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  مقدمه. 1
عامـل زیربنـاي    منزلۀبه   فرهنگدربارة نوسازي و نوگرایی،  فرایند هاي اخیر در ر دههد

 ۀرابطـ  .اسـت  شـده هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی بحث و کنکاش  تحول در عرصه
تأثیرپـذیري   به شخصیت و متقابالًدهی  شکلونگی تأثیر فرهنگ در گچ ،فرهنگ و فرد

 ها انتقال فرهنگ از طریق ارتباطات و رسانه چنین همآن از استعدادها و نیازهاي افراد و 
در بررسی علل و . روند به شمار میفرهنگ و ارتباطات  ةحوزابعاد اساسی مطالعات  از

نقـش   ،ویژه فرهنگـی  به ،تحوالت بزرگ اقتصادي، اجتماعی، سیاسی ایجادکنندةعوامل 
 .بوده اسـت  نظر مد هاي همگانی، به طور خاص به طور عام و رسانه ،کاالهاي فرهنگی

ند کـه شـرط اساسـی پیشـرفت و توسـعه وجـود       نظران بر این باور بسیاري از صاحب
اسـت  هـاي آینـده    بسترهاي مساعد و مناسب فکري و ذهنی است که پذیراي حرکـت 

شـرط ضـروري توسـعه در     پـیش بر ایـن مبنـا،   ). 240: 1381 ،زاده مهديساروخانی و (
هاي عام انسان نو،  در بررسی جنبه .امع وجود انسان مدرن با خصوصیات ویژه استوج

علمی، احترام به علم و قبول آن در حل مشـکالت   ۀروحیبر خصوصیاتی مانند داشتن 
ریـزي اوقـات و نگـاه بـه      تقدیرگرایی و ارجاع امور به سرنوشت، برنامه فقدانبشري، 

طلبـی، احتـرام بـه حقـوق دیگـران، مشـارکت در        جویی و عدالت تساوي ۀآینده، روحی
گیري، داشتن آرزوهاي بزرگ، رقابت سیاسی نهادینه، اشتیاق  ها و جریانات رأي نسازما

اکتساب، تمایل به مصرف کاالها و  ةانگیزالمللی،  به کسب اطالعات در سطح ملی و بین
، تمایـل بـه تحـرك    انـداز  پـس هاي جدید به سالمت و کـار،   تکنولوژي جدید، نگرش

تأکید شده  ها آنمانند  هاي سریع و خشنودي نی ومنافع آ به تأخیر انداختن و جغرافیایی
  ).Melkote, 1991: 47(ت اس

، مردم در جهان کنونی هاي زمینۀ گرایشیکی از نهادهاي اساسی در از سوي دیگر، 
 به فرهنگی کاالهاي مصرف .استهاي همگانی  رسانه ویژه به ،کاالها و خدمات فرهنگی

ۀ سع و بردباري صبر، و شده افراد در ابتکار و نوآوري خالقیت، توان افزایش سبب نوعی
 چنـین  هـم  .دهـد  یم افزایش جامعه در موجود مسائل و مشکالت برابر در را شانصدر

 بهبـود  و داشـته  دنبـال  به را فرهنگی ۀسرمای يارتقا و بهبود، فرهنگی کاالهاي مصرف
  ).57: 1388 رشیدپور،( دارد پی در را اجتماعی هاي نابهنجاري کاهش ،فرهنگی ۀسرمای

ضـرورتی   ،هـاي همگـانی   رسـانه  ویـژه  بـه زمان با رشد کاالها و خـدمات فرهنگـی،    هم
فرایندها و تأثیرات این کاالها و خدمات پدید آمـده  زمینۀ تر در  روزافزون براي آگاهی بیش

چه  و آن) سنت(چه در گذشته بوده  آن میانطیفی از تقابل  ،به شرایط جدید ینگاه با. است
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داند که مدت زیادي است  اي می را جامعه تورن کشور ایران .شود است دیده می) مدرن(نو 
هاي نوسازي وضعیت زنان است کـه   به نظر وي یکی از مؤلفه .نوسازي قرار دارد فراینددر 

  ).47: 1382 تورن،(سرعت در حال دگرگونی است  بهدر ایران 
 در و اسـت  مدرن پیش دوران با تقابل در مدرن ۀاندیش و زیستن ةشیو یا حالت نوگرایی

 و ترقـی  بـه  ایمـان  و فردگرایـی  ،خـواهی  آزادي ،گرایـی  عقل آزادي، برابري، مانند مفاهیمی
 ).55: 1383 افشارکهن،(یابد  یم تجلی بشري نامحدود پیشرفت

با توجه به موارد فوق و اهمیت نوگرایی و گرایش بـه مدرنیسـم در مصـرف کاالهـاي     
گـرایش بـه مدرنیسـم و    میـان  رابطـۀ  فرهنگی در جامعه، هدف اساسی این مقالـه بررسـی   

  .است شده آماري مطالعهجامعۀ نوگرایی و میزان مصرف کاالهاي فرهنگی در 
  

  مباحث نظري. 2
و پس از آن مباحث  شدهی و گرایش به مدرنیسم بحث نوگراینخست دربارة در این بخش 

مطالعـاتی در ارتبـاط بـا    پیشینۀ  ،چنین هم. استشده ه ئپیرامون مصرف کاالهاي فرهنگی ارا
  .استشده میزان نوگرایی و مصرف کاالهاي فرهنگی تشریح میان رابطۀ 
  
  نوگرایی و گرایش به مدرنیسم 1.2

جاي کهنه است و بر ایـن    گزین کردن مدرن به اينوگرایی نوعی اندیشه است که در پی ج«
 نـوگرایی  از تعریف در بشیریه). 352: 1378 سروش،(» داند اساس مدرن را بهتر از کهنه می

 اسـت  مدرنیته عناصر اصالت بر مبتنی بینش نوعی بیان نوگرایی«که  کند یم تأکید امر این بر
 تحقـق  بـراي  را غربـی  تجـدد  از دور جوامـع  عملی اقدامات تمام ذهنی و تئوریکۀ زمین و

بـه معنـی    )modernism( نوگراییبه عبارت دیگر، ). 4: 1378بشیریه، (» دکن  یم فراهم تجدد
تـر و کنـار گـذاردن برخـی      هاي فرهنگـی نـو و پیشـرفته    گرایش فکري و رفتاري به پدیده

در  )Caffiyer and Vensono( ونسـونو  و یـر  کـافی ). Gates, 2004( هاي قـدیمی اسـت   سنت
 و عقالنیـت  ،)فـرد  اصـالت ( فردگرایـی  را مدرنجامعۀ عناصر اصلی  ،نوگرایی از شانتعریف

 ).107: 1379 تایپا،( دانند یم از امور زدایی تقدس و شدن عرفی قراردادگرایی،
روانـی   ـ  اجتمـاعی  فراینـد نوسـازي را نـوعی    )Inkeles and Smith( اسمیت و اینکلس

