داده و به
مبارزه و چالش فراخوانده است .در چنین شرایطی مردم این استان در برابر الگوهای قومی ،ملی و جهانی دچار تعارض،
سردرگمی ،بالتکلیفی ،نارضایتی و برونگرایی میشوند .درواقع میتواند گفت تغییرات ناشی از سبک زندگی جدید،
ساختار سنتی حاکم بر آن را به چالش کشیده است و پیامدهایی را از خود بر جای گذاشته است .از طرف دیگر با رشد
و گسترش شبکههای تلویزیونی و رادیویی در سراسر جهان ،نقش ارتباطات و توسعه ،همچنان موردتوجه صاحبنظران
این حوزه است بنابراین میتواند گفت با توجه به انقالب ارتباطات و پیدایش روزافزون این فنّاوریهای ارتباطاتی نوین،
جامعه و فرهنگ شهری بجنورد در خراسان شمالی و جوانان آن نیز در حال تجربه کردن نوعی گذار است .عالوه بر آن
به دلیل موقعیت جغرافیایی و همجواری با کشور ترکمنستان و وجود دادوستدهای تجاری ،اقتصادی و فرهنگی ،امکان
بازاندیشی و به چالش کشیده شدن عناصر فرهنگی و هویتساز و سبک زندگی در آن بسیار وجود دارد .دالیلی برای
عدم قطعیت تأثیرات رسانهها در زمینههای مورد مجادلهای چون اخالقیات ،عقاید و رفتار که بیشترین توجه عموم را
برمیانگیزد وجود دارد .تأثیر رسانه بر روی سبکهای زندگی افراد با پیدایش رسانههای نوین که جذابیتی بیش از
اسالف خود داشته و بر روی زندگی اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی تأثیرات مهمی داشته است؛ در چنین
شرایطی انجام تحقیق در این زمینه به شناخت عناصر تضعیفکننده یا تقویتکننده کمک مینماید.
بررسی پیشینه پژوهش حاضر حاکی از این است که تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر درنیامده است
اما آثار متعددی به بررسی ارتباط رسانه و سبک زندگی پرداختهاند .بشیر و افراسیابی ( )1388بر اساس نتایج پژوهشی
که دربارهی شبکههای اجتماعی و سبک زندگی جوانان انجامگرفته است براساس نتایج تحقیقی که به شکل خاص با
هدف بررسی تأثیر برنامههای تلویزیون بر سبک زندگی انجام شده مشخصشده است که تلویزیون در بُعد اجتماعی

سبک زندگی اهمیت خاصی به جامعهای مدرن و قشر مرفه داده است؛ علیخواه و رستمی ( ،)1389پژوهشی با عنوان
مصرف رسانهای و سبک زندگی در بین مردم شهر تنکابن انجام دادهاند .نتایج این بررسی نشانمی دهد بیشتر کسانی
که به تماشای برنامه شبکههای تلویزیـونی صداوسیما میپردازند سبک زندگیشان عوامانه است.
بیچرانلو ( )1389در بررسی انواع مختلف رسانهها به این نتیجه میرسد که رسانهها هدفهای خاصی را دنبال میکنند
و به دالیل متعدد فراوانی ایجاد میشوند .در این بررسی بهطور مثال در مورد ماهواره اشاره میشود که تغییر در
ارزشهای اخالقی و برخی اصول هدف از ایجاد بعضی از شبکههای ماهوارهای همچون فارسی وان بوده است.
هرسیج ،اوغلی ،عیسی نژاد و رهبر قاضی ( )1391تحقیقی با موضوع بررسی تأثیرات مصرف رسانهای بر هویت اجتماعی
دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام دادهاند .بر اساس دادههای بهدستآمده بین ابعاد هویت اجتماعی و کیفیت و کمیت
رسانههای جمعی در پاسخگویان رابطه معناداری وجود دارند .رسانههایی همچون رسانههای نوشتاری و چاپی مثل
کتاب و مجالت ،رسانههای دیداری همچون تلویزیون و رسانههای شنیداری (رادیو) رابطه مثبت و معناداری با هویت
ملی افراد ،هویت گروهی و مذهبی و همچنین هویت جنسیتی دارد .به این معنا که باعث تقویت آنها میشود .فروزان
و امینی ( )1392بررسی به روش کیفی در مورد آسیبشناسی سبک زندگی در برنامههای تلویزیون و راهکارهای
ارتقای آن در ایران امروز انجام دادند .یافتههای نهایی تحقیق شامل اطالعاتی در پنج بعد از ابعاد تعریفشده برای
سبک زندگی بودند که هرکدام حاوی مجموعهای از آسیبهای تلویزیون در هر بعد ،بود .ابعاد اصلی سبک زندگی در
تحقیق شامل مسائل سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اعتقادی بود که هرکدام به شکل کلی موردبررسی قرار گرفتند.
