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 چكیده 

اجتمراعي در ميراج جوانراج انرانري      -ای و بيگرانگي فرهگگري   اين پژوهش به بررسي مصرر  رسرانه  

هرا هره ارریيری برر از خودبيگرانگي       هرا پاسرد دهردس رسرانه     کگد به اين پرسرش  پردازد و االش مي مي

ی گزيگشي، نروع برنامره و ميرزاج     ين نوع رسانهفرهگگي جواناج انراني دارند؟ هه اراباطي ب -اجتماعي

 فرهگگي آننا وجود دارد؟ -در معرض بودگي و ازخودبيگانگي اجتماعي

، پگج فرضريه   ها های ازخودبيگانگي و رسانه ها، با بررسي ادبيات موجود در حوزه برای پاسد به اين پرسش

ای،  ی مراهواره  ، نوع رسانه، نروع برنامره  های داخلي و خارجي رسانهای،  مصر  رسانه»با متغيرهای مستقل 

هد  از استفاده از ايگترنت ادوين شد. اين پژوهش با روش اوصيفي )ازنوع پيمايشي، و بدوج دسرتااری  

ای کره در شرنر انرراج زنردگي      سراهه  26ارا   11ی افرراد   ی آماری آج کليره  آزمايشي( انجام شده و جامعه

نفرر   088سطوح احصيلي بوده و حجم نمونه طبق فرمرو  کروکراج   ی  اند اعم از زج و مرد و کليه کرده مي

هرا   ای متگاسب با حجم گرفته شرد و داده  ای هگد مرحله بود که نمونه با روش نمونه گيری اصادفي خوشه

گويره بررای    129گويره بررای متغيرهرای مسرتقل و      10ی متشرال از   ی پژوهشرگر سراخته   با پرسشرگامه 

برود و   631/8و پايايي همساني دروني آج  02/8ي که پايايي بازآزمايي آج فرهگگ -ازخودبيگانگي اجتماعي

اوکلين احليرل عراملي از خرود بيگرانگي      –مير  -با رعايت اعتبار سازه و صوری که ضريب ارييدی کيگزر

 012/8و از خودبيگرانگي فرهگگري برابرر برا     098/8، از خود بيگانگي اجتماعي برابر با  041/8کل برابر با 

، آزمروج   های آماری احليل واريانس يک سرويه  ها از روش آوری شد و برای اجزيه و احليل داده جمع بود

 ارين نتايج آج به اين قرار استس ، و احليل مسيراستفاده شد که عمده اي مستقل

                                                           
1
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 شناختیمطالعات جامعه
 ـپژوهشي()علمي

 

396-326،شمارهدو:52دوره

 0808-9082  شاپا

 ISC در نمايه



 

 

 

 

 

 7931، شماره دو، پاييز و زمستان 55شناختی دوره مطالعات جامعه   456 
 

 

هرايي کره    هرای داخلري و خرارجي، ميراج گرروه      های معگي داری بين استفاده کگگدگاج از رسانه افاوت 

های خاصري )الويزيروج، مراهواره، ايگترنرت، مطبوعرات، راديرو داخلري و خرارجي( را اررجي            رسانه

هرايي کره از    دادند، ميراج گرروه   ای خاصي را ارجي  مي های ماهواره هايي که برنامه دهگد، مياج گروه مي

ز کردند وجود داشت و مشخص شد کره اسرتفاده کگگردگاج ا   ايگترنت برای مقاصد گوناگوج استفاده مي

های ساسي، جويگدگاج اصاوير جگسي از ايگترنت نسربت بره سراير     برنامه ماهواره، های خارجي، رسانه

های مرثیر برر از خودبيگرانگي     ، از نظر ارايب متغير در ضمن ها کمتر دهار از خودبيگانگي بودند. گروه

طاهب مطبوعااي ، نروع  ، خواندج م ی داخلي و خارجي های نوع رسانه ، به ارايب متغير بر اساس وزج بتا

،  ، سن ی الويزيوني ، نوع برنامه ای ، جگسيت ی ماهواره ، نوع برنامه ی ارجيحي، استفاده از ايگترنت رسانه

 . ، درآمد و احصيالت قرار داشتگد ی محل ساونت مگطقه

 ای اجتماعي، مصر  رسانه-ازخودبيگانگي فرهگگي :واژگان كلیدی

 مقدمه  

دهرد. در جوامرع در   ی کگوني ما اغييرات سريعي است که در آج رخ مري ارين ويژگي جامعه منم

اررين   اررين و عميرق   حا  اوسعه، اين سرعت با عمق نيز همراه است، يعگي ايرن جوامرع سرريع   

ها به صورت مثبت اغيير يابگد و خواه به صرورت   کگگد. خواه پديده اغييرات ااريخي را اجربه مي

آورانه، فرهگگي و اجتماعي برا   های علمي، فن همراه دارد. نوآوریمگفي، خود اغيير پيامدهايي به 

اواند با آننا همگام شرود. محصرو     دهگد که هيچ کس بواقع نميگيری رخ مي هگاج سرعت نفس

شود و فردا از رده  انقالبي جديد ديروز، امروز به يک محصو  پيش پا افتاده و معموهي ابديل مي

های خود را مورد اجديد نظر قرار دهگد اا با اين شرايط  يد منارتشود. مردم همواره با خارج مي

پرذيرفتيم يرا از    هايي که ديروز نمي ها و نوآوری در حا  اغيير مگطبق شوند. بسياری از فن آوری

کگريم   بگديم و احسراس مري   پذيريم، بلاه به کار مي آننا گريزاج بوديم، امروز نه اگنا به راحتي مي

ی  های ديرروزی مرا بررای جامعره     نيم به زندگي خود ادامه دهيم، هوج واقعيتاوا بدوج آننا نمي

های از نظر عقالني پيشرفته نظير پژوهشگراج، استاداج و معلماج،  امروزی غريبه است. حتي گروه

ی خرود احسراس فشرار      ی اين اغييررات در حروزه    مديراج و متخصصاج فگي نيز اغلب به واسطه

 کگگد. مي

 1ها فشار وارد خواهد کرد. اهوين ارافلر  اغييرات بسيار زياد بر مردم و سازماجآشاار است که 

ای مفصل راجع به شتاب اغيير و ایرات رواج شگاختي آج انجرام داده   ( مطاهعه1678آيگده شگاس )
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هرای روانري و جسرماني شرديد      است. او اعتقاد داشت که اين اغييرات به يک مجموعه آشفتگي

نام ننراد. درسرت مانگرد مرردم گرفترار در       "نشانگاج شوک آيگده" و آننا رامگجر خواهد شد که ا

جگگ و بال که ممان است دهار فروپاشي عصبي )رواج رنجوری جگگ( شوند، مردمري کره در   

شوند زنردگي   معرض اين اغييرات سريع زندگي نوين که همواره اوسط صگعت فرهگگ اهقاء مي

 ابسگدگي شوند. کگگد، ممان است دهار نااواني و ن مي

شوند، اما با آننرا سرازگار    ها احت فشار شرايط اجتماعي با اين اغييرات مگطبق مي گاه انساج

رواني و شررايط فيزياري    –شوند و يک حاهت ناسازگاری يا کژسازگاری بين شرايط ذهگي  نمي

شرود کره    مري  دهد و انساج قدرت اراده و اوانايي خود را از دست داده و اسير سرنوشتي  رخ مي

محيط اجتماعي از جمله صگعت فرهگگ برايش رقم زده است و درايرن شررايط از خودبيگرانگي    

دهد. از خودبيگانگي يعگي بيگانه شدج فرد با خود و ديگراج، يعگي حاهتي است که در آج  رخ مي

قردراي،   دهرد و در نتيجره دهرار بري     فرد اختيار خود را در يک محريط اجتمراعي از دسرت مري    

شرود. در از   هگجاری، انرزوای اجتمراعي، بيگرانگي فرهگگري و خرود غريبگري مري        يي، بيمعگا بي

خودبيگانگي، هميشه بين فرد و محيط اجتماعي يعگي طبيعت، خداونرد، کرار، محصروکت کرار،     

( کره در  1662، 2ی اجتمراعي رابطره وجرود دارد )گييرر     ساير مردماج، ساختارها، فرايگدها و غيره

هرای   شود نه اگنا شال ننا پرداخته شده است. اما، در اين پژوهش االش ميها به آ بيشتر پژوهش

های نوين از خودبيگانگي نيرز بره    سگتي از خوبيگانگي هحاظ شود، بلاه االش خواهد شد شال

حساب آيگد و در عين حا  ياي از مثیرارين ابزارهرای اریيرگرذار نروين برر زنردگي اجتمراعي       

ای و  ی مصرر  رسرانه     آننرا را مردنظر قررار گيررد و رابطره     هرا و مصرر   ها يعگي رسرانه  انساج

 فرهگگي بررسي شود. -ازخودبيگانگي اجتماعي

 بیان مسأله  
شايد يارنگي و يگانگي انساج با خود و اواج بروز واقعيت ذااي خرود ياري از اصرو  اساسري     

ت را دهرار  های محيط اجتماعي دستيابي به ايرن سرعاد   سعادت اوست. اما گاه شرايط و ناروايي

شوند. فرهگگ آرماني  مي -آرماني و واقعي –کگد و در انساج موجب ايجاد دو فرهگگ  اشاا  مي

پذيرنرد و فرهگرگ واقعري آج     ها به صورت واض  و رسمي آج را مي آج فرهگگي است که انساج

 ها ممان است آج را به صورت واض  و روشن نپذيرند، اما با اين وجود فرهگگي است که انساج
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هرا از   ها در کگش، رفتار و گفترار خرود برا ديگرر انسراج      کگگد. بگابراين، بيشتر انساج بداج عمل مي

دهگرد کره در    هرايي را انجرام مري    گويگد يا کگش افتگد و سخگاني مي سرشت حقيقي خود دور مي

حاهت اختيار يا آزادی ممان است از آننا بيزار باشگد، اما بخراطر مصرلحت و شررايط اجتمراعي     

ها بخاطر اهقای محيط اجتماعي که بيشرتر در دنيرای نروين     دهگد. گاهي نيز انساج نا را انجام ميآن

افتگد، و هر هگرد اصرور    گيرد از واقعيت وجودی خود دور مي اوسط صگعت فرهگگ صورت مي

هرا بره آننرا اهقراء      کگگد که خودشاج اصميم گيرنده و مجری هستگد، اما در اصل ايرن اصرميم   مي

 دهد.  افتد و از خودبيگانگي رخ مي انساج به نوعي از خود دور مي گردد و مي

انرد،   خوانگد وارد کررده  نظريه پردازاج انتقادی انتقادهای منمي را بر آنچه صگعت فرهگگ مي"

ای نظير الويزيوج که منرار فرهگرگ نروين و حتري      يعگي بر ساختارهای عقالني و ديواج ساکرانه

کگرد از   ای را اوهيد مي دارند. صگعت فرهگگ که معموکً فرهگگ اودههای نوين را در دست  انساج

سوی اين ماتب به عگواج فرهگگ جنت داده شده، غيرخود جوش، هيزواره شده و سراختگي و  

(. ايرن صرگعت، فرهگرگ را    219، ص 1673، 3)جري "نه به عگواج هيز واقعي اعريف شده اسرت 

نمايد و آنگراه اوسرط    ا بانياج خود بسته بگدی ميکگد، آج را باب ميل خود ي ساخته يا گزيگش مي

دهد. نظريه پردازاج انتقادی از اریير ساکت کگگده، سررکوبگر و خرر     ها به خورد مردم مي رسانه

ی خود نه اگنا به  ها با قدرت نفوذ خارق اهعاده ی اين فرهگگ برمردم هراسانگد. اکگوج رسانه کگگده

شوند، بلاره هگراج برر     های مردم مي گذرند و وارد خانه ميراحتي از ديوارها و حصارهای سگتي 

شروند کره آننرا را در کگترر  خرود درآورده و شرال جديردی از         هرای آنراج سروار مري     انديشره 

 نمايگد.  ازخودبيگانگي را ايجاد مي

ها  های جمعي در عصر انفجار اطالعات و اراباطات به طور متوسط فرد را با جايگزين رسانه

دهگد که اين معيارهرا در   سازند و معيارهايي را در اختيار او قرار مي ی جديد آشگا ميها يا متگاوب

کگرد ازآج   شوند که فرد فارر مري   هايي مي نزد بسياری از افراد دروج فاگي شده و ابديل به آرماج

 خود او است.  