 ).24: 1377ازکیا، (کنند  ها و عقاید مدرن را کسب می ها، ارزش افراد نگرشدانند که طی آن  می
آمـادگی انسـان   ماننـد  و معیارهایی ها  ویژگیبه  ،انسان نو و مدرن بارةاینکلس و اسمیت در
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براي ابداع و تغییر، برخورداري از عقاید و  شبراي قبول و پذیرش تجربیات تازه و استعداد
به حـال   شدیگر، معطوف بودن ذهن با یک شاناید و آگاهی از اختالفآرا و توجه به تنوع عق

ی و نظم و انضـباط، تمایـل داشـتن بـه     شناس وقتو آینده تا به گذشته و برخوردار بودن از 
مندي تسـلط بـر محـیط،     بودن یا داشتن ایده و توانکارامد دهی امور،  و سازمانریزي  برنامه

ه دیگران، اعتقاد به علم و تکنولوژي، احترام به برابـري  قابل محاسبه دانستن جهان، احترام ب
به طور کلی، منظور اینکلس ). 127- 119: 1354 وینر،(و رعایت حقوق دیگران توجه دارند 

صـنعت در سـطح گسـترده،     ،اسـت کـه در آن  اي  جامعهمدرن و نوگرا، جامعۀ و اسمیت از 
آموزشـی  هاي  سازمان ،چنین ر و هموفو شهرنشینی وسیع، استفاده از وسایل ارتباط جمعی به
  ).119: 1368 ،زاده سیف( همراه با سطح باالیی از فرهنگ عمومی وجود دارد

 .ستا »نوگرا شخصیت« ةبرعهد اجتماعی ۀتوسع بنیان ترین اصلی )Lerner( لرنر از نظر
 »تغییر« قبولة آماد که است فردي توسعه، حال در و نوگرا امعوج محرك موتوردر واقع، 

 آسانی به را رفتاري و زندگی نوین يها وهیش است حاضر متحرك فردي مقام در او. است
 چنین که آن براي ،بنابراین .)Melkote, 1991: 82( دهد وفق ها آن با را خود و بپذیرد

اند  شده داده تشخیص نشر هاي کانال ترین مناسب »جمعی هاي رسانه« گیرد، شکل شخصیتی
 در را متحرك هاي شخصیت عنصر ترین اصلی لرنر بر آن،افزون  ).155: 1384 میرفخرایی،(

 با را خود است قادر که است کسی متحرك شخصیت. کند می وجو جست دلی هم مفهوم
 »نوگرا« ،شخصیتی چنین .دهد انطباق روابطی و) وضعیتی( موقعیتی مکانی، شدید تغییرات

از نظر لرنر، ). Hedebro, 1982: 83(رود  میشمار  به مدرن ۀجامع سوي به حرکت اساس و
جمعی در نوگرایی و گرایش به مدرنیسم هاي  رسانهشهرنشینی، سوادآموزي و گسترش 

از . جامعه باید حس تلقین کردن را افزایش دهد ،وي به باور ).Lerner, 1958(است مؤثر 
د که به طوري که فرد این تصور را داشته باش؛ نظر وي، تلقین نوعی قدرت تصور است

  ).83: 1371 موالنا،(تغییرات مثبت و مهم پدید آورد  اش در جایگاه اجتماعیقادر است 
دانـد کـه رشـد و     ذهنی می یمیل و نیاز به پیشرفت را ویروس )Maccleland( لند کله مک
 ،هـم در جوامـع گذشـته و هـم در جوامـع مـدرن       ،اقتصـادي  ۀبه رشد و توسـع  اش توسعه

یـاب   داند که نسـبتاً کـم   وي این ویروس ذهنی را روش خاصی از فکر کردن می .انجامد یم
کـه بـه    کند وادار میشود، وي را  است، ولی هنگامی که در شخصی این ویروس حادث می

  ).32- 23: 1354 وینر،(اي پشتکار داشته باشد  ویژه ةشیو
 ۀجامعـ سـنتی بسـته و سـاده بـه      ۀجامع گذار ازبراي ، )Hagan( گنیورت ها از دیدگاه

بـه شخصـیت نـوآور و نوپـذیر،      ،اقتصادي ۀتوسعیابی به رشد و  صنعتی و پیشرفته و دست
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همـین   ،در واقـع  .نیاز اسـت طلب  آزمونو  ریپذ سکیر، باز و پویا، خالق و مبتکر، نگر ندهیآ
  ).1385 پور، گرانمایه( ساختار نوین شخصیتی عامل اصلی و اساسی نوسازي است

 علمـی  هاي گیري جهت مانند عواملی بر ،نوگرایی پیرامون اش نظریه در )Sharma( شارما
کـرده   تأکیـد  دموکراتیکگیري  جهت و طلبانه استقاللگیري  جهت پیشرفت،، طلبانه تساوي و

، شارما بـه رشـد در ابعـاد    نوگرایی و نوسازيدر مفهوم ). 96- 95: 1380 ،زاده مهدي(است 
رشـد در بعـد فیزیکـی زنـدگی بـه       .استکرده فیزیکی، روانی، اجتماعی و فرهنگی توجه 

افزایش امید به زندگی و بهداشت مناسب و افزایش سالمت نـوزادان و نـرخ مـرگ و میـر     
شود که  رضایت از زندگی را شامل می ةایدرشد در مشخصات روانی،  .عمومی داللت دارد

برقـرار  تعادل ابزاري و سنتی جامعه  يها ارزش میانهداف زندگی مادي و غیرمادي و ا میان
  ).Sharma, 1986: 15( کند می

  
  مصرف کاالهاي فرهنگی 2.2

هـایی کـه اعضـاي یـک گـروه معـین دارنـد،         فرهنگ عبارت است از ارزش«از نظر گیدنز 
). 36: 1374 گیـدنز، (» کنند میکنند و کاالهاي مادي که تولید  هنجارهایی که از آن پیروي می

 تولید خود مصرف براي نه و دیگران مصرف براي را آن تولیدکننده که است چیزينیز  کاال
  :ترتیب  ؛ بدین)82: 1352 مارکس،(است  کرده

 که است مفید و استفاده قابل خدمتی یا و شیء از عبارت فرهنگی خدمت یا کاال یک
 در و گردد ایجاد و تولید سایرین فرهنگی نیازهاي يارضا براي جامعه از افرادي توسط
 گردد معاوضه غیرفرهنگی یا فرهنگی از اعم ،دیگران خدمات و کاالها با مبادله فرایند

  ).58: 1388 رشیدپور،(

نیازهـاي   ،در حقیقـت . رسـد  میکاالي فرهنگی در بازار فرهنگی یا بازار مالی به فروش 
  :)Bocock(رابرت باکاك به باور . گیرند میو نیازهاي فرهنگی شکل  ابندی میجامعه تغییر 