اسماعیلی و ساروخانی ( ) 1393تحقیقی با عنوان بررسی نقش رسانه ملی (تلویزیون) در توسعه فرهنگ کارآفرینی در
بین جوانان شهر گرگان انجام دادهاند .به این نتیجه رسید که رسانه ملی (تلویزیون) عامل مؤثری در توسعه فرهنگ
کارآفرینی محسوب می شود .به این صورت که با باال رفتن نقش رسانه ملی ،توسعه فرهنگ کارآفرینی نیز در بین
جوانان افزایش مییابد .نور محمدی نجفآبادی و صدیقی ارفعی ( ،)1393تحقیقی با عنوان بررسی نقش رسانههای
ملی با تأکید بر تلویزیون بر سبک زندگی اسالمی خانوادهها با روش تحلیلی اسنادی و جستوجو در پایگاهها و منابع
اطالعات علمی اینترنتی انجامشده است .رسانهها با ارائه برنامههایی درباره مسائل دینی نهتنها میتوانند سبب افزایش
اطالعات دینی و تعمق در دین شوند ،بلکه رفتار دینی را هم برمیانگیزند و این برانگیخته شدن از طریق نمایش
رفتارهای دینی و آیینی صورت میگیرد .موسوی و فیروزی راد ( )1394مطالعهای با عنوان بررسی رابطه میزان و نحوه
استفاده از رسانههای جمعی با سبک زندگی شهروندان در شهر تبریز انجام دادهاند .یافتههای مربوط نشان دادند بین
میزان استفاده از برنامههای تلویزیون ملّی ،رادیو و میزان گرایش شهروندان به سبک زندگی سنتی و بین میزان استفاده
از ماهواره ،اینترنت و میزان گرایش شهروندان به سبک زندگی مدرن رابطه معنیداری وجود دارد و بین میزان گرایش
به سبک زندگی سنتی و نحوه استفاده از برنامههای تلویزیون ملی ،رادیو و بین میزان گرایش به سبک زندگی مدرن و
نحوه استفاده از برنامههای ماهواره ،اینترنت رابطه معنیداری وجود دارد و درنهایت نوع سبک زندگی شهروندان بر
اساس متغیّرهای زمینهای جنسیت ،تحصیالت ،سن ،وضعیت تأهل متفاوت است.
ناتانسون ( )2001در پژوهشی روشهای تأثیرگذاری بر ارزشیهای خانواده را بر مبنای دالیل اهمیت حضور والدین در
زمان تماشای برنامههای تلویزیونی بهوسیله بچهها مورد تحلیل و بررسی قرار دادهاند .نتایج هر دو پژوهش نشان داد
در سنین کودکی حضور والدین در زمان تماشای برنامههای تلویزیونی به دلیل محتوای نامناسب برخی از شبکههای
تلویزیونی برای سنین خاص ضروری است و با توجه به اینکه تأثیر زیادی بر روی روان و فکر کودک میگذارد از
اهمیت باالیی برخوردار است .برونسو و گرونت )2004( 1در مطالعه دیگری در مورد سبک زندگی به مقایسه  6مدل
پرداختند .سؤال اصلی این بود آیا سبک زندگی میتواند بهعنوان یک رابط مهم نقش میانجی را داشته باشد .در مدل
تأثیر غیرمستقیم ،نتایج نشان داد که میان ارزشها و سبک زندگی یک رابطه دوطرفه وجود دارد و هریک بر دیگری
Brunso, K. and Grunert

1

اثر متقابل میگذارد .یافتههای پژوهش تایلر )2012( 2نشان میدهد که شبکههای اجتماعی مجازی در ترکیب با نفوذ
قدرتهای غربی ،حرکتی را به سوی همگن سازی جهان آغاز کردهاند که این حرکت سبب ایجاد تضاد و ستیز در
جهان و حرکت برخی ملتها به سوی شکست و تضعیف هویت ملی و سنتهایشان شده است.
در تحقیق دیگری گوردون )2013( 3بر تأثیر رسانه بهویژه تلویزیون بر خانواده تأکید نمودهاند .در این تحقیق بر
ضرورت دقت و توجه والدین در مورد برنامههای تلویزیون اشاره میشود .لو )2014( 4در تحقیقی با عنوان «تالش برای
بدن مدرن :مصرف مواد آرایشی زنان چینی» به دنبال کشف معانی و ایدئولوژیهایی بود که بهوسیله آن زنان چینی
تصمیم به عمل جراحی میگرفتند .یافتههای این پژوهش بر اهمیت ارتباط میان مصرف ،شکلهای هویت و جهانیشدن
تأکید دارد و نشان میدهد که همه اینها به باز ساخت هویت زنان مدرن چینی کمک میکند.