ميليروج   6های جمعي اقريباً بيش از همه جای ايراج در ابرشنر انراج با حردود   امروزه رسانه

خورد، به طوری که طبق طررح بررسري رفتارهرای     خانوار به هشم مي 2624280نفر جمعيت و 

هرا حرداقل    درصرد انرانري   67( بيش از 1301فرهگگي ايرانياج )وزارت فرهگگ و ارشاد اسالمي،

دقيقره در روز الويزيروج در هرر     418دارای يک دستگاه الويزيوج بوده و به طور متوسط حدود 
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 218شود. افزوج براين، حردود   دقيقه در روز الويزيوج اماشا مي 161ن است و سرانه خانه روش

 91شود که از مياج جمعيرت اهرل مطاهعره هرر فررد       نشريه در شنر انراج به خورد مردم داده مي

درصد از مردم راديرو   03ی ايرانياج،  های طرح مطاهعه خواند. از مياج آزمودني دقيقه مطبوعات مي

 00کگگد و ميانگين گوش دادج به راديو  درصد راديو داخلي گوش مي 6/08از اين مياج داشته که 

هرا   کردند. حا  اگر به ايرن رسرانه   درصد از دارندگاج راديو به راديو گوش مي 7/28دقيقه است ؛

هرای اجتمراعي مجرازی     خورد و ايگترنت و شباه ای به هشم مي ماهواره را که اقريباً در هر خانه

شويم که هر روزه افراد با احتماکت زيادی در خصروص مشراغل    ا اضافه نماييم متوجه مير بگياد

ار، اقليم بنتر، همسراج زيباار، وسرايل مصررفي    های مجلل ار، حقوق بنتر، زندگي در خانه جاهب

شرود و بگرابراين برا     های جديدار بمبراراج مري   ار، هگجارها و ارزش بنتر و جديدار، فرهگگ قوی

سبک زندگي مختلف و حتري يرک شرخص مختلرف شردج و دورافترادج از خرود         پذيرش يک

اند. حا  با اوجه بره مروارد فروق، در     ای خود و ابديل شدج به انساج از خودبيگانه مواجه واقعي

 -هرا هره ارریيری برر از خودبيگرانگي فرهگگري       اين پژوهش اين مسرهه مطرح اسرت کره رسرانه   

ی گزيگشي، نوع برنامره و ميرزاج در    اراباطي بين نوع رسانهاجتماعي جواناج انراني دارند؟ و هه 

 آننا وجود دارد؟ معرض بودگي و بيگانگي

 ضرورت و اهمیت پژوهش

اند کره   هايي شده ها ابديل به ماشين اند، عاطفه از بين رفته است، انساج احساس شده ها بي انساج"

هرا   . اين صرحبت "اند د را از دست دادهها هويت انساني خو کگگد، انساج ديگراج آننا را هدايت مي

آيگد که از دنيا سررخورده شرده و حتري     های افرادی بيروج مي ها يا نوشته گاهي از کبه کی گفته

ها از جمله خودکشري، اعتيراد بره     ها و کژرفتاری نمايگد. بسياری از کژروی اقدام به خودکشي مي

از خودبيگرانگي ارابراد دارنرد. بگرابراين،      گيری يا انزوای اجتماعي برا  مواد مخدر، طالق، گوشه

 اواج گفت که جامعه فراصگعتي بيشتر خاهق ازخودبيگانگي است اا استثمار. مي

ی فرد برا   جامعه شگاساج بطور عمده به ابيين از هم گسيختگي روابط اجتماعي و گسست رابطه

هرا و   يابي و شگاخت علت شهجامعه يا اجتماع و ساير ساختارهای اجتماعي اوجه دارند. بگابراين، ري

هرای   وسايل از خودبيگانگي، جامعه شگاساج را به خود مشغو  کرده است. از ايگنرا گذشرته، رسرانه   

و غيره برا   های اجتماعي مجازی بگياد های خارجي نظير ماهواره، ايگترنت و شباه جمعي بويژه رسانه
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کگگرد کره    ج هيرزی را ايجراد مري   ها و سوار شدج بر ذهرن مخاطبراج خرود در آننرا آ     ورود به خانه

خواهگد. بگابراين، فرد نسبت به خود، نسبت به جامعه و اجتماع خود و نسبت بره فرهگرگ خرود     مي

 اواند با واقعيت پيراموج خود کگار بيايد.   اواند و يا به سختي مي بيگانه شده و ديگر نمي

، نظرام   وری، ماشين، پرو  آ های سگتي راجع به از خودبيگانگي به عواملي نظير فن در پژوهش

های ديگر ارکيد شرده اسرت، امرا در     طبقااي، ديواج ساکری، شرک، جادو و زهد، عشق و پديده

رسرد در دنيرای جديرد     های جمعي پرداخته شده است، در حاهياه به نظر مري  آننا کمتر به رسانه

بگرابراين نقشري    ها را به خود اختصراص داده و  ای از اوقات انساج های جمعي بخش عمده رسانه

اند. پس، پرداختن به اين عامرل بسريار    ار از خانواده را به خود اختصاص داده حتي به مرااب منم

 اواند بسيار منم و ضروری باشد.  ها مي منم و اریير گذار در زندگي انساج

 اهداف پژوهش
اج اجتمراعي در ميراج جوانر    -ای و ازخودبيگرانگي فرهگگري   بررسي اراباد مصر  رسرانه  -

 انراني؛

 اجتماعي؛ -ها بر ميزاج و شدت از خودبيگانگي فرهگگي اعيين اریير رسانه -

 اجتماعي؛ -ی گزيگشي و از خوبيگانگي فرهگگي ی نوع رسانه اعيين رابطه -

ای و از خرود   ی پايگاه)شغلي، درآمدی، احصيلي( و جگسيت و مصر  رسرانه  اعيين رابطه -

 بيگانگي فرهگگي، اجتماعي؛

 اجتماعي   –های مگظور شده بر از خود بيگانگي فرهگگي  ن ميزاج و ارايب اریير متغيراعيي-

 مبانی نظری پژوهش

 از خودبیگانگی : تعریف و پیدایی آن

 تعریف مفهوم (الف

ی اجتماعي انتقادی، از خودبيگانگي به غريبگي فرد از اجتماع سرگتي و   شگاسي و نظريه در جامعه

ی نوين بردين   گرايي در جامعه رد. بسياری بر اين فرض هستگد که اامساير مسائل خود دکهت دا

اری نسبت به اجتماع سگتي يا ساير مردماج دارند. استدک  برر   معگي است که افراد روابط سطحي

ی درک و پرذيرش مگحصرر بره فررد برودج       هايي درزميگره  اين است که اين امر مگجر به دشواری
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داری برا   شود که بر همسازی سرمايه نيز گفته مي کاکيي سازیر شود. گاهي به اين ام همديگر مي

 از خودبيگانگي دکهت دارد )يک موضوع رايج از کارهای اوهيه کار  مارکس(.  

را مورد اوجه و بررسي مسرتقيم  « ازخوبيگانگي»کار  ماکس از اوهين کساني است که مفنوم 

انگي عگواج کررده اسرت، از جملره احسراس     های متعددی را برای از خودبيگ قرار داده و همبسته

هايي مانگد ماهايرت، سررمايه،    اگفر، احساس نااواني، و احساس پوهي. او عقيده داشت که پديده

هايي که خود خلق کررده، برا فردا     اند. انساج در مقابل بت دوهت و کشور اوسط انساج ايجاد شده

اوانرد   مري « ازخودبيگرانگي »د. ايرن  رسر  مري « از خودبيگرانگي »ها به حاهت  کردج خود در راه آج

ها را سودجويي و نااميردی   سياسي، اقتصادی و اجتماعي هم باشد. وی علت پديد آمدج اين بت

را سراختارهای اجتمراعي و فرهگگري،    « ازخودبيگرانگي »دانرد و علرت    و احساس عدم ارمين مي

س راه رهيردج از  کگرد. مرارک   اوهيدات انساني، ماهايت خصوصي، و اقسيم کرار ذکرر مري    ی غلبه

روابط »سياسي و  -و رسيدج به خود آگاهي واقعي را در ايجاد سيستم اقتصادی« ازخودبيگانگي»

داند که با قطع نيروهای بيگانه ساز، انساج را بره زنردگي و هسرتي هردايت      جديدی مي« اوهيدی

 (.1399سازد )محسگي، 

ی ایرات از خودبيگانه سراز   بارهبسياری از جامعه شگاساج قرج نوزدهم و اوايل قرج بيستم در

نويگگری نگراج بودنرد. جرورج زيمرل و فرديگانرد ارونيس )جامعره شگاسراج آهمراني( کارهرای          

زيمرل  انرد.   ی فردی شدج و شنری شردج )شنرنشريگي( بره احريرر درآورده     ای را درباره انتقادی
 يشرتر ميرانجي  پو  هر هره بيشرتر و ب  کگد که هگونه  اوصيف مي ی پو  ( در کتاب فلسفه1688)

شرافت )اجتمراع منرر پيونرد و      ( در کتاب گمرين شرافت و گرز    1617اونيس )شود.  روابط مي

بره نفرع روابرط    روابط نخستين نظيرر پيونردهای خرانوادگي    ( از دست رفتن ی سود پيوند جامعه

 گويد. سخن ميدومين هد  محور 

مشاهده کرد، گرهه ممان اواج در هگد بافت ديگر  اين عقيده راجع به از خودبيگانگي را مي

جامعرره، از  -ی فرررد اسررت غاهبرراً از ايررن اصررطالح اسررتفاده نشررود. در بافررت مربررود برره رابطرره

اسرت. وقتري اصرميمات     معگای بي پاسخي جامعه به فرديت هرر عضرو جامعره   خودبيگانگي به 

. گردد، در نظر گرفتن نيازهای مگحصر به فرد هر فررد معمروکً غيررممان اسرت     جمعي ااخاذ مي

 اين شال از از خودبيگانگي اوسط بسياری از هگل گراياج جواج مورد استفاده قرار گرفته است.
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معگرايي،   قردراي، بري   بري شودس  از خودبيگانگي يک مفنوم هتری است که شامل اين ابعاد مي

(. بره اسرتثگای   1606، 1616، 4)سريمن هگجاری، انزوای اجتماعي، خودبيگانگي )خرودغريبي(   بي

واقعري يرا    - ای ن خودغريبي، از خودبيگانگي هميشه به نوعي بين آزمودني و جگبره مفنوم روش

از محيطش يعگي طبيعت، خداوند، کار، محصوکت، کار يا ابرزار اوهيرد،    -خياهي، عيگي يا انتزاعي

ارواج   ی اجتماعي مختلف رابطه دارد. حتري مري   ساير مردماج، ساختارها، فرايگدها، ننادها و غيره

خرودواقعي  "ی برين آزمرودني و محريطش يعگري      که خود غريبي به نوعي برر رابطره   متصور شد

دکهت دارد. از خودبيگانگي هميشه به يک حاهت ذهگي يک فرد يرا برداشرت    "غيرقابل دسترس

ی روانااوی و هم مارکسيستي به عگواج فرايگد درونري   آني گذرا از آنچه که معموکً هم در نظريه

جوامرع، ننادهرا،   شرود، دکهرت دارد.    ی خود( در نظرر گرفتره مري    کگگدهگر )اقويت  خود اقويت

اوانگرد از   با احتما  و قطعيت زياد مري ای و غيره  فرايگدهای اجتماعي نگر بزرگ و صگعت رسانه

ای اعطراء   خودبيگانه ساز باشگد، اما اوصيف آننا به عگواج عوامل از خودبيگانه ساز به آننا آگاهي

 د. خواهد کرد که ندارن

در نظر گرفتن از خودبيگانگي به عگواج يک حاهت يرا فرايگرد فرردی ذهگري هريچ هيرزی را       

دارد، ايرن ااحردود    ی روانااوی بياج مري  کگد. همانگونه که نظريه ی عليت آج بر مالء نمي درباره

ی ذهگري از پريش موجرود ديگرر فررد رخ دهرد        زيادی ممان است اوسط حاهت شي گوج شده

است که يک هگين حاهتي سرانجام محيط اهقايانه خواهد برود، بررای نمونره    )گرهه اصديق شده 

اوسط واهدين آسيب زاگر، اوسط اجربيات آسيب زای اوايل زندگي و غيره،اما در حرا  حاضرر   

 "دهد که در محريط کگروني فررد     به صورت مستقيم محيط عليانه نيست يا اوسط عواملي رخ مي

های کاری از خودبيگانه  روياردهای مارکسيستي به موقعيت دارند برای نمونه "موجوديت عيگي 

 (. 1669ساز اوجه دارند( )گيير، 

هگجراری، انرزوای اجتمراعي،     معگايي، بري  قدراي، بي در اين پژوهش از خودبيگاني شامل بي 

گيرری، روابرط،    هرايي مانگرد اصرميم    بيگانگي فرهگگي، بيگانگي اجتماعي، خودغريبي در حروزه 

گويره سرگجيده    110شود که اوسرط   ريزی، و فرهگگ سگتي يا ملي مي اعي، برنامههای اجتم کگش

 شده است.  
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 پیدایی ازخودبیگانگی ب(

گردد؛ در  ی آج به قانوج رومي بر مي از خودبيگانگي يا اهگياسيوج يک مفنوم بزرگ است که ريشه

تقا  ماهايت و دارايري  يک اصطالح حقوقي بود که برای اطالق به قانوج ان alienationاين قانوج 

( 1671اوصيف کرد؛ هرودز)  اميزی مغز( ديوانگي را به عگواج 1618رفت. سن اگوسين ) باار مي

 بحث کرده است.  های )عرفاج( اوهيه در مورد کاربرد آج در مياج گگوسي

های نوين، اين مفنوم مجدداً در قرج نوزدهم پديدار شد و باز پديردآيي خرود را ارا     در زماج

داند، گرهه فرويد به صورت صري  بره آج نپرداخرت.    زيادی مرهوج مارکس و فرويد مي حدود

ای نگر اغيير بسيار شتاب آهود خود را آغاز کرد  پس از جگگ جناني دوم، وقتي پيچيدگي جامعه

های پس نويگيت )پست مدرنتيه( از نخبگاج روشگفار دريافت شد، از خودبيگانگي  و اوهين نشانه

( ياي از اوهين کساني برود کره در   1619ی روشگفاری گشت؛ اسرو  ) شي از صحگهبه آرامي بخ