از فعالیت اجتماعی، فرهنگی و نمادین است کـه بـرخالف   فرایندي  چنان آنفرایند مصرف 
، کـامالً  گرایانـه  مـاده ، لیبرالیسم کالسیک یا بعضی از انـواع مارکسیسـم   گرایی منفعتتصور 

  ).1381 باکاك،(اقتصادي نیست 

هـا   ذائقهگرایی  هم(الگوهاي مصرف فرهنگی المللی  فرایند بینمبنا، امروزه تشدید بر این 
هاي  تلویزیون ویژه به(ارتباطی نوین هاي  فناوري چنین، هم. را شاهدیم) و ترجیحات فرهنگ

انـواعی  . فرهنگی افزوده است  بینو تجربیات ها  دامنۀ تماسبر ) اینترنتشبکۀ و اي  ماهواره
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بیننده را در سراسر جهان در آن واحد به ها  میلیونتلویزیونی، هاي  سریالاز موسیقی، فیلم و 
خـاص  هـاي   خوردنیو ها  نوشیدنی، ها لباسچون  اقالم مصرفی هم. کرده استخود جلب 

  ).4: 1382 شهابی،(دارند مشتریان جهانی 
مور فرهنگی و خالقانه سـر  تولیداتی است که با ا ،منظور از صنایع فرهنگی  بر آن،افزون 

 ،فهرسـتی معمـولی از ایـن صـنایع    . گیرد میپوشش قانون حق مؤلف قرار زیر و کار دارد و 
و، صـنعت  ی، بازار هنري، صنایع دستی، طراحی، مـد، فـیلم، ویـد   )اجرایی(هنرهاي نمایشی 

را شـامل  بازي و بازي، تلویزیون، رادیو، تبلیغات و معمـاري   اسباب، افزار نرمموسیقی، نشر، 
 ،یونسکو از خدمات و کاالهـاي فرهنگـی  بندي  طبقه چنین هم). 41: 1388 معیدفر،(شود  می

از  اسـت  عبارتبندي  طبقهاین . استشده ارائه  1980دهۀ است که در اي  گانه بندي ده طبقه
میراث فرهنگی، مطالب چاپی و ادبیات، موسـیقی، هنرهـاي اجرایـی و نمایشـی، هنرهـاي      

فرهنگـی،  ـ   اجتمـاعی هـاي   فعالیـت ، سینما و عکاسی، رادیو و تلویزیون، )تجسمی(بصري 
  ).UNESCO, 2004(، طبیعت و محیط زیست ها بازيو ها  ورزش

 میزان بر مداوم صورت به ريهن و فرهنگی کاالهاي مصرف از حاصل پیامدهاي و نتایج
 هرچـه  مصـرف  ،باشـند  تر مثبت نتایج این هرچه که نحوي به ؛است ثیرگذارأت ها آن مصرف

 مصـرف  ایـن  پیامـدهاي  و نتـایج  که صورتی در و دارند در پی را کاالها این بهتر و تر بیش
 از جامعـه  ،منـوال  همـین  به و ودش می تر کم آینده در شانمصرف خود به خود ،باشند ضعیف

  ).56: 1388 رشیدپور،( ماند یم بهره یب ها آن مصرف مطلوب يامدهایپ و نتایج
 

  تحقیقات پیشین. 3
حوزة شخصی و حوزة نوگرایی موجبات تمایز دو ساحت متفاوت در زندگی انسانی، یعنی 

میـان  عمومی، فضاي عمـومی  حوزة ، شناختی جامعهاز دیدگاه . عمومی را فراهم کرده است
، )یحـ یرتفریغامـاکن عمـومی تفریحـی و    (امع است که از سـاختارهاي اجتمـاعی   وجاتباع 

عمـومی تشـکیل شـده اسـت     هـاي   رسانهچون مطبوعات، احزاب و  نهادهاي مدنی هم
  ).70: 1382 فاضلی،(

مصـرف   نـوگرایی و  فراینـد  ةدربـار شـده در خـارج از کشـور     انجاممطالعات  ۀتاریخچ
لرنـر   تحقیقـات  .گـردد  برمی 1360و  1350هاي  ها، به دهه رسانه ویژه بهکاالهاي فرهنگی و 

)Lerner( ــنکلس ــو )Inkless(، ای ــرام )Rau(، رائ ــري )Sherfam(، ش ــرز) Ferry(، ف  و راج
)Rajers (بسـتگی  هـم هاي جمعی  مواجهه با رسانه و و بسیاري مطالعات دیگر میان نوگرایی 
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ـ  دهکـر بینـی   مندي را براي رسـانه پـیش   نقش قدرت و کردهبرقرار  ). Melkote, 1991: 25(د ان
و کانـدیویی  ) Sake(، سـاك  )Sheinberg(، شـینبرگ  )Call(کال محققانی مانند بر آن، افزون 

)Kandiue ( اي نسـبتاً   رابطـه  و مصرف کاالهاي فرهنگـی ها  رسانهمیان نوگرایی و استفاده از
  ).195: 1384 زاده، مهدي(اند  قوي یافته

معرض زندگی شهري بودن و میان در پژوهش اینکلس و اسمیت ضمن تأکید بر ارتباط 
وسایل ارتبـاطی،  مانند ، تأثیر نوگرایی و ارتباطات و متغیرهایی )112: 1377 ازکیا،(نوگرایی 

نتایج پژوهش اینکلس نشان داده . ندا کردهکاري و مانند آن را بررسی تجربۀ آموزش رسمی، 
اي کامالً قوي و  رابطهفردي گرایی  مدرندر معرض وسایل ارتباط جمعی بودن و  میاناست 
بسـط و  میان تعامل بر لرنر مطالعۀ در  ،بر آنافزون . ),Inkeles 145 :1976( وجود داردمنظم 

سطح تحصیالت، شهرنشـینی و مشـارکت و تحـرك     يگروهی و ارتقاهاي  رسانهگسترش 
  ).108: 1377 ازکیا،( است شدهشدن تأکید  براي نوها  انسانذهنی و آمادگی 
نوگرایی و مصـرف کاالهـاي فرهنگـی تحقیقـات انـدکی      میان رابطۀ زمینۀ در ایران، در 

 یشـناخت  جامعـه  یبررس«عنوان با ) 1386(رستگار مطالعۀ در این میان، . صورت گرفته است
سبک زندگی و رابطۀ میان » رازیش شهر يمورد مطالعۀجوانان،  یمؤثر بر سبک زندگ عوامل

در نفر از جوانان شهر شیراز  384این مطالعه، با بررسی . است کرده گرایی را بررسی  مصرف
سرمایۀ متغیرهاي نگرش به جهانی شدن، فردگرایی، دار میان  رابطۀ معنیتحقیق، نمونۀ  حکم