روش تحقیق پژوهش حاضر حاضر از نوع همبستگی است .پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردی است .تحقیق کاربردی
در جستجوی دستیابی به یک هدف عملی است جامعه آماری در این پژوهش کلیه افراد  18سال به باال ساکن در شهر
بجنورد است که بر اساس آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن سال  1395تعداد  173757نفر می باشد .انتخاب
نمونهها به صورت تصادفی خوشه ای بوده است .در مواردی که واریانس جامعه یا درصد مورد نیاز را در اختیار نداشته
باشید ،میتوان از جدول مورگان برای برآورد حجم نمونه استفاده کرد .این جدول حداکثر تعداد نمونه را در برآورد
میزان شیوع نشان میدهد؛ که در این تحقیق بر مبنای برآورد جمعیت تعداد تعداد  380نمونه تعیین گردید .برای
گردآوری اطالعات از تکنیک اسنادی در زمینه (ادبیات ،سوابق ،موضوع تحقیق و نگرش مبانی تئوری) و از تکنیک
پرسشنامه برای جمعآوری دادهها جهت آزمون فرضیهها بهره گرفتهشده است .بدین منظور برای سنجش سبک زندگی
شهروندان از پرسشنامه استانداردشده در تحقیق (اله دادی و همکاران )1396 ،استفاده شد و برای پرسشنامه رسانه
محلی به صورت محقق ساخته تنظیم گردید .برای روایی متغیر رسانههای محلی که به صورت محقق ساخته تهیه
گردیده است با استفاده ازنظر صاحب نظران (استاد راهنما و استاد مشاور تحقیق) بررسی و پس از رفع اشکاالت آن
مورد تایید قرارگرفت .است و پایایی پرسشنامه مربوط به متغیر رسانههای محلی نیز پس از آزمون اولیه سؤاالت تایید
گردید .برای انجام این تحلیلها از نرمافزارهای آماری spssو اسمارت  plsاستفاده شد.
نتیجهگیری
برای بررسی فرضیهی پژوهش ،تحت عنوان «رسانههای محلی بر سبک زندگی شهروندان تأثیر معناداری دارد» بر
مبنای شاخصهای نشان دادهشده با توجه به نتایج جدول  ،3پس از تأیید برازش مدلهای اندازهگیری ،مدل ساختاری
و مدل کلی ،با استفاده از ضرایب معناداری  tو بررسی ضرایب مسیر بار عاملی مربوط به مسیرهای هریک از سازههای
اصلی تأیید شدن سوم بررسی شد .همانطور که در جدول مشخص گردید ،ضریب معناداری  )1.22( tکمتر از 1/96
و ضرایب مسیر بار عاملی ( )0.08هم از  0/4کمتر میباشد ،لذا فرضیه مربوطه مورد تأیید قرار نمیگیرد .نتایج
مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد که کلیه مؤلفههای رسانههای محلی و سبک زندگی شهروندان معنیدار
نیستند؛ بنابراین مدل پژوهش نمیتواند یک الگوی مناسب محسوب شده و روابط بین ابعاد و متغیرها را بهخوبی نشان
دهد .درنتیجه فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه رسانههای محلی بر سبک زندگی شهروندان تأثیر معناداری ندارد و مورد
تائید هم قرار نمی گیرد .نتایج ای ن تحقیق با برخی تحقیقات تجربی داخل و خارجی همسویی ندارد .برخی تحقیقات
غیرهمسو در داخل شامل نتایج تحقیق هرسیچ و همکاران ( ،)1391موسوی و فیروزیراد ( )1394و علیخواه و رستمی
( ) 1399است .برخی تحقیقات خارجی غیرهمسو با نتایج تحقیق ما شامل تحقیق گوردون ( )2013میتوان نام برد.
طبق نتایج حاصل پیشنهاداتی ارائه شد که عبارتند از:
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• مبنای تحقیق انجام شده رسانه های محلی نتواسته رابطه مثبت ومعناداری را با سبک های زندگی ایجاد نماید.
این می تواند به دلیل عدم محبوبیت رسانه های محلی در اذهان عمومی باشد که عوامل مختلفی در این جریان
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.
• در آزمون فرض میانگین بین عوامل زمینهای همانطور که نتایج نشان میدهد با تقویت زمینههای جمعیتی مثل
آموزش و باال بردن سطح سواد و مهارتهای فردی و جمعی شهروندان میتوان به باالبردن آگاهی و اطالعات و
دانش موجود در فرایند سازمانی در پیشبرد سازمان برای رسیدن به چشم اندازهای چندساله کمک کرد.
• نتایج نشان داد که آنچه در این تحقیق محرض هست میزان توانمند سازی ضعیف در بین اصحاب رسانه را نشان
می دهد؛ لذا ضرورت مییابد نیروی انسانی در بخش بهخصوص مدیریت با توانمندسازی در بخشهای مختلف
آنها را برای دریافت بیشتر از سهم سرمایههای اجتماعی مساعدت نمود .این توانمندسازی کردن نیروی انسانی
باید با اصول و فنهای علمی خاص صورت پذیرد تا بهطور سریع بتوان به اهداف سازمانی دستیافت .مثالً
آموزشهای ضمن خدمت ،گردشهای علمی و بازدیدها از مراکز علمی و صنعتی و بهروز نمودن مدیران و پرورش
روحیه نوآوری و خالقیت بتوان در این جریان گامی مؤثر برداشت.
• این تحقیق چون در مورد شهروندان بجنوردی طراحیشده بود ضرورت مییابد در تحقیقات آتی ،طیف دیگر
آزمونشوندگان در مناطق دیگر استان خراسان شمالی موردبررسی قرار گیرد.
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