گيری درجات و انواع از خودبيگانگي را ابداع کررد.   يک مقياس سگجش برای اندازه 1618ی  دهه

هرای از خوبيگرانگي    در اروپرا و ايراکت متحرده، مطاهعره     1690های دانشرجويي   به دنبا  جگبش

 ايش يافت.  حداقل در دنيای غرب افز

های رواج شرگاختي اجتمراعي اجربري     در اروپای غربي و بويژه در اياکت متحده، پژوهش

راجع به از خودبيگانگي به سرعت رشد کردند. هگد مقيراس از خودبيگرانگي سراخته و روی    

های اقليت محروم مختلف اجرا شد. از سروی ديگرر، بيشرتر     دانشجوياج و به ويژه روی گروه

ی مارکسيستي بود و اا حد زيادی شرامل افسريرهای    ری دارای ارغيب و ريشهاين کارهای نظ

های بويژه مارکس جرواج و کراربرد ناپرذيری آننرا در مرورد همره نروع         مطرح شده در نوشته

هايي که به صورت مگفي در جامعه غربي ارزيابي شده بودس از خودبيگانگي از کرار در   موقعيت

هرای قرومي و سراير     افاواي، سرکوب گرروه  نگي سياسي و بيداری، از ازخودبيگا نظام سرمايه

 ( . 1662ها و غيره )گيير،  اقليت

 –اغلرب غيرمارکسيسرت    –ای  از يرک سرو برا پژوهشرگراج اجربري      1678ی  بگابراين، دهه

کردند و ميزاج از خودبيگانگي را در ميراج هگرد    های خود را اجرا مي شد که مقياس متشخص مي

کردند و از سوی ديگر با نظريه پردازاني )عموماً غيرمارکسيسرتي( کره    ی ميخرده گروه طبقه بگد

 شد.  شدند، متشخص مي های اجربي مي به ندرت درگير پژوهش
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زای پس از جگگ و شايد اوهم زدوده، عالقره   ، با بزرگتر شدج کودکاج بيش1608ی  طي دهه

گرهره يرک گرروه      متداو  شد،به از خوبيگانگي اقليل يافت. اين مفنوم به صورت قطعي کمتر 

هرايش   ی شراخه  ی ايرن موضروع برا همره     اهمللي فعا  و کوهک همچگاج به مطاهعره  ای بين هسته

 شد حل کرد.   پرداخت، هوج مشاالت حاصل از ازخودبيگانگي را به سختي مي

 "ی پژوهشي از خودبيگرانگي  کميته"ای احت عگواج  با افزايش انزوای نسبي، اين گروه هسته

( وابسرته بره   1606؛ گيير و شوارازر، 1679، 9؛ گيير و شوارازر1662، 1؛ گيير و هانز1669، )گيير

اهمللي جامعه شگاختي االش کردند اين شاا  عظيم موجود بين روياردهای اجربي  انجمن بين

و نظری و بين روياردهای مارکسيستي و غيرمارکسيستي را کاهش دهگد. اجربي گرايراج اساسراً   

دانستگد که هه کسي از خودبيگانه بود و هرا، و آننا به يک همرانگويي اقريبري    را مي ااکگوج اين

موجود در اين واقعيت گرفتار بودند که محروماج )بره صرورت عيگري يرا ذهگري( از خودبيگانره       

ی آنچه که مارکس مجبور  هستگد. به عالوه، بسياری از نظريه پردازاج مارکسيستي مگحصراً درباره

رد از خودبيگانگي بگويد، يعگي بتوارگي کاکيي و آگاهي کاذب بحث کررده بودنرد و   بوده در مو

 (.  1662آماده بودند در امتداد خطود مارکسيستي به پژوهش اجربي بپردازند )گيير، 

انجرام گرفتره    1668ی  های مربود به از خودبيگرانگي طري دهره    در کارهايي که در پژوهش

  های کالسيک از خودبيگانگي هگوز هم ادامه دارد، اه پژوهشاست دو هيز نماياج استس در حاهي

بريش براری اصرميم     "های جديد از خودبيگانگي در شررايط   اکگوج از يک سو بر اوصيف شال

های اعيين کگگده  پس نويگيت )پست مدرنيته( متایر از بيش باری اطالعات و نبود مالک  "ی گيرانه

عارض و از خودبيگانگي قومي به شدت پخشگده ارکيد و از سوی ديگر بر کاهش ابرای انتخاب 

هرای اجربري    ای برر پرژوهش   اواج گفت که اکگوج به صورت فزايگرده  شود. بطور خالصه، مي مي

راهبردهرای نرا از خودبيگرانگي    گرردد   شرود و ارالش مري    نظريه بگياد و فرضيه آزما امرکرز مري  

 گرايانه کشف گردد.   عملي

 گانگی طی این قرن تغییرات در ماهیت از خودبی -

ی جديد از خودبيگانگي در قرج بيسرتم   اواج گفت که يک اعيين کگگده سازی، مي برای بيش ساده

پديدار شده است که ناشي از فقداج آزادی غيرقابل احمل نيست، بلاه ناشي از زيراده کراری در   

آزادی از  ی رنرده های کالسريک بازدا  آزادی يا پيچيدگي محيطي غيرقابل کگتر  است. اهبته، شال



  
 
 
 
 
 

 449  اجتماعی در ...  -اي و بيگانگی فرهنگی  مطالعه رابطه بين مصرف رسانه
 

 

اند و هگوز هم برای اکثريرت جمعيرت جنراج بره شردت       خودبيگانگي يقيگاً هگوز ريشه کن نشده

ی آزادی برا محريط خررد     مگاسبت دارند. اا زماني که افراد درگير اهگوهای کگش متقابل بازدارنده

گرد داشرت.   ای نگر خود هستگد، فرويد و مارکس همچگاج اهميت خواه فردی يا کالج جامعهمياج

ی وجودگرای  اما حداقل از نظر نخبگاج روشگفار پس نوين گرا)پست مدرج( که شايد با فلسفه

ی انفجار دانش پيرو و فن آوری پيرو  شود، اين پيامدهای هگدگانه پس از جگگ سارار شروع مي

آيگرد کره    ی اجتماعي نگر و به هم وابستگي جناج شموهي به حسراب مري   ی پيچيده جز مجموعه

های سگتي از خود بيگانه ساز  (. بگابراين، امروزه نه اگنا شال1606بايست ابيين شود )سيمن،  مي

و  –واقعري و کراذب    –ای  داده -های نوين از جمله بمباراج اطالعرااي   وجود دارند، بلاه شال

ی عدم وجود يرا   ای وجود دارد که به واسطه بيش باری اطالعات و در نتيجه بيش باری اصميمي

 های دقيق و ناکارآمد به نوعي از خود بيگانه ساز هستگد. ترسي نایواب به مالکدس

 ای: تعریف مفهومیمصرف رسانه

 پردازيم. ای ابتدا به اعريف رسانه ميدر اعريف مصر  رسانه

 الف( تعریف رسانه:

7رسانه، از هغت کايگي مديوس ]مديا به معگای[ اصطالح
مفنروم  ريشه گرفته و به  0به معگي ميد  

ای از  هايي است که هرر رسرانه   است که از حيث انتقا  و نمايش اطالعات دارای ويژگي يايرمج

های اراباطي معموک ابزارهايي سرازماج يافتره و بره اعبيرری      بخشي از آج برخوردار است. رسانه

ی بره  مرویر  ی اواج به سرعت و بره گونره   اند که بگا به فرض، با استفاده از آننا مي اخصيص يافته

  (.287، ص1304 های متگوع اما نا آشگايي از مخاطباج دسترسي پيدا کرد)حايم آرا، گروه

امرروزه   "ااميسروج "ها بره حردی اسرت کره بره گفتره        در عصر حاضر نقش و اهميت رسانه

هرا قابرل    حضور کتاب، روزنامه، راديو و الويزيروج، ايگترنرت و سراير رسرانه      اواج امور را بي نمي

وسيله يا کاناهي است که از طريق آج، اایيرها يرا   6رسانه از ديدگاه ديويد باکيگگنام .اصور دانست

ای از  هرای گرزيگش شرده    اند، آننا روايرت  ها واسطه شوند. رسانه اطالعات انتقا  يافته يا حمل مي

م، باکيگگنرا ) کگگد، بجای آج که ما را بطور مستقيم به ايشاج متصل کگگد جناج را برايماج فراهم مي

 ی نظريه"کتاب  در 18فردايگگلس. ي برای انتقا  پيام هستگديها ابزارها رسانه ،بگابراين(. 26س 1306

يک رسرانه عبرارت اسرت از هرر ابرزاری بررای        "کگد کهس  رسانه را ايگگونه اعريف مي "ها رسانه
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همرراه برا   پيام است. الفن، راديو، فريلم و الويزيروج    "واسط"برقراری اراباطات. رسانه حامل يا 

  (.11، ص1307روند)صفاااج، هاپ و صدای انساج همگي به طور هم عرض واسط به شمار مي

 ایمصرف رسانه ب(

های جمعي مانگرد الويزيروج، راديرو،     وضعيتي که فرد يا گروه، به مداي خاص، در معرض رسانه

عالقمگدی خرود  ماهواره، ايگترنت، نشريات و مجالت قرار مي گيرد و از آننا حسب نيازمگدی و 

؛ اافراوا  2812، 12و ديتمرار ايرت ا    11)اساارد برل گوييم استفاده مي کگد را مصر  رسانه ای مي

 (.2812، 13ايت ا 

ها در هگونگي مشاهده جناج اوسط مردم نقشي بسيار اساسي دارند.  الويزيوج و ساير رسانه

آورند ارا   مي ای به دست    امروزی اغلب مردم اطالعات خود را بيشتر از مگابع واسطه ی در جامعه

ای قادرند احساس شخص از واقعيرت را     مگابع واسطه ،بگابراين. ايگاه حاصل اجربه مستقيم باشد

خشرونت ايگچگرين اسرت. مشراهده زيراد الويزيروج        ی هاهشال بدهگد. خصوصا در رابطه با مسر 

کزم  ،ن نظريره باشد. طبرق اير   مي اين احساس است که جناج مااني پرخشونت  ی پرورش دهگده

اوانرد برا آیرار محردود وهري مرداوم برر         نيست که الويزيوج يک اایير عمده داشته باشد بلاه مي

 (.144، ص1300بنرامياج، ) ها ایر بگذارد ديدگاه

 اقتصادی-پایگاه اجتماعی

اين مفنروم بره معگري شراج و مقرام يرا        از مردم ی در زباج روزمره 14اقتصادی –پايگاه اجتماعي 

عتبار به کار مي رود اما جامعه شگاساج اين مفنوم را به معگي موقعيت افراد در ساختار شنرت و ا

جوامرع   ی اکثر جامعه شگاساج معتقدند درهمره  (.147 س1304اجتماعي به کار مي برند )عضدانلو، 

که اختال  در یروت و دارايي اصال بره   ها، انساني نابرابری وجود داردحتي درساده ارين فرهگگ

 ی ممان اسرت فرردی بره واسرطه     ،نمي خورد،نابرابری بين افرادوجود دارد. به عگواج مثا  هشم

شاار يا گردآوری خوراک يا از آج روی که گماج مي رود دسترسي ويژه ای بره   دکوری خاص،

  (. 216 ، ص1379 نياکاج داردمگزهتي برار از ديگراج داشته است )گيدنز،

از موقعيرت و  ، های زندگي استفاده کگگرد  ها و فرصت بخت از يک جامعه بتوانگد هرهه افراد

اقتصادی، عالوه برر پديرد    -های اجتماعي افاوت ،پايگاه باکاری برخوردار خواهگد شد، بگابراين
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 نمايانرد. هرر   جامعه، ايجاد يک نوع سلسله مراارب اجتمراعي نيرز مري     آوردج طبقات مختلف در

يرک از آننرا مبتگري برر      ه شده است که مبگای هرر جامعه از اعدادی سلسله مرااب عمودی ساخت

دارای مگزهرت   براکی ايرن مراارب قررار دارنرد      ی سلسله کساني که در .های خاصي است ارزش

نيروی بيشتر و قدرت بيشتر از کساني هستگد که پايين اين سلسله مراارب قررار    اجتماعي بيشتر،

 (.140، ص 1399، ابريزی دارند )محسگي

 ی پژوهش   پیشینه
و « از خودبيگرانگي »ی نقش عوامل جامعه شگاختي مفنوم  های نظری درباره به طور کلي پژوهش

ای طروکني دارد. اگوسرت کگرت     هرای ديگرر اجتمراعي، ااريخچره     اراباد آج با فرايگدها و پديده

هرای هسرتي در    ( مفنوم از خودبيگانگي را فقداج آگاهي و خرد نسبت به واقعيت1760 -1017)

را مرورد اوجره و   « ازخوبيگرانگي ». کار  ماکس از اوهين کسراني اسرت کره مفنروم     گيرد نظر مي

های متعددی را برای از خودبيگرانگي عگرواج کررده اسرت از      بررسي مستقيم قرار داده و همبسته

هرايي مانگرد    جمله احساس اگفر، احساس نااواني، احساس پوهي. او عقيرده داشرت کره پديرده    

هرايي کره خرود     اند. انساج در مقابل بت ر اوسط انساج ايجاد شدهماهايت، سرمايه، دوهت و کشو