مجیـد  کـه   یدر تحقیقـ بـر آن،  افـزون  . است کردهفرهنگی و سبک زندگی جوانان را تأیید 
بـه   انجام داده است »ملی ایران ۀها در پشتیبانی توسع نقش رسانه«عنوان  با )1353( تهرانیان

 محمدتقی که در تحقیق دیگري .اشاره شده استدر توسعه نقش ارشادي رادیو و تلویزیون 
، به رادیـو  اند دادهانجام » ملی ۀتبلیغات و توسع ۀرابط«با عنوان  )1372(و همکاران  احمدیان

توانـد   هاي توسعه پرداخته شـده اسـت کـه مـی     ارزش ۀاشاعابزارهاي  در نقشو تلویزیون 
  .شودهاي موافق توسعه  ساز ارزش باعث ایجاد انگیزه در مردم و زمینه

لرنر، اینکلس، رائو، شـرام،  هاي  پژوهشبا الهام از دیدگاه ریموند بوئر و  در این مطالعه، 
هاي  ویژگیو ها  نگرشبرگ، ساکو و کاندیویی و اتخاذ رویکرد نقش فري، راجرز، کال، شین

میـزان  میـان  رابطـۀ  خدمات و کاالهـاي فرهنگـی،    ، ها رسانهاز گیري  بهرهشخصیتی افراد بر 
  .است شدهآنان بررسی  از جانبآموزان و مصرف کاالهاي فرهنگی  دانشنوگرایی 

بین میـزان  رابطۀ از است وهش عبارت اصلی این پژفرضیۀ شده،  هئبا توجه به مباحث ارا
آمـوزان   دانشمیان آن و میزان استفاده از کاالهاي فرهنگی در هاي  مؤلفهنوگرایی و هریک از 

  .شده آماري بررسیجامعۀ در 
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  روش تحقیق. 4
بوده و اطالعات تحقیق با استفاده ) social survey(این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی 

در ایـن پـژوهش، بـراي    . اسـت شده ي آور جمعنامه توأم با مصاحبه  از تکنیک پرسش
مربوطه در قالب طیف لیکرت هاي  گویهاز  ،سنجش هریک از متغیرهاي اصلی پژوهش

هاي  شاخصمجموعۀ در این ارتباط، براي سنجش میزان نوگرایی از . استشده استفاده 
 .اسـت شده استفاده لند  کله مکدر نظریات اینکلس و اسمیت، لرنر، هیگن و شده  تأکید

 هـاي  نظریـه  در مشـترك  عناصـر  از نـوگرایی  میـزان  سـنجش  براي ،حاضر پژوهش در
 گیري جهت موارد از اند عبارت شده استخراج هاي شاخص. استشده  استفادهشده  مطرح
ــی پیشــرفت(پیشــرفت گیــري  جهــت، ))scientific orientation( یــیگرا علــم( علمــی  گرای

)achievement orientation(( ، ــد ــارب جدی ــذیرش تج ــت، پ ــري جه ــام گی ــرا ع و  گ
  .اعتماد یا يریپذ محاسبه

اسـت   شـده طیـف در آزمـون مقـدماتی و نهـایی تأییـد      هـاي   گویهاعتبار و روایی 
)72/0=a .(چنین براي سنجش میـزان مصـرف کاالهـا و خـدمات فرهنگـی، میـزان        هم

یان از کتاب، مجله و روزنامه، ماهواره، تلویزیون داخلی، موبایل، رایانه، گو پاسخاستفادة 
تحقیـق، بـا   هاي  آوري داده جمعپس از . است شدهاینترنت و پست الکترونیکی بررسی 

هاي  یافتهآماري مربوط، تجزیه و تحلیل هاي  فعالیتو  spssکامپیوتري برنامۀ استفاده از 
  .است انجام شدهتحقیق 

  
  آماري و حجم نمونهۀ جامع. 5

اول، دوم، هاي  پایه(متوسطۀ دختر مقطع آموزان  همۀ دانشآماري پژوهش شامل جامعۀ 
 1391-1392شهر کاشان در سال تحصـیلی  ) دبیرستانهشت ی از دانشگاه شیپسوم و 

حجـم  آموز در قالب  دانش 760تعداد  ،کوکرانگیري  نمونهاز فرمول گیري  بهرهبا . است
 190تحصـیلی تعـداد   پایـۀ  نامتناسب از هـر  اي  طبقهنمونه تعیین و با استفاده از روش 

  . ندا شدهبه صورت تصادفی انتخاب و مطالعه آموز  دانش
کـرده و  را مشـخص   )تحصـیلی پایۀ (ي بند طبقهمتغیر  گیري، نخست شیوة نمونهدر 

سـپس بـا    شـده اسـت،  بنـدي   دستهتحصیلی هاي  پایهمطابق با  يریگ نمونهارچوب هچ
پایـۀ  از هـر  نفـر   190یک نسـبت و بـه تعـداد    افراد به  تصادفی يریگ نمونهاستفاده از 

  .اند شدهانتخاب  تحصیلی
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  و تجزیه و تحلیلها  ارائۀ یافته. 6
بـین متغیرهـاي   رابطـۀ   سـپس  ومتغیرهاي اساسی تحقیـق توصـیف   نخست در این بخش 

  .استشده پژوهش تحلیل 
  
  ها دادهتوصیف  1.6

  .استشده ه ئتحقیق اراوابستۀ تحقیق در ارتباط با متغیرهاي مستقل و هاي  یافتهدر این بخش 

  میزان نوگرایی 1.1.6
هاي اساسی نوگرایی به عنوان متغیـر مسـتقل    در این تحقیق میزان گرایش به هریک از مؤلفه

تجارب جدید، گرایی، آمادگی پذیرش  علممؤلفۀ با استفاده از پنج . تحقیق بررسی شده است
بـا  . اسـت  شده یدهپذیري میزان نوگرایی سنج گرا و محاسبه گیري عام گرایی، جهت پیشرفت

 یـان نـوگرایی بـه   گو پاسخمیزان گرایش  ،هاي هریک از ابعاد نوگرایی توجه به مجموع گویه
یـان بـه هریـک از ابعـاد     گو پاسختوزیع درصدي گرایش  ،در جدول زیر. دست آمده است 

  .استشده ه ئنوگرایی ارا
  ابعاد نوگرایییان به گو پاسختوزیع فراوانی مطلق و نسبی میزان گرایش  .1جدول 