 رسد. مي« از خودبيگانگي»ها به حاهت  خلق کرده، با فدا کردج خود در راه آج

عميقاً در جامعه شگاسي سگتي اغيير کرده است، « ازخودبيگانگي»های پژوهشي در مورد  زميگه

ازخرود  »هرای متعرددی بررای     ه پردازاج همبستهو اخيراً مورد اوجه عموم قرار گرفته است. نظري

(؛ 1618، 19(؛ قردرت طلبري )آدرنرو   1617، 11احساسري )کگيسرتوج   اند. بي پيشگناد کرده« بيگانگي

(؛ بري  1619، 16(، دوره گرردی )گررودزيگس  1647، 10(؛ بدبيگي )مراروج 1610، 17همرنگي )فروم

(؛ 1618، 21گررالزر(؛ فعاهيررت شديدسياسرري، )رايررزمن و1611، 28عالقگرري سياسرري )روزنبرررگ

(، خصوصري شردج ماهايرت    1618)آدورنرو،   (؛ اعصرب 1618شخصيت گرای احزاب )آدورنو، 

 (.1640، 24(؛ واپس روی )دگرازيا1614، 23)جاکو (؛ رواج پريشي1618، 22)جريس و هتيس

گيری اين پديده ابداع کگگد، مانگرد   هايي برای اندازه اند اا مقياس اخيراً پژوهشگراج سعي کرده

؛ گرين  1619را در  «هگجراری، قردرت طلبري، و اعصرب     بي»که مقايس  براو ميلتوج راکيچآهن رو

هگرين هئوسررو  در سرا      و هرم  1617را در سرا   « اندازه گيری ازخودبيگرانگي »مقياس  21نيتلر

 اند. را اگظيم و ارائه نموده« ی اکتشا  ياپارهگي اجتماعي و نتايج قطعي مطاهعه»مقياس  1619
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)يا مفاهيم مشابه با نرامي متفراوت( بره عگرواج يرک مفنروم       « ازخودبيگانگي» در بيشتر مگابع،

، هگانچه ممان است مثهفي مفاهيمي را که «آشاار»مدنظر قرار گرفته است، نه مفنوم « الويحي»

ياساج شمارد که اهبته ايرن شررايط نيرز بري     « ازخودبيگانگي»های ظريفي در معگا دارند با  افاوت

هرا را در   نظمري  ايرن بري   1616خواهرد آورد کره ملروين سريمن در سرا        هايي را بوجود نظمي

هگجراری،   معگرايي، بري    ای خود فنرست کرده است که عباراگد از؛ نااواني، بي بگدی پگج دسته طبقه

 انزوا، خودغريبي.

با امام مشاالت ادامره داشرته و مرورد    « ازخودبيگانگي»ی  ها در زميگه با اين وجود، پژوهش

ارواج بره    مري  ی از انديشرمگداج و پژوهشرگراج قررار داشرته اسرت کره از آج جملره        اوجه بسيار

(، ريچرارد  1678) 20(، آنردو مراهاوهم  1678)27(، روبرت آرنوو1678) 29های ادوارد شفر پژوهش

(، 1679) 32(، سراموئل کنرگ  1674) 31(، جيمرز گشروندر  1673) 38(، هروار اارو  1671) 26مروين

(،  جرويس  1602)31(، اياپرونم ووسرا اويري   1676) 34(، راهف سرگاهمن 1670) 33جاکوکين شرر

(، روزهرين  1661) 30(، جاج سريد  و شراروج واوگرن   1668)37(، اوماس دورانت 1601) 39فرارو

هايي اوسط  ( نام برد. در ايراج نيز پژوهش1663و همااراج ) 48(، و سيموج کروس1662) 36مئو

( ، و 1304يت اهلل سرتوده ) ( ، هردا 1308( ، عبداهرضرا رجبري )  1301عليرضا محسگي ابريرزی ) 

 ( در اين خصوص انجام شده است .1309خليل ميرزايي )

هرای سرگتي از خودبيگرانگي     هايي که در ايگجا از آننا نام برده شد عمردااً بره شرال    پژوهش

های نوين از خودبيگانگي که با مفاهيم جديدی که مربود به دنيای بيش  پرداخته و کمتر به شال

نوين هستگد نظير بريش براری اصرميمي، بريش برنامره ريرزی، بريش براری          ی اطالعااي پيچيده

هرای سرگتي از    اطالعات، زياده گساری در آزادی پرداخته اند، اما در اين پژوهش عالوه بر شال

ی پرژوهش آج   های نوين نيز پرداخته شرده و برا اوجره بره ايگاره جامعره       خودبيگانگي، به شال

ر دو وضعيت قرار دارند، االش کرده است با الفيقي از اين دو جواناج انراني هستگد و آننا در ه

ها که امرروزه بره    های انجام شده، به رسانه به يک رويارد جامع دست يابد. همچگين در پژوهش

آيگرد، پرداختره    ارين عامل اریيرگذار بر افراد به حسراب مري   ارين و شايد منم عگواج ياي از منم

داخته شده اسرت کره در ايرن پرژوهش آننرا نيرز مردنظر قررار         نشده يا کمتر به صورت جامع پر

 خواهگد گرفت.
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 های نظری و چهارچوب نظری پژوهش دیدگاه
گذرنرد   ی سگتي مي ی خود به راحتي از مرزهای طراحي شده های پيشرفته ها با ابزار امروزه رسانه

بي شرود، در ريشره کگري    اواند مفيد ارزيا گردند. اين امر هم مي مي ها  و وارد حريم زندگي انساج

ها دياته نمايد کره در   های سگتي از خود بيگانگي به کار آيد و هم شرايط نويگي را بر انساج شال

ها گيج و گمراه و حتري   آج حتي فرديت آننا مختل شود و انساج در دريايي از اطالعات و برنامه

 ديدی ظنور نمايد.غرق شود و از خود واقعي خود دور گردد و از خودبيگانگي در حاهت ج

در  1678در سرا    "اوهرين "و  "دونوهرو "، "اياگور"اوهين بار اوسط  شاا  آگاهي ی نظريه

مطررح شرد. ايشراج در     "های جمعي و رشد افاياي در آگراهي  جرياج رسانه"ای با عگواج  مقاهه

خود دست زدند و در مطاهعااي برخي از شرايطي که ممان است  ی به اصالح نظريه 1671سا  

 1679احت آج شرايط شاا  آگاهي کاهش يافته يا از مياج بروند را بررسري کردنرد. در سرا     

به اين  1603در سا  « برانتگارد» به اين نظريه کرد. پس از او جاقدام به عموميت بخشيد« راجرز»

ارواج بره    شاا  نفوذ را مطرح کرد. از مگتقردين ايرن فرضريه مري     ی ههاکار همت گماشت و مس

را هگرين اعريرف    آناج مفنروم شراا    (.391، ص1309 اشاره کرد )سورين و ااناارد،« دروين»

هرای جمعري در يرک نظرام اجتمراعي،       به همراه افزايش انتشار اطالعات اوسط رسانه "کگگدس مي 

اقتصرادی براکاری دارنرد؛ سرريع ارر و بيشرتر از       -ي از جمعيرت کره پايگراه اجتمراعي    يها بخش

کگگد و در نتيجه شاا  آگاهي ميراج ايرن    مي دارند اطالعات را کسب ي که پايگاه پايين يها بخش

هرای جمعري بره نظرام      وقتي ريزش اطالعات رسانه ."يابد مي دو بخش، به جای کاهش، افزايش 

ارر از   اقتصادی باکار، سريع - ي از جمعيت با پايگاه اجتماعييها يابد، بخش اجتماعي افزايش مي

کگگد؛ به طوری که افراوت يرا شراا  در     ، اين اطالعات را کسب ميار های با پايگاه پائين بخش

 گويگد. يابد. اين پديده را فرضيه شاا  آگاهي مي ها افزايش مي آگاهي مياج اين بخش

اک مخاطباج بسرتگي   اک  های آرزو يا انگيزه نياز، اين باور که استفاده از رسانه به خرسگدی،»

مخاطبراج اغلرب برمبگرای شرباهت نيازهرا،عاليق و       دارد.   هدارد اقريبا قدمتي همانگد خرود رسران  

افارر متعلرق    ی شيوه  اين .گيرند که مگشاء اجتماعي يا رواج شگاختي دارد فردی شال مي  ساليق

  اوانرد برر وابسرتگي    يا ساختار اجتمراعي مري   «استفاده يا رضامگدی» به نام ای به ماتب پژوهشي

اشويش و ابنرام   نظمي، اضاد و اغييرات سريع در جامعه،  يب سانه اایير گذار باشد.رمخاطب بر 
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وری  شود بنره ها مي رسانه  مگجر به وابستگي آننا بهشود و آنچه که بيشتر  ميذهگي مردم را بيشتر 

 ای از اهينوکرااز  اين رويارد اوهين بار در مقاهره  (.183، ص1300 )مک کوايل، است «و خرسگدی

آغراز کررد.    «کگگرد؟  ها هه مي مردم با رسانه»  از آج را با سوا هيزی که کا ،اوصيف شد (1616)

اين رويارد متضمن اغيير کانوج اوجه از مقاصد اراباد گر به مقاصرد دريافرت کگگرده اسرت. و     

)سرورين   کگد کوشد معلوم نمايد اراباد جمعي هه کارکردهايي برای افراد مخاطب عرضه مي مي

 (.428 ، ص1309 و ااناارد،

نظير « ماتب فرانافورت»ها از جانب  اا حدودی به برخي از نقدهای اوهيه از رسانههابرماس 

( 2887ماس هورکنايمر، ائودور آدرنو و هربرت مرارکوزه )دايرره اهمعرار  ويايپرديا، آناليرن      

ها يک صگعت فرهگگي هستگد که بر دريايي از افرراد مگفعرل ایرر     متاي است؛ از نظر ايگاج، رسانه

کگگد. )در اين  گيرند، جذب مي صرفاً هر نوع اطالعااي را که در معرض آج قرار ميگذارند که  مي

 ی از خودبيگانگي وجود دارد(. جا اریيری از کار  مارکس در رابطه با نظريه

را « هرا  اوسط مردم فريبي»علت اين امر کاکيي شدج هگر و فرهگگ است که امااج دستااری 

 (. 1308کگد )اامپسوج،  منيا مي

ای روح خود  ی اوده ی جامعه (، افراد اامي شده1671) 41همانگد افراد دروج ایر جری ماندر"

دهگرد.   های راديو و الويزيوني و انرواع شروها از دسرت مري     های خياهي فيلم، برنامه را در مسرت

شوند که کزارسرفلد   ها وارد يک هيپگوايسم بي احساسي يا بي اعادهي مي شوند؛ آج ها مَگگ مي آج

های جمعي بودگي ناميد. افراد به قربانياج نا معقو   در معرض رسانه« کژ کارکرد اعتياد دار»ج را آ

هرا از طريرق هرم ابليغرات و      هرايي کره شررکت    خواسرت  –شوند  های کاذب ابديل مي خواست

ها )با وادارسازی مداوم به مصر ( و هم از طريرق فرهگرگ مصرر  فردگرايانره کره آننرا        رسانه

 اند. ها و اداوم اين اعتماد شده هگد، موجب اعتماد به آجارويج مي د

باشد. ايرن نظريره    اند، نظريه کاشت مي ها پرداخته در مياج نظريااي که به آیار درازمدت رسانه

های مدرج هگاج جايگاه محوری در زندگي روزمره ما  عباراست از ايگاه الويزيوج در مياج رسانه

هايش در مورد واقعيت، جای  شده و پيام "محيط نمادين"آج بر  پيدا کرده است که مگجر به غلبه

جرورج  "(. 366س 1301اجربه شخصي و ساير وسايل شگاخت جناج را گرفته است )مک کوايل، 

اسرتفاده از   اراباطات دانشگاه پگسيلوانيا با ،( و اعداد ديگری از پژوهشگراج مدرسه1696)"گربگر

ارين برنامه پژوهش ایرهای الويزيروج اسرت، نظريره     گستردهارين و  که احتماکً طوکني پژوهشي
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شاهد اصلي گربگر برای ايرن  (. 362، ص 1309را ارائه دادند )سورين و ااناارد، « کاشت باورها»

 الويزيوج آمرياا طي هگدين سا  متواهي بدسرت آمرده اسرت    مگد نظامنظريه، از احليل محتوای 

 (.366س 1301)مک کوايل، 

ها در سط  شگاختي بوده و مربود به اين موضوع است  از اشاا  ایر رسانه اين نظريه ياي

اواند بره باورهرا و القري عمروم از واقعيرت       ها، اا هه حد مي که قرار گرفتن در معرض رسانه

اهگويي از احليل، ابيين شده اسرت   ی کاشت يا اشاعه برای ارائه ی خارجي، شال دهد؟ نظريه

هايي باشد که اساساً در سط  برداشرت اجتمراعي عمرل     مدت رسانه داریير بلگ ی دهگده اا نشاج

اش، نيروی فرهگگي  گربگر عقيده دارد که الويزيوج به هحاظ عمق و نفوذ قابل مالحظه. کگگد مي

داند  صگعتي اجتماعي مي ی شده قدرامگدی است. وی الويزيوج را ابزاری در دست نظم اثبيت

ظام سگتي باورهرا، ارزشرنا و رفتارهرا، در خردمت حفر ،      که بجای اغيير، انديد يا اضعيف ن

یبرات و   ی هپرذيری يعگري اشراع    اثبيت يا اقويت آنناست. او که ایر اصلي الويزيوج را جامعره 

داند، معتقد است که الويزيوج اغييرات را بره اگنرايي بره حرداقل      پذيرش وضعيت موجود مي

شرود )گرونتر،    فرهگگي محقق مري  یهعمد رساند؛ بلاه اين امر با هماهگگي ديگر ننادهای نمي

 (.318، ص1304

آورند فقط يک  های جمعي همراه با ساير هيزها به خانه مي بيش پيچيدگي محيطي که رسانه

ی کثرت و گونراگوني نيسرت؛ بلاره     ی مربود به محروميت نسبي نيست؛ صرفاً يک مسرهه مسرهه

بي را در خود ننفته باشدس اگر فررد  ی افاوت محض است، بدوج اين که محروميت نس يک مسرهه

ی کافي مطمئن باشد که شغل، مسران، همسرر، کشرور، و ايردئوهويی ديگرر بره طرور         به اندازه

اواند هر هيزی را داشته باشرد   ياگواخت جاهب و احريک کگگده هستگد، فرد با اين درک که نمي

ايي و ظرفيرت براک بررای کراهش     گذرد. اما، برای افرراد دارای اوانر   شانه باک انداخته و از آج مي

ی متوسرط رو بره براکی احصريل      های زيادی از افراد طبقره  يعگي برای بخش -پيچيدگي محيطي

کگگد که اوسط مراکز جناج شنری دنيای غرب اوهيد  کرده که در بيش باری اطالعااي زندگي مي

بسرياری از  مساهه بطور دقيق اين است کره پيچيردگي درونري آننرا فقرط بررای یبرت         -مي شود

ی هد  محور از ميراج آننرا ايرن گونره      های موجود کافي است، بلاه برای انتخاب بنيگه متگاوب

 (.20-18،ص1661های رضايت بخش وجود ندارد)گيير، هايي برای انجام گزيگش نيست. مالک



 

 

 

 

 

 7931، شماره دو، پاييز و زمستان 55شناختی دوره مطالعات جامعه   416 
 

 

کگگرد اهردا  شراج پيوسرته درحرا        ی بيش گزيگش در مورد آنراني کره درک مري    اين مساهه

ی گرزيگش آننرا بررای     های کامالً قابل پيش بيگي، بلاه در نتيجره  تماکً نه به روشاح -اغييراست

شديدار مي شودس فرد بره صرورت ايرره و     -حرکت در موقعيت وجودی فرد و نه موقعيت ديگر

اار درک مي کگد که يک فرد مختلف خواهد شد. او به صورت متگاوب احساس، انديشه و عمل 

های مختلفي خواهد داشت؛ اگر فرد فقط خودش را در شررايط   تخواهد کرد، و اهدا  و رضاي

اوانرد   های فوق قرار دهدکره اغلرب کرامالً اماراج پرذير اسرت، مري        مختلف در هر يک از حوزه

هايي داشته باشد؛ بره ويرژه آنراني کره      مناجرت کگد، شغلي را آغاز کگد، همبستر داشته يا مذهب

در اعريف اقريباً انعطا  پذيرند و بگرابراين، معمروکً    پيچيدگي دروني باکيي دارند، به طور کلي

هرايي را کره    های یابتي ندارند، اما هرنوع ويژگي درک مي کگگد که افراد از جمله خودشاج ويژگي

شوند ، اوسعه مي بخشگد. بره سرخن    های معين به صورت موقت دارا مي آننا در نتيجه ی اعامل

ها و شرايط متگاوب، افراد متفاواي را  اه هستگد که موقعيتديگر، آننا به روشگي از اين حقيقت آگ

ی  اوانگد پيچيدگي محيطي را به طور بسگده کاهش دهگد ارا برا درجره    کگگد؛ اما آننا نمي ايجاد مي

ها هه اریيرااي بر آننرا خواهرد    معقوهي از قطعيت بدانگد که يک اغيير معين در شرايط و موقعيت

ی اغييررات   گيرری مگاسرب دربراره    داری بررای اصرميم   های معگي کگذاشت، و بگابراين، آننا مال

 (.18-20، ص 1661احتماهي در محيط خود را ندارند )گيير، 

بايست براساس اطالعات ناکامل و به شدت سرودار صرورت گيرنرد.     ها مي مترسفانه، گزيگش

متگراوب   های زنردگي  ی احتماکت و سبک احت شرايط بيش پيچيدگي محيطي، اطالعات درباره

هرا و   های جمعي يرا سراير آوازه   ممان است ناکامل باشد. فرد معموکً اطالعات خود را از رسانه

آورد. هماج گونه که پيشتر بياج شد، فررد   مسموعات غيرقابل کگتر ، ناکامل و سودار به دست مي

بيگرد   ايي که مري ه خواند يا با فيلم هايي که مي دروني با کتاب« شبيه سازی»اواند بجز ازطريق  نمي

 (24-21، ص 1661ای را به دست آورد )گيير، اعامل نمايد و بگابراين بازخورد واقع گرايانه

های دقيقي برای  شود و مالک مي های گوناگوج بمباراج  پس، هگگامي که انساج اوسط متگاوب

ری وجرود  شود وآنچه که بواقع وجود دارد افاوت هشمگي گزيگش ندارد، پابين آنچه که ارايه مي

شود که همراج ازخودبيگرانگي و ابرديل     پذير مي امااج ای داشته باشد، دوری از واقعيت وجودی

 شدج به کس يا هيز ديگراست.
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هرای ماترب    ها بره ويرژه ديردگاه    های مطرح شده در خصوص اریير رسانه با اوجه به ديدگاه

(، 1644)42رسررفلدهررای کزا فرانافررورت )هورکنررايمر، آدرنررو، و مررارکوزه( و نيررز ديرردگاه    

ها بر ازخودبيگانگي را اجتگاب ناپذير القي کرد، اما بره نظرر    اواج اریير رسانه ( مي1618مارکوس)

( 1667(، گيير)1699های سيمن) ها بر امامي افراد ياساج نبوده و طبق ديدگاه رسد اریير رسانه مي

احصريل کردگراج و    ی مربرود بره   های نوين از خودبيگانگي اا حدودی يک مسرهه به ويژه شال

اواج  ی متوسط )رو به باک( است و بگابراين مي ی مربود به طبقه بگابراين اا حد زيادی يک مسرهه

های اصلي طبقه يا وضعيت سگجش پذير آج يعگي احصريالت، شرغل، و درآمرد را هرم در      موهفه

ای وارد  انههای کگتر  و عوامرل مرویر برر مصرر  رسر      ابيين ازخودبيگانگي و هم به عگواج متغير

نگر اوسط محيط  ای  معادهه کرد. فرد دارای اوانايي و ظرفيت پايين برای کاهش پيچيدگي جامعه

ی بريش گزيگشري    گردد. در بسياری از موارد، هيچ مسرهه نگر به سادگي گيچ و گمراه مي ای جامعه

 ی هرد   نيز وجود ندارد. بيش گزيگشي يک مفنوم نسربي اسرت نره مطلرق کره در يرک حروزه       

ی ميانين از پيچيردگي درونري دارنرد. بررای      ی معين برای آناني وجود دارد که يک درجه وابسته

های زيرادی از   افراد دارای اوانايي و ظرفيت باک برای کاهش پيچيدگي محيطي يعگي برای بخش

کگگرد کره    ی متوسط رو به باکی احصيل کرده که در بيش باری اطالعااي زنردگي مري   افراد طبقه

شود، مسرهه به طور دقيق اين است که پيچيدگي  مراکز جناج شنری دنيای غرب اوهيد مي اوسط

ی  های موجود کافي است، بلاه برای انتخاب بنيگه ها فقط برای یبت بسياری از متگاوب دروني آج

هرای رضرايت بخرش     هايي برای انجرام گرزيگش   هد  محور از مياج آننا ايگگونه نيست و مالک

 وجود ندارد. 

( در نظريره  1696اواج گفت که بگابر نظر جرج گرنبر ) ها نيز مي هم هگين در خصوص رسانه

کاشت الويزيوج همواره بيشترين مخاطب را داشته و ماهواره و ايگترنت نيز کم کرم خرود را بره    

 های ديگرر نظيرر   اواند متفاوت از رسانه ها مي کگگد. بگابراين، اریير اين رسانه اين رسانه نزديک مي

هرا   اوانرد ارریير متفراواي برر افرراد بگرذارد. پرژوهش        راديو يا مطبوعات باشد. نوع برنامه نيز مي

های ساسي گرايش دارند  هايي نظير برنامه دهد که افرادی که به برنامه ( نشاج مي1309)ميرزايي، 

ری دارند. ا های متفاوت نسبت به ساير افراد نظير آناني که به اخبار گرايش بيشتری دارند گرايش

اواند در اين خصوص منم ارزيابي شود. برا اوجره    در عين حا ، ميزاج در معرض بودگي نيز مي

داری را به عنده داشته و بگابراين بيشتر از  به اين که در فرهگگ سگتي ايراج زناج بيشتر نقش خانه
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اواج انتظار  ين ميها به ويژه الويزيوج و ماهواره باشگد، بگابرا مرداج ممان است در معرض رسانه

ای باشگد. بگابراين، با اوجره   های رسانه داشت که آناج بيشتر از مرداج احت اریير ابليغات و برنامه

 اواج هنارهوب نظری اين پژوهش را اين گونه طراحي کردس به موارد مطروح مي

  
 خودبیگانگیای و واسط مؤثر بر از   : الگوی نظری جهت تبیین عوامل رسانه1ی  نمودار شماره

 های پژوهش فرضیه

ی ازخودبيگرانگي افراوت    هرای داخلري و خرارجي در زميگره     کگگردگاج از رسرانه   بين اسرتفاده  -

 دارد.داری وجود  معگي

های خاصي )الويزيوج، مطبوعات، ايگترنت، ماهواره، راديو داخلي، راديرو   بين افرادی که رسانه -

 داری وجود دارد. بيگانگي افاوت معگيی از خود دهگد در زميگه خارجي( را ارجي  مي

افريحري،   -ای خاصي )علمي، ااريخي، آموزشري، سررگرمي   های ماهواره بين افرادی که برنامه -

 -جگرايي  –عراطفي، کگسررت، شروء، خبرری، ورزشري، ساسري، اخيلري، پليسري          -عشقي

ی  دهگرد در زميگرره  وسررترج( را اررجي  مرري  -رزمري  -جاسوسري، سياسرري، هگرری و جگگرري  

 داری وجود دارد.  دبيگانگي افاوت معگيازخو

بين افرادی که از ايگترنرت بررای مقاصرد خاصري )شرغل، هرت، اماشرای اصراوير ساسري،           -

ی از  کگگرد در زميگره   های ايگترنتي، وب گردی ، ايميل زدج، علمي و خبرر( اسرتفاده مري    بازی

 داری وجود دارد  خودبيگانگي افاوت معگي
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های شغلي ،  نوع رسانه و برنامه، ميزاج در معرض بودگي (، پايگاهای ) متغيرهای مصر  رسانه -

ی محرل سراونت ارریير متفراواي برر از خرود        درآمدی و احصيالاي، جگسيت، سن و مگطقه

 فرهگگي دارند. –بيگانگي اجتماعي 

 روش پژوهش

ای و    اجزيره  -روش پژوهش حاضر از نظر مسير پژوهشي اوصيفي است که با رويارد کل نگرر 

پردازد که به صورت طبيعري   های مي پژوهش اوصيفي به پديده "د  قياسي انجام شده است. ه

( و در 74، ص1300)ميرزايري،   "گيرد دهگد و در آج هيچ دستااری آزمايشي صورت نمي رخ مي

ی  های ادوين شده قوانين کلي کشف و بازنمود شود و پديرده  شود مبتگي بر فرضيه مي آج االش 

خص، اوصيف، و با اهگو نمرايش داده شرود. بگرابراين، ايرن پرژوهش نيرز يرک        مورد بررسي مش

شود با اعما  محردوديت نسربي برر     پژوهش فرضيه پيرو و فرضيه آزما است که در آج االش مي

شود در بافت طبيعي و  های پژوهش اعما  مي ی پژوهشي که معموکً اوسط فرضيه کانوج يا دامگه

 های کمي با صراحت نسبتاً باکيي به دست آيد.  بدوج دستااری و کگتر ، داده

 ی پژوهش جامعه و نمونه

که در شنر انرراج زنردگي    ای   ساهه 26اا  11ی افراد  ی آماری اين پژوهش متشال از کليه جامعه

در اين پژوهش با استفاده  باشد. حجم نمونه مي کگگد اعم از زج و مرد و کليه سطوح احصيلي  مي 

و  831/8، و ضرريب دقرت  61/8و با ضرريب اطميگراج    43کوکراجی   رد حجم نمونهاز فرمو  برآو

نفرر بررآورد شرد کره بررای       704 ،1/8برابرر برا    qو 1/8برابر با  pی اغيير با مقدار   حداکثر دامگه

ی فروق برا    نفرر افرزايش يافرت و نمونره     088اطميگاج بيشتر و پيش نيامدج مشال، اين مقدار به 

ای متگاسرب برا حجرم نمونره گيرری       ای هگد مرحله مونه گيری اصادفي خوشهاستفاده از روش ن

 شده است.  