  درصد  یفراوان  موارد  ابعاد  درصد  یفراوان  موارد  ابعاد
ادگ

آم
یپذ ی

ش
ر

 
رب

تجا
 

  دیجد
  کم

  متوسط
  ادیز

252  
426  
62  

1/34  
6/57  
سبه  4/8
محا

  يریپذ 

  کم
  متوسط

  ادیز

130  
366  
244  

1/17  
7/49  
2/33  

  100  740  جمع  100  740  جمع

 علم
  ییگرا

  کم
  متوسط

  ادیز

244  
314  
182  

33  
4/42  
6/24  

هت
ج

 يریگ 
 عام

  گرا

  کم
  متوسط

  ادیز

121  
314  
375  

1/16  
4/42  
5/41  

  100  740  جمع  100  740  جمع

یپ
فت

شر
 

  ییگرا

  کم
  متوسط

  ادیز

308  
276  
156  

6/41  
3/37  
گرا  1/21

نو
  یی

  کم
  متوسط

  ادیز

218  
400  
182  

3/28  
1/47  
6/24  

  100  740  جمع  100  740  جمع



 ... میزان نوگرایی و مصرف کاالهاي فرهنگی ۀتبیین رابط   180

  

میزان گرایش در حد کم بـه   نظر مدآماري جامعۀ در دهد  مینشان باال جدول هاي  یافته
بـه میـزان    ،به ترتیـب گرایی  پیشرفتگرایی و  آمادگی پذیرش تجارب جدید، علمهاي  مؤلفه

 ،فـوق هـاي   مؤلفـه گرایش زیـاد بـه    زانیمدر حالی که ؛ درصد بوده است 6/41و  33، 1/34
مؤلفـۀ  در ارتبـاط بـا دو   . درصد نشان داده شده اسـت  8/21و  6/24، 4/8ترتیب به میزان  به

دیگر هاي  مؤلفهتري به  یان گرایش مثبت بیشگو پاسخ، گرا گیري عام جهتو پذیري  محاسبه
و  2/33ترتیب به میـزان   به ،فوقمؤلفۀ که میزان گرایش زیاد آنان به دو اي  گونه به، اند داشته

  .اند داشتهذکرشده گرایش در حد کم مؤلفۀ درصد به دو  1/16و  17فقط درصد بوده و  5/41
گرایش به ابعاد نوگرایی، میزان گـرایش کـم بـه    هاي  مؤلفهدر مجموع، با توجه به جمع 

گـرایش  درصد و میـزان   1/47درصد، میزان گرایش در حد متوسط  3/28نوگرایی به میزان 
  .درصد نشان داده شده است 6/24زیاد به نوگرایی به میزان 

 میزان مصرف کاالهاي فرهنگی 2.1.6
تحقیـق بـا اسـتفاده از    وابستۀ متغیر  در حکمدر این تحقیق، میزان مصرف کاالهاي فرهنگی 

کتاب، مجله و روزنامه، ماهواره، تلویزیون داخلی، موبایل، رایانه و شاخص استفاده از شش 
تحقیـق در ارتبـاط بـا هریـک از     هـاي   یافتـه در جـدول زیـر،   . اسـت شده بررسی ینترنت ا

  .ه شده استئفوق اراهاي  شاخص
  توزیع درصدي میزان مصرف کاالهاي فرهنگی. 2جدول 

  جمع  کم  متوسط  ادیز  موارد
  1/98  1/13  1/34  9/50  کتاب، مجله و روزنامه 

  8/98  1/29  9/31  8/37  رادیو و یا تلویزیون
  4/98  9/35  6/20  9/41  رایانه

  5/98  5/37  4/34  6/26  اینترنت
  4/98  1/13  2/32  1/53  تلفن همراه

  7/78  5/12  8/27  4/58  ماهواره

آمـوزان،   میـان دانـش  تحقیق در ارتباط با میزان مصرف کاالهـاي فرهنگـی در   هاي  یافته
گر این امر است که میزان استفاده در حد زیاد از هریک از موارد ماهواره، موبایل، کتاب،  بیان

، 9/50، 1/53، 4/58ترتیب بـه میـزان    بهمجله و روزنامه، رایانه، رادیو و تلویزیون و اینترنت 
چنـین میـزان اسـتفاده در حـد متوسـط از کاالهـاي        هـم . استدرصد  6/26و  8/37، 9/41

و  9/31، 6/20، 1/34، 2/32، 8/27ترتیـب بـه میـزان     بـه  ،عمومی فوقهاي  هرسانفرهنگی و 
  .استدرصد  4/34
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. دست آمده است  یان از کاالي فرهنگی بهگو پاسخاستفادة ، میزان مذکوربا توجه به موارد 
  .استشده ه ئتوزیع فراوانی و درصدي میزان استفاده از کاالي فرهنگی ارا 1در جدول 

  یان از کاالهاي فرهنگیگو پاسخاستفادة توزیع فراوانی مطلق و نسبی میزان  .3جدول 
  درصد  فراوانی  موارد
  زیاد

  متوسط
  کم

364  
242  
154  

8/47  
8/31  
2/20  

  100  760  جمع

یـان از  گو پاسـخ درصـد از   6/47اسـتفادة  میـزان  دهد که  میجدول فوق نشان هاي  یافته
  .استدرصد در حد کم  2/20درصد در حد متوسط و  8/31کاالهاي فرهنگی در حد زیاد، 

  
  تجزیه و تحلیل 2.6

بین هریک از ابعاد نوگرایی و میزان مصرف کاالهاي فرهنگـی  نخست رابطۀ در این بخش، 
مصـرف کاالهـاي   در تعیین میزان تـأثیر مجموعـه ابعـاد نـوگرایی     براي سپس  شده،بررسی 

  .تفرهنگی از رگرسیون چندگانه استفاده شده اس

  تجزیه و تحلیل دو متغیره 1.2.6
هـاي   مؤلفـه هریـک از ابعـاد و   میـان  رابطۀ  به در جدول زیر نتایج محاسبات آماري مربوط

 در نقـش متغیر مستقل و میزان مصرف کاالهاي فرهنگی  در نقشنوگرایی و میزان نوگرایی 
  .استه ارائه شدتحقیق وابستۀ متغیر 

  ابعاد نوگرایی و میزان مصرف کاالهاي فرهنگیمیان بستگی  محاسبات آزمون هم. 4جدول 
  مصرف کاالهاي فرهنگی

 ابعاد نوگرایی
 r(  sig(بستگی پیرسون  ضریب هم

 000/0 208/0 )پذیري ریسک(آمادگی پذیرش تجارب جدید 

  005/0  225/0  گرایی علم
  000/0  230/0  گرایی پیشرفت
  000/0  294/0  پذیري محاسبه

  539/0  032/0  گرا گیري عام جهت
  001/0  271/0  نوگرایی
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بستگی پیرسـون،   تحقیق و نتایج فعالیت آماري مربوط با استفاده از ضریب همهاي  یافته
شـامل میـزان آمـادگی پـذیرش      ،میزان نـوگرایی هاي  دار میان مؤلفه معنیبستگی مثبت و  هم