 ابزار پژوهش و اعتبار و پایایی آن

ی متشال از دو  ها از يک ابزار پژوهشگر ساخته آوری اطالعات و داده دراين پژوهش برای جمع

پرژوهش و  ای برای سرگجش متغيرهرای مسرتقل     گويه 10ی  قسمت که بخش او  يک پرسشگامه
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ی پژوهش يعگري از خرود    ای برای سگجش متغير وابسته گويه 129بخش دوم يک آزموج )است( 

 بيگانگي )کل اجتماعي، فرهگگي و ديگي( بود، استفاده شده است.

و پايرايي همسراني    02/8برای ارزيابي پايايي ابزار از دو روش پايايي براز آزمرايي برا ميرزاج    

ی اعتبار سازه واعتبرار صروری و نيرز از     اعتبار ابزار به دو شيوه و در مورد 631/8دروني با ميزاج

، از  041/8از خود بيگانگي کل برابرر برا    44اوکلين-مير  -احليل عاملي که ضريب ارييدی کيگزر

و از خودبيگانگي  012/8، از خودبيگانگي فرهگگي برابر با 098/8خود بيگانگي اجتماعي برابر با 

بود و با اوجه به نتايج آزموج بارالت، معگاداری ابزار در هر هنار نوع از  771/8ديگي آج برابر با 

 درصد ارييد گرديد، استفاده شد. 66خود بيگانگي در سط  باکی 

 ها ی تجزیه و تحلیل داده نحوه

ی متگاسرب برا    پس از اجرای ننايي ابزار، ابتدا اطالعات در جدو  مادر )مااريس( طراحري شرده  

احليل گرديد. ابتدا بررای اوصريف    SPSSآج گاه وارد رايانه گرديد و با استفاده از ابزار ريخته و 

هرای مرکرزی و نمودارهرا( اسرتفاده گرديرد و       شرايط و وضعيت نمونه از آمار اوصيفي )گرايش

هرای احليرل    های پرارامتری، از آمراره   ها با اوجه به وجود شرايط آزموج آنگاه برای آزموج فرضيه

ی متغيرهرای هحراظ شرده برا      يه و آزموج اي و در ننايت برای آزموج کل رابطهواريانس يک سو

 متغير وابسته طبق هنارهوب نظری از احليل مسير استفاده شد.

 های پژوهش یافته
نفرر   416درصرد مررد و    9/47نفر يعگري   301نفر حجم نمونه،  088در اين پژوهش، از مجموع 

درصد و کمترين 11ساهه با 26واني سگي مربود به افراد درصد زج بودند. باکارين فرا 4/12يعگي 

سراهه و   26اررين آزمرودني    درصد اختصراص داشرته، مسرن   6/8ساهه با 11فراواني سگي به افراد 

سا  بود. از نظر احصريالت، بيشرترين    2917/23ها  ساهه و ميانگين سگي آزمودني 11ارين  جواج

درصرد  1/94نفرر يعگري   119ز نظرر وضرعيت ااهرل،    ها بوده است. ا اعداد )نما( مربود به ديپلمه

 1/1نفريعگري   6درصد همسرفوت کرده و 8/ 9نفريعگي 1درصدمتاهل،  1/33نفريعگي 290مجرد، 

 0/19نفرر يعگري    411درصرد شراغل و    6/41نفر يعگري   331اند. از نظر شغلي درصد مطلقه بوده

نفرر کمتررين    12ارين و سررباز برا   نفرر براک   197اند که از اين مياج دانشجو با  درصد بياار بوده
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اومراج بروده و    287210هرا   اند . از نظر درآمردی، ميرانگين درآمردی آزمرودني     فراواني را داشته

 دهد. اوماج را نشاج مي 799968ها  های آزمودني ميانگين درآمدی خانواده

و بعرد   ی ارجيحري الويزيروج   هرا، براکارين رسرانه    بگدی در استفاده از رسرانه  از نظر اوهويت

سراعت در روز الويزيروج    2278/3هرا   ايگترنت و ماهواره بوده است و به طور متوسرط آزمرودني  

افريحري را اررجي  داده و    -های سرگرمي اند که از اين مياج بيشترين اعداد برنامه کرده اماشا مي

راديرو   نفر بره  321نفر ، 088های اقتصادی اعلق داشته است. از مجموع  کمترين ارجي  به برنامه

ساعت در هفته بروده و   3766/1 اند که ميانگين گوش دادج به راديو داخلي داده داخلي گوش مي

ساعت در هفتره بره راديرو     2891/8اند که به طور متوسط  داده نفر به راديو خارجي گوش مي 12

ادث ی متوج مطبوعااي، باکارين اوهويت به مطاهب حرو  اند. از نظر مطاهعه کرده خارجي گوش مي

انرد، در ميراج    اعلق داشته و کمترين خوانگدگاج مربود به صفحات اقتصادی و ساير مطاهب بروده 

هرای ساسري ، اخيلري ،     های ماهواره ای، شوء بيشترين رجحاج را داشته و برنامره  ارجي  برنامه

 نفرر از ايگترنرت   147ها،  اند. از کل آزمودني رزمي و ساير در آخر ارجيحات جای گرفته _جگگي

اند که اين رقرم در عصرر اطالعرات و     کرده نفر از ايگترنت استفاده نمي 248اند و  کرده استفاده مي

ی  دهد )در مطاهعره  اواند به عگواج يک فاجعه القي شود، اما رشد خوبي را نشاج مي اراباطات مي

ای هر  انجام شد، مقردار اسرتفاده از ايگترنرت اوسرط خرانواده      1309پيشين پژوهشگر که در سا  

سراعت در   2014/4انراني بسيار کمتر بوده است(. به هر حا ، استفاده کگگدگاج به طور متوسرط  

ی علمري، موسريقي، ايميرل، و شرغلي بروده و       هفته را پای ايگترنت گذرانده و براکارين اسرتفاده  

ی اجاری، شرکت در بحث و گفتگرو و سراير    کمترين ميزاج به اماشای اصاوير ساسي، استفاده

 داشته است.اعلق 

ی  های شرماره  جدو   بررسي وضعيت ایرگذاری متغيرهای مگظور شده که نتايج آننا در قاهب

 ی مصرفي است. آيد، مويد اایيرپذيری از خودبيگانگي از رسانه مي 2ی  و نمودار شماره 9اا  1
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كنندگان از  ای ازخودبیگانگی استفاده   های گروهی آزمون تی برای مقایسه : آماره1جدول شماره ی

 های داخلی و خارجی رسانه

 متغیر وابسته
رسانه داخلی و 

 خارجی
 انحراف معیار میانگین تعداد

میانگین خطای 

 معیار

 ازخودبيگانگي
 37761/2 44263/11 2476/392 490 داخلي های رسانه

 21210/3 91368/13 4226/373 332 خارجي های رسانه

ازخودبيگانگي 

 اجتماعي

 19647/1 03413/21 8411/136 400 اخليهای د رسانه

 94961/1 20/737/20 4749/144 312 خارجي های رسانه

 ازخودبيگانگي

 فرهگگي

 10624/1 18623/29 1671/134 402 داخلي های رسانه

 40068/1 36099/21 7314/141 310 خارجي های رسانه

 
های داخلی  ی استفاده كنندگان از رسانهی ازخودبیگانگ  : جدول آزمون تی برای مقایسه2جدول شماره ی

 و خارجی

 
آزمون لون برای 

 برابری واریانسها
 آزمون تی برای برابری میانگین ها

 

 F Sig. t df 

معنی 

داری 

(2 

 دامنه(

تفاوت 

 میانگین

تفاوت 

خطای 

 معیار

تفاوت با فاصله اطمینان 

59% 

 باال پایین

 -41232/3 -63073/10 61423/3 -17180/11 881/8 741 -029/2 492/8 141/8 ازخودبيگانگي

ازخودبيگانگي 

 اجتماعي
311/1 213/8 746/2- 701 889/8 42646/2- 67133/1 38780/6- 11161/1- 

ازخودبيگانگي 

 فرهگگي
369/8 138/8 728/3- 771 888/8 13700/7- 61098/1 68410/18- 37116/3- 

 

وجرود  "ی  آيرد، در خصروص فرضريه    برمري  2و 1 هرای  های شماره گونه که از جدو  هماج 

ی از خودبيگانگي اعرم از کرل، اجتمراعي و فرهگگري برين اسرتفاده کگگردگاج از         افاوت در زميگه

( کره ميرزاج   2ی  ، با اوجره بره نترايج اسرت هروج )جردو  شرماره       "های داخلي و خارجي رسانه

تفاده شد و اري محاسربه شرده در    های برابر اس بود از اي برای واريانس 81/8داری بيشتر از  معگي
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 701ی آزادی  ، برای از خود بيگانگي اجتمراعي در درجره   -029/2به ميزاج  741ی آزادی  درجه

در -728/3به ميرزاج   707ی آزادی   ، و برای از خود بيگانگي فرهگگي در درجه -746/2به ميزاج 

های  ن استفاده کگگدگاج از رسانهاواج گفت بي درصد مي 66دار بوده و با احتما   معگي 81/8سط  

داری وجرود   ی از خودبيگانگي کل، اجتماعي، و فرهگگي افاوت معگي داخلي و خارجي در زميگه

هرای   دهد که استفاده کگگردگاج از رسرانه   مي ( نشاج 2ی ها )جدو  شماره ی ميانگين  دارد و مقايسه

هرای داخلري برا ميرانگين      سرانه نسربت بره اسرتفاده کگگردگاج از ر     4222/373خارجي با ميانگين 

باشگد. ايرن امرر در    دارای از خودبيگانگي کل بيشتری مي 17180/11به ميزاج افاوت  2476/392

و از خرود بيگرانگي فرهگگري برا      42646/1خصوص از خود بيگانگي اجتماعي با ميزاج افراوت  

 نيز صادق است. 13700/7ميزاج افاوت 

ازخودبیگانگی ترجیح دهندگان "ی وجودتفاوت در   نس یک سویه: جدول تحلیل واریا3ی   جدول شماره

 "های خاص  رسانه

 نوع واریانس متغیر وابسته
مجموع 

 مجذورات

 درجه

 آزادی

مجذور 

 میانگین
F 

معنی 

 داری

 ازخودبيگانگي

 881/8 067/3 642/18380 9 914/91013 ها بين گروه

   941/2941 716 976/1682211 ها دروج گروه

    721 333/1694896 کل

ازخودبيگانگي 

 ياجتماع

 881/8 908/3 073/2191 9 231/11371 ها بين گروه

   226/969 713 716/124298 ها دروج گروه

    716 661/136931 کل

 ازخودبيگانگي

 فرهگگي

 888/8 709/1 611/3721 9 491/22331 ها بين گروه

   293/943 744 173/470107 ها دروج گروه

    718 836/616188 کل

   

وجرود افراوت در   "ی  پيدا اسرت، در خصروص فرضريه    3ی  هماج گونه که از جدو  شماره

های خاصي را  هايي که رسانه ی از خودبيگانگي اعم از کل، اجتماعي، و فرهگگي مياج گروه زميگه

هرا   )اعداد گروه 9ی آزادی  محاسبه شده برای از خود بيگانگي کل در درجه F، "دهگد ارجي  مي

بره   9، در مورد از خرود بيگرانگي اجتمراعي در درجره آزادی      067/3به ميزاج  716( به 1مگنای 
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 709/1بره ميرزاج    744به  9، و در مورد از خود بيگانگي فرهگگي در درجه آزادی  908/3ميزاج 

روني ها با هم درپرس آزمروج برونف    ی اک اک گروه دار است و مقايسه درصد معگي 66در سط  

هرا در   دهگد نسبت به ساير گرروه  نشاج داد که از خودبيگانگي گروهي که الويزيوج را ارجي  مي

 ی ازخودبيگانگي کمتر بوده است. هر سه حوزه

ازخودبیگانگی ترجیح دهندگان "ی وجودتفاوت در   : جدول تحلیل واریانس یک سویه4ی   جدول شماره

 "ای خاص    های ماهواره برنامه

 نوع واریانس ابستهمتغیر و
مجموع 

 مجذورات

ی  درجه

 آزادی

مجذور 

 میانگین
F 

معنی 

 داری

 ازخودبيگانگي

 802/8 112/1 771/4201 11 921/94209 بين گروه ها

   000/2791 991 310/1039911 دروج گروه ها

    908 602/1688641 کل

 ازخودبيگانگي

 اجتماعي

 887/8 147/2 122/1110 11 023/23371 بين گروه ها

   721/966 696 179/181809 دروج گروه ها

    711 366/120410 کل

 ازخودبيگانگي

 فرهگگي

 430/8 814/1 366/968 11 670/18311 بين گروه ها

   637/908 900 716/490404 دروج گروه ها

    783 737/470048 کل

 

وجود افاوت در "ی  فرضيهپيدا است، در خصوص  4ی  های شماره هماج گونه که از جدو 

هرای مختلرف    هايي که برنامره  ی از خودبيگانگي اعم از کل، اجتماعي و فرهگگي مياج گروه زميگه

 11ی آزادی  محاسبه شرده بررای ازخودبيگرانگي کرل در درجره      F، "دهگد ماهواره را ارجي  مي

ي فرهگگري در درجره   ، و برای از خود بيگرانگ  112/1به ميزاج  991( به 1ها مگنای  )اعداد گروه

دار نبروده اسرت، برا ايرن وجرود،       درصرد معگري   61در سرط   814/1به ميزاج  900به  11آزادی 

های ساسي بيشترين  های ارجي  دهگده برنامه ها با هم نشاج داد که گروه ی اک اک گروه مقايسه

ر درجره آزادی  محاسبه شده برای از خودبيگانگي اجتماعي د Fاند. وهي ها را داشته ازخودبيگانگي

ارواج   درصد مري  66دار بوده و با احتما   درصد معگي 81/8در سط   147/2به ميزاج  969به  11
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های خاص در زميگره از خرود بيگرانگي اجتمراعي افراوت       گفت که مياج ارجي  دهگدگاج رسانه

خود ها در پس آزموج بونفروني نشاج داد که از  ی اک اک گروه داری وجود دارد و مقايسه معگي

ها بيشرتر   دهگد نسبت به ساير گروه های جگسي را ارجي  مي بيگانگي اجتماعي گروهي که برنامه

دار  های علمي، شرو و خبرری معگري    ی برنامه های ارجي  دهگده بوده و اين افاوت نسبت به گروه

 است.

اده كنندكان ازخودبیگانگی استف"ی وجودتفاوت در   : جدول تحلیل واریانس یک سویه9ی   جدول شماره

 "از اینترنت برای مقاصد مختلف 

 متغیر وابسته
نوع 

 واریانس

مجموع 

 مجذورات

ی  درجه

 آزادی

مجذور 

 میانگین
F 

معنی 

 داری

 ازخودبيگانگي

 886/8 211/2 129/9337 12 311/79818 ها بين گروه

دروج 

 ها گروه
723/1300840 464 011/2086   

    189 834/1494866 کل

نگي ازخودبيگا

 اجتماعي

 811/8 282/2 892/1943 12 749/16719 ها بين گروه

دروج 

 ها گروه
481/304616 119 841/749   

    120 111/484979 کل

 فرهگگي ازخودبيگانگي

 839/8 093/1 102/1228 12 604/14949 ها بين گروه

دروج 

 ها گروه
176/334814 118 880/911   

    122 193/340781 کل

 

وجرود افراوت در   "ی  پيدا اسرت، در خصروص فرضريه    1ی  ج گونه که از جدو  شمارههما

هرايي کره از ايگترنرت بررای      ی از خودبيگانگي اعم از کل ، اجتماعي و فرهگگي مياج گرروه  زميگه

ی آزادی  محاسبه شده برای از خود بيگانگي کرل در درجره   F، "کگگد مقاصد گوناگوج استفاده مي

ها( به ميرزاج   )استفاده کگگدگاج از ايگترنت با کسر اعداد گروه 464( به 1مگنای ها  )اعداد گروه 12

هايي کره   اواج گفت که بين گروه درصد مي 66دار است و با احتما   معگي 81/8در سط   211/2
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دار  ی از خودبيگرانگي افراوت معگري    کگگد در زميگره  از ايگترنت برای مقاصد گوناگوج استفاده مي

بره   119به  12ی آزادی  محاسبه شده برای از خودبيگانگي اجتماعي در درجه Fاما وجود دارد ، 

در  093/1بره ميرزاج    118به  12، و برای از خودبيگانگي فرهگگي در درجه آزادی  282/2ميزاج 

هايي که از ايگترنت بررای   اواج گفت که بين گروه مي 61/8دار بوده و با احتما   معگي 81/8سط  

دار  کگگد در زميگه از خودبيگانگي اجتماعي و فرهگگري افراوت معگري    گوج استفاده ميمقاصد گونا

ها با هم با استفاده از پس آزمروج برونفروني نشراج داد کره      ی اک اک گروه وجود دارد و مقايسه

استفاده کگگدگاج از ايگترنت برای مقاصد علمي نسبت به هت کردج کمتر دهرار از خودبيگرانگي   

 دار نبوده است.   ها معگي های ديگر بين گروه وتاند وافا بوده

 : مجموع تأثیرات متغیرهای مستقل بر ازخودبیگانگی براساس وزن بتا ) به ترتیب اولویت(6جدول شماره

 رتبه  میزان بتا متغیر وابسته متغیر مستقل ردیف

1 

2 

3 

4 

1 

9 

7 

0 

6 

18 

11 

 نوع رسانه داخلي و خارجي

 خواندج مطاهب مطبوعااي

 ی ارجيحي ع رسانهنو

 استفاده از ايگترنت

 ی ماهواره ای نوع برنامه

 جگسيت

 ی الويزيوني نوع برنامه

 سن

 ی محل ساونت مگطقه

 درآمد

 احصيالت

 ازخودبيگانگي

 ازخودبيگانگي 

 ازخودبيگانگي

 ازخودبيگانگي 

 ازخودبيگانگي 

 ازخودبيگانگي 

 ازخودبيگانگي 

 ازخودبيگانگي 

 ازخودبيگانگي 

 گانگيازخودبي 

 ازخودبيگانگي

119/8 

121/8 

803/8 

802/8- 

816/8- 

819161/8 

811/8 

847267/8- 

832484/8 

817914/8 

811649/8- 

1 

2 

3 

4 

1 

9 

7 

0 

6 

18 

11 

درخصوص ميزاج اهميت متغيرهای در نظر گرفته شده در اين پژوهش به عگواج متغيرهای 

ی  احليل مسير استفاده شد کره نتيجره   مستقل و ميزاج اریير هر کدام بر ازخودبيگانگي )کل( از

های انجام شده در خصروص مسريرهای مسرتقيم و غيرمسرتقيم فررض شرده در        کامل محاسبه

ی اریيرات متغيرهای فررض شرده    آمده است. هماج گونه که جدو  خالصه 2ی  نمودار شماره

براکارين   119/8دهد، نوع رسانه داخلي و خارجي با ميزاج بتای  ( نشاج مي1ی  )جدو  شماره
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در معرض بودگي و بمباراج مرداوم   اواج آج را به اریير را بر از خودبيگانگي داشته است که مي

های آننا با وضعيت اجتماعي و فرهگگ جواناج ايرانري   های خارجي نسبت داد که برنامه رسانه

، نوع 121/8ای انطباق کزم را ندارد. بعد از اين رسانه به ارايب خواندج مطاهب مطبوعااي با بت

ای با بترای     ، برنامه ماهواره -802/8، استفاده از ايگترنت با بتای 8/ 803رسانه ارجيحي با بتای 

، 847/8، سن با بترای   811/8، نوع برنامه الويزيوني با بتای -819/8، جگسيت با بتای -816/8

احصريالت برا بترای     و در آخرر  817/8، در آمد خانواده با بتای 832/8مگطقه ساونت با بتای 

 قرار داشته است .  -812/8

 
 : نمودار نهایی تحلیل مسیر همراه با ضرایب بتا2نمودار شماره 

 بحث ونتیجه گیری

سراعت را پرای الويزيروج     2278/3ها بره طرور متوسرط روزانره      ها نشاج داد که آزمودني بررسي

فه شرود، ميرزاج اعامرل اعضرای     گذرانده و اگر مطبوعات و راديو داخلي نيز به اين مجموعه اضا

يابرد و خرود ايرن امرر حراکي از وجرود        خانواده با همديگر و حتي سايراج به شدت کاهش مري 

ازخودبيگانگي اجتماعي است. در عين حا  فرد در اين وضعيت فرصت اندکي دارد اا به عقرب  

هرای   هرت رسرانه  ها، مطبوعات و راديو به گفتگو و اعامرل بگشريگد و در ايرن حا    برگردد و با فيلم
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ی مورد نياز اگظيم کرد و  اواج به صورت کامل برای نيازهای اطالعااي هحظه جمعي را هرگز نمي

گرردد. بعرالوه، از ديردگاه     بگابراين يادگيری، واقعيت آزمايي و اداره کردج به شردت دشروار مري   

بط باشرد و برا   بايست به صورت روشن با حاهت دروني فرد مرا گيرنده يا دريافت کگگده، پيام مي

هرای داخلري بردوج اوجره بره حاهرت        رسد رسانه اازگي و بداعت به او ارائه شود، اما به نظر مي

دارند و اين عمل آج قردر شرديد    های سودار خود را ارسا  مي دروني و ذااي گيرندگاج پيام، پيام

کشرانده  شود و گيرندگاج را به يک حاهت بيش خسرتگي   شود که دوری يا فرار را موجب مي مي

شوند. نتيجه حاصل با نظررات   مي دهگد گريزاج  های مذکور ارائه مي به طوری که از آج هه رسانه

( و 1644هرای کزارسرفلد)   هورکنايمر، آدرنو، و مارکوزه در ماترب فرانافرورت و نيرز ديردگاه    

برر   ها ( رسانه1667( و گيير)1699های سيمن) باشد، اما طبق ديدگاه مي ( همخواج 1618مارکوس)

امامي افراد اریير ياساني ندارد و همانطور که در پژوهش حاضر به دست آمد ازخودبيگانگي ارا  

ی متوسرط )رو بره براک(     ها و حتي اا حد زيادی مربود به طبقه حدودی مربود به احصيل کرده

 باشد. اواج گفت نتيجه حاصل با هنارهوب نظری پژوهش همخواج مي است، بگابراين مي

های نوين خود از جمله ماهواره و ايگترنت فرد  های جمعي با ابزار امروزه رسانه درعين حا ،

های گوناگوج و جاهبي در خصوص سبک زنردگي متفراوت، شررايط بنترر، زنردگي       را با متگاوب

بمبراراج   ار و بطور کلي وضرعيت بنترر   ار، زناج اغوا کگگده ار، کشوری بنتر، دوستاج جاهب جذاب

های معتبر برای گزيگش وجود ندارند ممان اسرت   ج مداوم در زماني که متگاوبنمايگد. بمبارا مي

به خودی خود به اندازه کافي ناکام و سر خورده کگگده به نظر آيد. فررد وقتري در برابرر شررايط     

فرهگگي خود و بردوج اوجره    –گيرد، ممان است بدوج اوجه به شرايط اجتماعي جديد قرار مي

هرا   های بيش واقعي شده و گاه کراذبي کره رسرانه    اگنا بر اساس واقعيتهای واقعي و  به واقعيت

نمايگد دست به مقايسه بزند و برويژه صرورت واقعيرت را کره      های خارجي ايجاد مي بويژه رسانه

ار از واقعيت مربود به خود بيابرد   گذارند را جذاب ها به صورت آراسته شده در اختيار مي رسانه

. اين امر بويژه زماني حادار  گذارند های خارجي در اختيارش مي رسانهو بخواهد آني شود که در 

های خارجي مشرنودار اسرت، برويژه     خواهد بود که اگوع زياد باشد و اين امر بوضوح در رسانه

های خارجي ممان است فرد را با محروميتي مواجه نمايگد و يا محروميتري را بررای    ايگاه رسانه

 قرار دارد. او آشاار نمايگد که در آج
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ای است که فرد ايراني در آج قررار دارد و   های داخلي مبتگي بر وضعيت نسبي سوگيری رسانه

فرهگگري کشرور صرورت    –ها براساس شرايط اجتمراعي  بيش آراستگي واقعيت نيز در اين رسانه

گيرد. بگابراين، فرد ايراني ممان است واقعيت وجود خود را بره شردت احقيرر آميرز و غيرر       مي

هايي است که اجربه کرده است و نه مبتگي  های مقايسه مبتگي بر واقعيت ب نيابد، هوج مالکجذا

های خارجي ممان است مطرح نمايگرد احرت    بر يک شرايط آرماني. به هر حا ، آنچه که رسانه

ار به نظر آيرد و   اواند جذاب اریير شرايط اجتماعي و فرهگگي سازندگاج و بويژه جوامع غربي مي

 نسبت به اجتماع، فرهگگ و به طور کلي زندگي واقعي خود بيگانه نمايد. فرد را

الويزيروج همرواره بيشرترين    "( در نظريه کاشت که عگواج کررد  1696بگابر نظر جرج گرنبر )

، در حرا   "کگگد کم خود را به اين رسانه نزديک مي مخاطب را داشته و ماهواره و ايگترنت نيز کم

ای به نام الوزيوج جلو زده و ارایير زيرادی      هواره و ايگترنت از رسانهاواج گفت حتي ما حاضر مي

شود در ايرراج نيرز مصرر      بر افراد دارد. همانطور که بر اساس نتايج پژوهش حاضر مشاهده مي

ارواج گفرت مراهواره و     ای افراد از الوزيوج، ايگترنت و ماهواره بسيار زياد است و حتي مي رسانه

 شود. ی در ايراج دارند که خود نوعي ازخودبيگانگي را مگجر ميايگترنت مصر  بيشتر

شايد بتواج علت کمتر بودج ازخود بيگانگي ارجي  دهگدگاج ايگترنرت و مراهواره نسربت بره     

اوانرد براسراس نيازهرای     ای دانست که فرد مي های ايگترنتي و ماهواره الويزيوج را اگوع در برنامه

ای و بريش   بزند و در عين حا ، برا اوجره بره اگروع شرباه      دروني و ذااي خود دست به گزيگش

پيچيدگي در ايگترنت و ماهواره، فرد در بيش گزيگشي و بيش پيچيدگي حاصل از اگوع سرردرگم  

شود. در عين حا ، هوج دسترسي به ماهواره در هر زماج و مااني امااج پذير است و  و گيج مي

شود، فرد دهار  باب ميل بيگگده نيست ارکيد نميی ايدئوهويياي خاصي که  شايد روی يک مساهه

اواج گفت کره هروج گراه در معررض      شود و حتي مي اریيرات بيش در معرض بودگي کاسته مي

هايي به دست آورند که با خواسرت   ها و اطالعااي را به راحتي از مااج خواهگد برنامه بودگاج مي