و میزان نوگرایی با میزان مصـرف  پذیري  محاسبه، گرایی پیشرفت، گرایی علمتجارب جدید، 
  .دهد میدرصد را نشان  95کاالهاي فرهنگی در سطح اطمینان 

  تجزیه و تحلیل چندگانه 2.2.6
. در این بخش از رگرسیون چندگانه به منظور تبیین مجموعـه عوامـل اسـتفاده شـده اسـت     

ور متغیرها در تبیین متغیـر وابسـته در   رگرسیون چندگانه روشی آماري است که در آن حض
براي رسیدن به چنین هـدفی از روش رگرسـیونی گـام بـه گـام      . شوند میکنار هم سنجیده 

در انجام تحلیل رگرسیون چندگانه در این تحقیق، در مجموع، پنج بعـد  . استشده استفاده 
معنـادار   05/0 بعـد واردشـده در معادلـه، در سـطح آلفـاي     پنج . شدندنوگرایی وارد معادله 

 در نتایج مربوط بـه رگرسـیون عوامـل مـؤثر    . اند ماندهتشخیص داده شده و در معادله باقی 
  .مصرف کاالهاي فرهنگی با روش گام به گام در جدول زیر نشان داده شده است

  شکل رگرسیونی به روش گام به گام ضرایب متغیرهاي مستقل در .5جدول 

  متغیر
Model 

Summary  ANOVA  ضرایب خام  
ضرایب 
 t  Sig  استاندارد

R R2 
F sig B Std. Error Beta 

 000/0 - 47/8 470/0 071/0 600/0 000/0 83/71 220/0  470/0 پذیري محاسبه

 000/0 - 88/5 321/0 069/0 409/0 000/0 02/58 314/0 561/0  علمیگیري  جهت

 000/0 43/5 273/0 117/0 639/0 000/0 90/52 386/0 622/0 پذیري ریسک

 001/0 52/3 186/0 110/0 389/0 000/0 47/44 471/0 686/0 گرایی پیشرفت

 044/0 02/2 105/0 172/0 348/0 000/0 49/33 520/0 721/0 گرا گیري عام جهت

مؤثرترین بعد در مصرف کاالهاي فرهنگی  ،1شمارة بر اساس جدول فوق در مدل 
 بسـتگی  همدرصد  47داراي  ووارد مدل شد  نخست ،پذیري محاسبهیان، یعنی گو پاسخ

 خوانی یا ضـریب تعیـین   همسنجۀ ). R=470/0(با مصرف کاالهاي فرهنگی بوده است 
)R Square(، اثر نوسـانات متغیـر مسـتقل    بر گر میزان تأثیرات تغییرات متغیر وابسته  که بیان

زان مصرف کاالهـاي  درصد از تفاوت در می 22تنهایی  بهپذیري  محاسبهدهد  مینشان  ،است
  .دهد مییان تحقیق را تبیین کرده و توضیح گو پاسخفرهنگی 
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رگرسیونی شده است که بـا ورود  معادلۀ علمی وارد گیري  جهتبعد  ،در گام بعدي
 561/0بـه   470/0واحـد از   091/0بـا افزایشـی معـادل     بسـتگی  همضریب  ،این متغیر

درصـد از نوسـانات در میـزان     31دهـد کـه    مـی نیز نشـان   R2ضریب تعیین . رسد می
گرایـی   علـم و پـذیري   محاسـبه ابعـاد  از طریـق  یـان  گو پاسـخ مصرف کاالهاي فرهنگی 

معادلـۀ  وارد پـذیري   ریسـک عـد  بـه همـین نحـو در گـام بعـدي ب     . اسـت  دنیش تبیین
. درصـد رسـیده اسـت    62بـه   بسـتگی  هـم ضـریب   3شـمارة  در مدل . رگرسیونی شد

درصـد از تغییـرات و    38مـدعی شـد کـه    توان  میتبیین  با استفاده از ضریب چنین هم
گانــۀ  ســهنوسـانات مصــرف کاالهــاي فرهنگــی بــر اثـر تفــاوت و تغییــرات در ابعــاد   

چهـارم و پـنجم نیـز    هاي  گامدر . بوده استپذیري  ریسکو گرایی  علم، پذیري محاسبه
ضـریب  . اند شدهوارد معادله گرا  گیري عام جهتو سپس گرایی  پیشرفتابعاد  ،ترتیب به

درصد از نوسانات مربـوط   47، 4شمارة گر این امر است که در مدل  تبیین خالص بیان
، گرایـی  علـم ، پـذیري  محاسـبه به مصرف کاالهاي فرهنگـی بـا اسـتفاده از چهـار بعـد      

در نهایت بر اساس جـدول  . استقابل تبیین و توضیح گرایی  پیشرفتو پذیري  ریسک
ي کـه ضـریب تبیـین    طـور   به؛ شکل رگرسیونی باقی ماندندبعد نوگرایی در پنج  ،فوق

  .استدرصد  52آن برابر 
در نـوگرایی  هـاي   مؤلفـه شـدت و جهـت تـأثیرات ابعـاد و     تـر   دقیقبه منظور فهم 

. کمـک گرفتـه شـده اسـت    ) Beta(مصرف کاالهاي فرهنگی از ضرایب تأثیر استاندارد 
در شـدت تـأثیر ابعـاد مـذکور     ویـژه   بـه گویاي جهـت و   Betaضرایب تر  مطالعۀ دقیق

مصرف کاالهاي فرهنگی مربوط بـه  در ترین تأثیر  بیش. مصرف کاالهاي فرهنگی است
دوم مرتبـۀ  در . را داراسـت  470/0معـادل   Betaاسـت کـه مقـدار    پـذیري   محاسبهبعد 

. نـام بـرد   321/0معـادل   Betaعلمی بـا دارا بـودن   گیري  جهتتأثیرگذاري باید از بعد 
یـا آمـادگی پـذیرش تجـارب     پذیري  ریسکبه بعد  است تأثیرگذاري مربوطسوم رتبۀ 

در نهایت، بعـد   .186/0و  273/0معادل  Betaبا گرایی  پیشرفتجدید و پس از آن بعد 
ابعـاد  میـان  تـرین اثرگـذاري را در    کـم  105/0معادل  Betaبا میزان گرا  گیري عام جهت

  .داشته است دهش بررسی
برخوردارند،  مطلوبیکه همگی از سطح معناداري  ،دست آمده  هب Tبا توجه به مقادیر 

با اطمینان قضاوت کرد که بخشی از تغییرات و نوسانات در مصـرف کاالهـاي   توان  می
 ،1نمودار  اساس بر. یان تحقیق بر اثر ابعاد مذکور بوده استگو پاسخدست   بهفرهنگی 

  :ند ازا عبارت یانگو پاسخدست   بهمصرف کاالهاي فرهنگی در عوامل مؤثر 
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        47/0  

32/0                                                        27/0  
  

18/0                                                             10/0  
  
  
  