شاج که معموکً بانيراج و دارنردگاج قردرت    خود آننا عجين بوده و حتي در اقابل با مخاهفاج خود

کگگد. در  هستگد بوده اند، بگابراين ميل به مصر  بيشتر شده وهي در باب آننا اعامل و گفتگو نمي

های خاصري از مراهواره کره گراهي بريش از       عين حا ، فرد ممان است در زماج اماشای برنامه

دارد بره هگجارهرا و    مري  غيرره ارکيرد    های فطری انساج از قبيل سراس آزاد و  اندازه بر خواست

هررای فرهگگرري خررود آفرررين بگويررد و آننررا را مررورد اسررتفاده قرررار دهررد و بديگسرراج از   ارزش
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اش کاسته شود. شايد علت ديگرر ايرن امرر را قشرری برودج اسرتفاده از ايگترنرت و         خودبيگانگي

ايگترنرت و مراهواره روی    های خاصي به ماهواره نيز دانست. ايگاه قشر دارای اماانات و ويژگي

 آورند که از خودبيگانگي بيشتری نسبت به سايرين دارند. مي 

هرای ساسري را او  در    شايد بتواج علت بيشتر بودج از خود بيگانگي افراد متمايل به برنامره 

های اخيلي،  اين دانست قشر خاصي که معموکً احصيل کردگاج و هگرمگداج هستگد ميل به برنامه

های ساسي امايل دارند. افرراد   و آموزشي داشته و افراد معموکً هذت گرا به برنامه هگری، علمي

ی افار و اعمق دريافته باشگد که فن آوری و ابزارها و فگروج و   گروه او  ممان است به واسطه

وسايل ساخت بشر بر آننا مستوهي شده و در واقع انساج امروز در زنداج دستاوردهای امردني و  

ی اطالعرااي در بيشرتر     ی موسروم بره جامعره     اسير شرده اسرت. در واقرع، در جامعره    مادی خود 

ی   هرای متگروع سرايه    های زندگي اجتماعي، اقتصادی، فرهگگي و سياسي، اطالعات و يافتره  زميگه

هرای انديشرمگد و    ی خود را در روابط مياج انساج با محيط اطررا  خرود افاگرد و انسراج      سلطه

يابگد،  مي بوهي از اطالعات خود را بيش از گذشته اگنا و سرگرداج و سردرگم يرفانگر در برابر ان

اواند انساج در  اما در هر حا  اوانايي کگار آمدج يا خروج از اين وضعيت را دارند. کار فاری مي

هرای انديشرمگد    ها ياری دهد. بديگساج انساج زميگه شگاخت درست و نگاه دقيق نسبت به واقعيت

هرا و   های فاری و ذهگي خود که مگطبق با آننا برنامره  است با اوجه به حساسيت و فاور ممان

شرود   مري  ای به ذهن آننا داده    دهگد يا دريابگد که واقعيت قلب شده مي ای خاصي را ارجي     رسانه

ی زيراد   باشد. در عين حا ، اين افراد بره واسرطه   نمي و يا واقعيت موجود مگطبق با خواست آننا 

ی کگوني که احت فشرار اطالعرااي    ها در محيط پيچيده تن و زياد فار کردج و انجام مقايسهدانس

دهگرد   ی خود بره خروردش مري    برداشت درستي از جناج دارند و جناج را از آنچه که در جامعه

هرای ساسري در رويرا و خيرا       های برنامه اواج گفت که بيگگده نمايگد. اما مي متفاوت ارزيابي مي

های ماهوی و اساسي  کگگد که با دنيای ديگراج افاوت مي خود آرماج شنری را طراحي  خود برای

دانگرد. از سروی ديگرر،     مري  های مورد نظر خود را بي معگا و پرو    دارد و هر هيز مغاير با آرماج

های ساسي و کگسرت گرايش دارند، ممارن اسرت افررادی باشرگد کره اوج       افرادی که به برنامه

های ساسي و هرذت جويانره جسرتجو نمايگرد و هروج ايرن        را در اجلي حاهت ای خود خواسته

هرای   های اجتماعي و فرهگگي جامعه بوده، بلاه برا سراير حاهرت    رفتارها نه اگنا مغاير با خواست

انساني نيز مگطبق نيست. جناج ساسي و هذت را جناني با معگا و مگطبرق خرود دانسرته و برا آج     
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و و از دنيای اجتماعي و فرهگگي خود دور شده و بيشرتر دهرار   احساس سازگاری عميق نموده 

شوند. از سوی ديگر، اين افراد ممان است از قشرر دارای احصريالت براک و     ازخودبيگانگي مي

ی کوهستاني خود نتوانگد در اخيل و پگداشت خرود برين    هگرمگداج نبوده و به طور کلي با انديشه

فاوت قائل شوند و دنيای واقعي و خواست آرماني خود را آنچه که هست و آنچه که بايد باشد ا

های اجتماعي و فرهگگي موجود  های ساسي جستجو کرده و بگابراين واقعيت در ساس و برنامه

 گردد. مي متضاد با واقعيت آرماني آننا باشد و بدين ساج دوری از آج برايشاج معگي دار 

هرای ساسري    هايي نظير برنامره  ادی که به برنامهکگد افر مي ( يباج 1309همانطور که ميرزايي )

هرای   گرايش دارند نسبت به ساير افراد نظير آناني که به اخبرار گررايش بيشرتری دارنرد گررايش     

 اری دارند.  متفاوت

در بررسي علت کمتر بودج از خود بيگانگي استفاده کگگدگاج از ايگترنت برای مقاصد علمري،  

ج از ايگترنرت بررای مقاصرد علمري بيشرتر از ميراج افرراد دارای        شايد بتواج گفت استفاده کگگدگا

احصيالت باک هستگد که در مورد وضع موجود ايراج، اعامالت و روابرط، مگاسربات، فرهگرگ و    

 نمايد . مذهب بيشتر اعمق و افار مي

برای استفاده کگگدگاج از ايگترنت برای اماشای اصاوير ساسي و هت کردج فقط گزيگش در 

شرود و   گيرد و هوج ذهن زياد درگير گزيگش و حتي افارر و اعمرق نمري    صورت مييک سط  

شود، بگابراين مقايسه نيرز بره ويرژه در سرط  اعامرل       شايد خيلي زود آرزو و خواست ارضاء مي

گيرد و حتي نروع کراربرد بررای هرت کرردج و       های فرهگگي کمتر صورت مي اجتماعي و مقوهه

ايجاد اعامل ديداری و اراباطي دور نمروده و فررد را دهرار     اماشای اصاوير ساسي به نوعي از

يرا   –يا "های فراواج از روش  نمايد. اين افراد در هگگام روبرو شدج با متگاوب مي ازخودبيگانگي 

ها دست بره گرزيگش بزنگرد. امرا برا اوجره بره         و دوست دارند از مياج متگاوب کگگد، استفاده مي "

ايراج، امااج انعطا  کمترری بررای آنراج وجرود دارد و گرزيگش و      ی   ها و جبرهای جامعه احام

های مورد نظر ممان است آننا را با خطرااي مواجه نمايد و يا اصور خطرااري را در   طرح مساهه

گويرد موجرب عردم سرازگاری برين       آننا ايجاد نمايد که خود اين امر هماج گونه که مراوج مري 

 نمايد. زخودبيگانگي را موجب يا اشديد مياهدا  و وسايل رسيدج به آننا شده و ا

 کگدس مي ( مطرح 1661همانگونه که گيير )
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شرود   ار ما ناشي مري  های ساده ها و زماج ما که از شنروندی "يا اين يا آج"روش مقوهه بگدی 

ی رمزهای دروني که اوسرط پيچيردگي محيطري     به طور کلي برای در برگرفتن پيچيدگي فزايگده

انعطا  پرذيراری نيراز   « و -و»گردد نابسگده است. به يک روش مقوهه بگدی  ميرو به رشد ملزم 

است که احمل ابنام و دوپنلوی را اا سطوح باکار مورد نياز برای حف  فرد در يک محيط مبنم 

 (.18های هگدگانه به حرکت آورد )ص و پيچيده افزايش دهد و او را در مسير ذخيره

گترنت برای هرت کرردج و اماشرای اصراوير ساسري بيشرتر       در ضمن استفاده کگگدگاج از اي

فرهگگري   –ممان است به ارضای امايالت دروني خود بپردازند و کمترر بره مسرائل اجتمراعي     

معگرا بره حسراب     جامعه خود اوجه نمايگد و يا ايگاه آج را در اقابل با خواست دروني خرود بري  

يابگرد و   نره وسريله را مگاسرب خرود مري      آورند .گاهي نيز اين افراد آناني هستگد که نه هرد  و 

برند  اوانگد دست به مبارزه بزنگد به دنيای ساس و هت پگاه مي بگابراين در گريز از آج هوج نمي

 شوند .  و دهار ازخودبيگانگي مي

در خصوص ميزاج اهميت متغيرهای در نظر گرفته شده در اين پژوهش به عگواج متغيرهرای  

از احليل مسرير اسرتفاده شرد و همراج گونره کره        ام برازخودبيگانگيمستقل و ميزاج اریير هر کد

دهرد نروع رسرانه     ( نشاج مري 1ی   ی اریيرات متغيرهای فرض شده )جدو  شماره جدو  خالصه

براکارين ارریير را برر از خودبيگرانگي داشرته اسرت کره         119/8داخلي و خارجي با ميزاج بترای  

هرای   های خارجي نسبت داد که برنامه راج مداوم رسانهاواج آج را به در معرض بودگي و بمبا مي

آننا با وضعيت اجتماعي و فرهگگ جواناج ايراني انطبراق کزم را نردارد. بعرد از ايرن رسرانه بره       

، اسرتفاده از  803/8، نوع رسانه ارجيحي با بترای  121/8ارايب خواندج مطاهب مطبوعااي با بتای 

، نوع برنامره  -819/8، جگسيت با بتای -816/8ای با بتای  واره، برنامه ماه-802/8ايگترنت با بتای 

برا   ، در آمد خرانواده 832/8، مگطقه ساونت با بتای 847/8، سن با بتای 811/8الويزيوني با بتای 

 قرار داشته است .  -812/8و در آخر احصيالت با بتای  817/8بتای 

 منابع

  ناشرر س انرراج  او ، هراپ  سررافراز،  حسرين  رجمها ،ای رسانه آموزش .1306باکيگگنام، ديويد؛ 

 ع(.) صادق امام دانشگاه

 ،دانشگاه جامع علمي کاربردییجمع ارتباطاتهای  نظریه جزوه ،(1300) شفيع بنرامياج ،. 
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 (1308اامپسوج، جاج ب .)ی مسعود   . ارجمهها ی اجتماعی رسانه  ها و مدرنیته: نظریه رسانه

 صدا و سيما(، هاپ او .اوحدی. انراجس سروش )انتشارات 

 ( ؛ 1304حايم آرا، محمدعلي)  انتشرارت   انرراجس  ؛ هراپ او ؛ ارتباطات متقاعدگرایانه و تبلیغ

 .سمت

 ( (. عوامل اجتماعي اایيرگذار بر ازخودبيگانگي جواناج و نوجواناج )پاياج 1308رجبي، عبداهرضا

 احد انراج شما (.ی علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي و نامه کارشگاسي، دانشاده

 ( بررسي اایر ناکامي آموزشي بر ميزاج از خرود بيگرانگي دانشرجوياج    1304ستوده، هدايت اهلل .)

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن )گزارش پژوهشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن(.

 ( 1309سورين، ورنر؛ ااناارد، جيمز ،)سانرراج ، ارجمره عليرضرا دهقراج،    های ارتباطغات  نظریه 

 .انتشارات دانشگاه انراج

 ( ،1307صفاااج، مجيد ،))انراجس سفير اردها ، هاپ او سینمای سلطه)هنر هفتم ،. 

 ( 1304عضدانلو، حميد ،)نشر ني. س، انراجآشنایی با مفاهیم اساسی جامعه شناسی 

 ( 1304گونتر، بری ،)ره کرل  ، ارجمه ميگو نياو،هاپ او ، انراج، اداای های تحقیق رسانه روش

  .های سيما پژوهش

 ( 1379گيدنز، آنتوني)، ارجمه مگوهنر صبوری، انراج، نشر نيجامعه شناسی ،. 

 ( آسيب شگاسي بيگانگي اجتماعي 1301محسگي ابريزی، عليرضا .)–    فرهگگي، بررسري انرزوای

های دوهتي ايراج، فصلگامه پژوهش و برنامره ريرزی در آمروزش عراهي، سرا        ارزشي در دانشگاه

 .29م، شماره هشت

 ،هشتم هاپ نشرطنوری، انراج، ،عمومی شناسی جامعه ،(1399)مگوهنر محسگي 

 ارجمه پرويز اجالهي، انراج ،درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی(، 1300نيس )د کوايل، مک ، 

 ها. رسانه احقيقات و مطاهعات مرکز

 ( 1309ميرزايي، خليل .)دانشرگاه   0ی  مگطقره  )طرح پژوهشري  بررسی روابط دختران و پسران

 آزاد اسالمي(.

 ( 1300ميرزايي، خليل .)انراجس انتشارات جامعره  پژوهش، پژوهشگری و پژوهش نامه نویسی .

 شگاساج.

 ( 1308وزارت فرهگگ و ارشاد اسالمي .)هغا و   استان كشغور، ارزش  22های پیمایش در  یافته

 .1301، موهف، های ایرانیان نگرش
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