  
  

  مصرف کاالهاي فرهنگیدر عوامل رگرسیونی مؤثر  .1نمودار 
  

  گیري نتیجه. 7
میـزان  میـان  رابطـۀ  ، به آن آماري مربوطهاي  فعالیتتحقیق و نتایج هاي  یافتهبر اساس 

بستگی پیرسـون   ضریب هم. استشده نوگرایی و مصرف کاالهاي فرهنگی زنان تأیید 
)271/0=r ( دو متغیر فوق را نشان دار  معنیبستگی مثبت و  درصد هم 99در سطح اطمینان

شامل آمادگی پذیرش  ،نوگراییهاي  مؤلفهبین رابطۀ بستگی،  چنین ضریب هم هم. دهد می
بـا مصـرف کاالهـاي    پـذیري   محاسبهو گرایی  پیشرفت، )پذیري ریسک(تجارب جدید 

درصد و نیز  99در سطح اطمینان  294/0و  230/0، 208/0ترتیب برابر با  به ،فرهنگی زنان
درصد در سطح اطمینان  23با مصرف کاالهاي فرهنگی برابر با گرایی  مؤلفۀ علمبین رابطۀ 

میزان تأثیر هریک از متغیرة یون چند بر آن، نتایج رگرسافزون . دهد میدرصد را نشان  95
و گرایـی   پیشـرفت ، پـذیري  مخـاطره علمـی،  گیـري   جهـت ، پـذیري  هاي محاسـبه  مؤلفه
و  18، 20، 32، 47ترتیب به میزان  بهمصرف کاالهاي فرهنگی را گرا در  گرایی عام جهت

  .درصد نشان داده است 10
 که است آن گر بیان ها انسان زندگی عرصۀ در گرفته صورت اساسی تحوالت و تغییر

 مصرف آن یپ در و است یافته تغییر مردم فراغت اوقات گذران نحوة و زندگی سبک
 تعبیر به. است افتهی بسیاري گسترش و رشد مردم ةروزمر زندگی در فرهنگی کاالهاي

 بررسی براي ها شاخص گویاترین از یکی فرهنگی کاالهاي مصرف بوردیو، ری پی
 اجتماعی هاي گروه. است اجتماعی هاي گروه میان در زندگی هاي شیوه و ها موقعیت

 هنري و فرهنگی هاي سلیقه بر که خاص، رفتارهاي بروز و برگزیدن با کوشند یم

 مصرف
 کاالهاي
 فرهنگی

 پذیري محاسبه

 پذیري ریسک علمی گیري جهت

 گرا عام گیري جهت گرایی پیشرفت
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 را خویش اجتماعی بازتولید و کنند متمایز دیگران از را خود اند، متکی نیز خاصی
  ).16: 1390 اثوند،یغ( سازند ممکن
 و یفرهنگ يها نهیزم به کاالهاي فرهنگی از افراد ةاستفاد و استقبال زانیم رسد یم نظر به
 دنبال به شیب و کم مخاطب ،يا رسانه يها يتئور يمبنا بر رایز، دارد یبستگ مخاطب ۀتجرب
 و يسـازگار  اش یقبل يها تجربه و یفرهنگ يها شیگرا با که رود یم ییمحتوا و رسانه نوع
 میـزان  مهـم  هاي شاخص از ،فرهنگی کاالي منزلۀ به کتاب .باشد داشته يتر شیب یخوان هم

 را شـان فراغت اوقـات  از بخشی جامعه افراد زیرا ،آید می شمار به جامعه هر فرهنگی مصرف
 تغییـرات  و رشـد  بالنـدگی،  موجبـاب  و دهنـد  یم اختصاص خود بینش و دانش افزایش به

آموزشـی و   هـاي  نظـام اي از  بر این مبنا، طیف گسترده .سازند می میسر جامعه در را اساسی
 یـۀ پابـر   رنـد و دادینـی    مجموع ماهیتی غالباً عرفی، سکوالر و غیـر   محصوالت فرهنگی در

هاي   رسانه. اند بندي شده محور و نتایج سلبی و ایجابی مترتب بر آن صورت هاي تجدد  آموزه
تـر   بـراي بـیش   شانبودن  با عنایت خاص به در دسترس ،چون اینترنت و ماهواره جهانی، هم

هـاي    ها و آمـوزه  فراوانی نظام آموزش رسمی کشور، مشحون از گزاره به میزانجامعه، و نیز 
فکـري دینـی اسـت     هاي فمینیستی و گفتمان روشن  چون گفتمان هم ،هاي تجددخواه  گفتمان

 نیبـد . کنند لوازم سکوالریسم تکیه میصراحت بر عقل خودبنیاد و مبانی و  به ها آن ۀهمکه 
هـاي یادشـده افـراد معطـوف بـه        منطقی این انتظار وجـود دارد کـه رسـانه   طور  به، بیترت 

. )119: 1391 فـاتحی و اخالصـی،  ( دنکشـان  تر به سوي خود مـی  هاي مدرن را بیش  گفتمان
اي زنان  رسانهاز نوع فرهنگی کاالهاي تر  بیشمصرف حاضر مبنی بر  ۀمقالهاي تجربی   یافته

  .پذیر است تفسیر راستانوگراست که در همین 
هـاي   پـژوهش و نتـایج  نظـران   صـاحب تحقیق با مباحـث نظـري   هاي  یافتهدر مجموع، 

، شـد در مباحث نظـري اشـاره    که چنان هم. خوانی دارد در این ارتباط قرابت و هممحققان 
را منـوط بـه   اي  جامعـه عه در هر ضروري توسشرط  پیشتوسعه نظران  صاحبدانشمندان و 

عام هاي  جنبهدر بررسی ) 1991(ملکوت . اند دانستهوجود انسان مدرن با خصوصیات ویژه 
علمـی، احتـرام بـه حقـوق     روحیـۀ  انسان نو، بر خصوصیاتی مانند احترام به علم و داشـتن  

به مصرف و داشتن آرزوهاي بزرگ و تمایل گرایی  پیشرفت، ها سازماندیگران، مشارکت در 
فراینـد نـوگرایی و   میـان  رابطـۀ  در ایـن میـان،   . استکرده کاالها و تکنولوژي جدید تأکید 

بـین  رابطۀ مصرف کاالهاي فرهنگی در پژوهش برنر، اینکلس، رائو، شرام، فري و راجرز و 
اسـت  شـده  مردم و مصرف کاالها و خدمات فرهنگی تأییـد  هاي  گرایشو ها  نگرشتغییر 

نوسازي وضـعیت زنـان تأکیـد    هاي  مؤلفهدر ارتباط با  ویژه بهاین امر، بر ). 1388 رشیدپور،(
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کال، شـینبرگ، سـاك و کانـدیویی    مانند گرانی  چنین پژوهش هم). 1382 تورن،( استشده 
انـد   اي نسبتاً قوي یافتـه  رابطهو مصرف کاالهاي فرهنگی ها  رسانهمیان نوگرایی و استفاده از 

اي  جامعهمدرن و نوگرا جامعۀ ، ندا کردهاینکلس و اسمیت بیان  که  نچنا هم). 1389 شمس،(
آموزشی همـراه بـا   هاي  سازمانچنین  وفور و هم بهاست که استفاده از وسایل ارتباط جمعی 

پژوهش ایـنکلس و اسـمیت ضـمن تأکیـد بـر      . سطح باالیی از فرهنگ عمومی وجود دارد
، تأثیر نوگرایی و ارتباطـات  )1377 ازکیا،( ارتباط در معرض زندگی شهري بودن و نوگرایی

نتـایج پـژوهش   . کرده اسـت وسایل ارتباطی و آموزش رسمی را بررسی مانند و متغیرهایی 
کامالً قوي و منظم بین نوگرایی و در معرض وسایل ارتبـاط جمعـی   رابطۀ ) 1976(اینکلس 

  .بودن را نشان داده است
سـبک زنـدگی و   رابطـۀ  در بررسـی  ) 1386(گران ایرانی، رسـتگار   پژوهشمیان در 
فرهنگـی و  سـرمایۀ  متغیرهاي نگرش به جهانی شـدن، فردگرایـی،   میان ، گرایی مصرف

ـ ب يروز جینتاچنین  هم. یافته استدار  رابطۀ معنیسبک زندگی جوانان  ) 1382( یدگلی
را ) یفرهنگ يکاالها( یارتباط لیاستفاده از وسا زانیافراد و م یینوگرا زانیم انیم رابطۀ

  .نشان داده است
  
  منابع

). 1372( کمـالی و شـهناز   قوامی احمدرضا دیلمی، تقوي نژاد محمدرضا اردبیلی، هاله ،احمدیان، محمدعلی
 .14، ش رسانه مجلۀ، »رابطۀ تبلیغات و توسعۀ ملی«

 .نشر کلمه ۀمؤسس :، تهرانتوسعه یشناس جامعه .)1377(زکیا، مصطفی ا
 :تهـران  ،انقالب دو بین ایران در یتجددطلب و گرایی سنت یشناخت جامعه بازخوانی ).1383( جواد افشارکهن،
 .نور آواي

 .شیرازه: ، ترجمۀ خسرو صبري، تهرانمصرف). 1381(باکاك، رابرت 
 .نی نشر :تهران کتبی، مرتضی ۀرجم، تاجتماعی شناسی روان بر درآمدي ).1379( کلود تاپیا،

 علـوم  ةپژوهشـکد  انتشـارات  :تهـران  ،ایـران  ملـی  توسعۀ پشتیبانی در ها رسانه نقش ).1353( مجید ،تهرانیان
 .)یکپ یپل( ایران ۀتوسع و ارتباطی

 .نوروزۀ نام ، ویژهيهمشهر، »ایران در جریان فرایند مدرنیزاسیون قرار دارد« .)1382(ورن، آلن ت
شناختی عوامل مؤثر بر سبک زنـدگی جوانـان، مطالعـۀ مـوردي شـهر       جامعهبررسی «). 1386(رستگار، یاسر 

 .شناسی، دانشگاه اصفهان نامۀ کارشناسی ارشد جامعه ، پایان»شیراز
، »لرسـتان  استان شاهد آموزان دانش بین در فرهنگی کاالهاي مصرف میزان بررسی«). 1388(رشیدپور، علی 

 .6، ش3، س یفرهنگ تیریمدمجلۀ 
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 .7، ش 3، دورة اول، س زنان پژوهش، »نوگرایی زنان فعال در حوزة فرهنگی«). 1382(روزي بیدگلی، زهرا 
 .35، ش یعلوم انسان نامۀ پژوهش، »تلویزیون و نوگرایی«). 1381(زاده  ساروخانی، باقر و شراره مهدي

 .فرهنگی صراط ۀمؤسس :، تهرانيدئولوژیتر از ا فربه .)1378(سروش، عبدالکریم 
 .نشر سفیر: ، تهرانیاسیس یدگرگون و ينوساز). 1368(زاده، حسین  سیف

نامـۀ   ، فصـل »هاي جوانان در عصر جهانی شـدن  فرهنگ جهانی شدن جوانی، خرده« .)1382(شهابی، محمود 
 .5، ش جوانان مطالعات

 :تهـران  ،تهـران  شهر سطح در یعموم يها خانه کتاب تیمصرف کتاب و وضع سبک .)1390( احمد اثوند،یغ
 .فرهنگ و جامعه

 ۀمطالع ؛ییسنت و نوگرا میزنان در پارادا یاجتماع يها گفتمان« .)1391( یاخالص و ابراهیم ابوالقاسم ،یفاتح
 .3 ش ،3 س ،یاجتماع یفرهنگ معرفت ،»رازیش شهر الستا چهل  هجده زنان

 .صادقنشر صبح : ، قمیزندگ سبک و مصرف). 1382(فاضلی، محمد 
اینترنتی  ۀ، مجل»نقدي بر نظریات دانیل لرنر پیرامون توسعه در جهان سوم« ).1385( پور، علی گرانمایه

 .نو فصل
 .نشر نی: ، ترجمۀ منوچهر صبوري، تهرانیشناس جامعه). 1374(گیدنز، آنتونی 
 .نشر نور: ، ترجمۀ ایرج اسکندري، تهرانهیسرما). 1352(مارکس، کارل 
، دفتر مطالعات اجتماعی یتهران شهروندان یفرهنگ يکاالها مصرف و تیفعال یبررس). 1388(معیدفر، سعید 

 .و فرهنگی شهرداري تهران
، دانشـکدة علـوم اجتمـاعی،    شناسـی  جامعـه  دکتري ۀرسال، »نوگرایی و تلویزیون« ).1380( شراره زاده، مهدي

 .تهران دانشگاه
 . 4، دورة ششم، ش رانیا یشناس جامعه، مجلۀ »تلویزیون، مخاطب و نگرش نو«). 1384(زاده، شراره  مهدي

مرکـز  : ، ترجمۀ یونس شـکرخواه، تهـران  جامعه یدگرگون و ارتباطات یینوگرا از گذر). 1371(موالنا، حمید 
 .ها مطالعات و تحقیقات رسانه

 وسـایل  تحقیقاتی و مطالعاتی نامۀ فصل، »رسانهاي و توسعۀ اجتماعی،  روایت رسانه«). 1384(میرفخرایی، تژا 
 .64 ، پیاپی3ش ،16، س جمعی ارتباط

  .فرانکلین :اي، تهران مقدم مراغه ۀ، ترجمجامعه ينوساز .)1354(وینر، مایرون 
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