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 چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش معلم به عنوان رکن اساسی نظاام آموزشای کشاور در ت قاک سابگ زنادای ایرانای اسا می 

باشاد. اقتصااد های زندای مردم یگ کشور حوزه اقتصاد میترین جنبهبدون شگ یکی از مهممتی است. متناسب با اقتصاد مقاو

کشور ما مانند خیلی از کشورهای در حال توسعه وابستگی زیادی به درآمدهای رانتیری دارد و به دلیل همین وابساتگی و عادم 

ین درآمدها به هر ن وی کاهش یابد، فشار زیاادی بار ماردم و های مولد جامعه باعث شده که هرااه اتوجه کافی به سایر بخش

روش مورد استفاده نظریه یاادایری  ها و سبگ زندای آنها هستند.های مهم در اقتصاد خانوادهاز حوزه اقتصاد کشور ایجاد شود.

-تار یااد مایتار دیگران ساری های اجتماعی از طریک مشاهده رفباشد که بر این باور است افراد در موقعیتاجتماعی بندورا می

ایرند. وی اعتقاد دارد ما از انواع مختلف الگوها نه فقط از الگوهای زنده، بلکه از طریک الگوهای نمادین مانند تلویزیون، کتاا  و 

 اهدژی شاامروزه با استرش جهانی شدن در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تکنولو... نیز در حال آموختن هستیم. 

ارایی باا پشاتوانه تبلیغاات وسای  این هجوم، ترویج مصرف پیامدهای تریناز مهم. مختلف هستیم تغییرات چشمگیر در جوام 

سبگ  ایریآموزان در شکلارفتن از افراد و نمادهای مختلف توسط دانشالگو دهد کههای این پژوهش نشان مییافته باشد.می

    باه منظاور داناش آماوزان و الگاو شادن بارای نقاش معلام در آاااهی دادنجایگااه و  نینهمچ زندای آنان تأثیر اذار هست.

 از سبگ زندای ایرانی اس می بسیار حائز اهمیت است. ایریسرمشک

 ، اقتصاد مقاومتیسبگ زندای، معلم، تبلیغات، مصرف ارایی، ایرانی، اس می کلید واژه ها:
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وابستگی شدید اقتصاد کشور به مناب  رانتی باعث تشدید اثرات ت ریم بر اقتصاد شده و برای کاهش اثرات ت ریم باید 

ی، ایجااد های اقتصاد اس می، حمایت از تولید داخل جهت ارزآوری، تقویت بخش خصوصبه صادرات غیر نفتی، ارزش

های داخلای و تارویج فرهناگ  هایی مانناد کااهش هزیناه تقویت فرهنگ مردم روی آورد. سیاسات سرمایه اجتماعی،

مقاومت در جامعه، توجه ویژه به تولیدات کشاورزی، ممنوعیت ورود کاالهای لوکس و غیرضروری و همچناین افازایش 

زندای پایه و اساس فهام شارایط فرهنگای موجاود و سبگ صادرات غیرنفتی به پیشبرد این هدف کمگ خواهد کرد. 

نظام فرهنگای چاه  های موجود در خرده دهد که در بطن ارزش شود و نشان می ت والت پیش رو در این حوزه تلقی می

توان از هنجارهاای پنهاان در ااهاان، باورهاا و  کارایری مفهوم سبگ زندای و تعمک در آن می اذرد. در واق  با به می

ایری، تفساایر  هااا و الگوهااای موجااود یااا در حااال شااکل ایری ی مااردم یااگ جامعااه، ساار درآورد و از جهترفتارهااا

 .ه کردئاای ار بینانه واق 

اسات  شاده وارد سوم هزاره به امروزی اهمیت موضوع مقاله حاضر از آنجا بیشتر قابل توجه هست که بدانیم جهان

 و شناسای جامعاه .آورد ارمغاان به را جهانی دهکده توانست  عاتیاط و ارتباطی نوین های فناوری بسیج و به تب  آن

 عصار در اجتمااعی م ایط بود. خواهد درایر اط عاتی شبکه جامعه نام به واقعیتی و دور چندان نه آینده در فرهنگ

دید ایجااد ج روش های با جدیدی تاثیراذار امر و متغیرها رو این از و است عیار تمام رسانه م یط دیگر شدن  جهانی

 مقایسه در را ما تفکر ن وه و کرده اند دیگران وابسته به  را ما زندای ارتباطی و اط عاتی جدید های فناوری شده اند.

 مقایسه در ها انسان تفکر ن وه و فراغت اوقات و سرارمی بانکداری، تجارت، اند. نموده زیادی تغییرات دچار اذشته با

 در حاضار حاال در بهداشات آماوزش و اقتصاد، فرهنگ، سیاست، تجارت، ب ث در است. نموده تغییر بسیار اذشته با

 بااور به نیست. پوشیده مردمان چشم از دیگر تغییرات و اینگونه شده ایجاد متفاوتی مسیر اذشته های سال با مقایسه

 عکاس و عمال موجب اکنون هم یالکترونیک وسایل سایر و همراه تلفن اینترنت، و ماهواره ها، رایانه از ترکیبی م ققان

 یافتاه توساعه و یافته توسعه درکشورهای پی در پی های خ قیت و جدید صنای  جدید مشاغل زیر امور موثرتر العمل

ایان یاگ واقعیات  .(12: 0211اسات)طاهرزاده،  شاده ایجاد مردم زندای سبگ در زیادی تغییرات باعث خودو شدند

فاً به عنوان یگ موضوع در نظر ارفت، بلکه به عنوان یگ واحد معناایی متنای و است که که اط عات را نمی توان صر

شاود. عا وه بار اط عاات و داناش، ساطح نام دود است که از طریک یگ سطح سازمانی جدید، به دانش تبدیل مای

-ی انسان مایهای انسانی مانند خ قیت، خرد و همچنین ویژای اخ قباالتری از شناخت الزم است که شامل  ویژای

-رساانه-در همین ارتباط دیفلور نیز در ارتباط با نقش رسانه ها نظریۀ وابستگی مخاطاب) (Gálik:2017: 31باشد

توانناد های ارتباط جمعی میهایی است که از طریک آن، رسانهجامعه را مطرح ساخت. برجسته سازی نیز یکی از شیوه

های خبری، خبرها و موضوعاتی را که عامۀ ماردم عنای آن است که رسانهبر عامه مردم اثر بگذارند. برجسته سازی به م

داند که موجب تکثیر ایده ها های جمعی را از عواملی میکنند. ژوزف کاپ  نیز رسانهاندیشند، تعیین میدربارۀ آنها می

فیضای،  شاینه موضاوعدر ارتبااط باا پی .(011: 0212شوند)شاریفی فار، یا اشاعۀ آنهاا از طریاک فرآیناد تقلیاد مای

( در موضوعی با عنوان درآمدی بر سبگ زندای اس می به استخراج الگوی سبگ زندای پرداخته است. 0213مجتبی)

های وی بر اصل توحید م وری در سبگ زندای اس می تأکید و معتقاد ارزش هاا و اصاول ثاابتی در ایان ناوع یافته

با عنوان سبگ زندای جوانان کافی ساپ باه بررسای عناصار ( در موضوعی 0212سبگ زندای هست. شالچی، وحید)

دهد در این ناوع های اذراندن اوقات فراغت اشاره و یافته های وی نشان میمختلف زندای، هنجارهای مصرف و شیوه

عیوضای،  شاود.-های زندای پسامدرن مانند تعامل م لی جهاانی، ماد و سالیقه التقااطی مشااهده مایسبگ ویژای

تأثیرآنهاا باه سابگ  هاا و( در مقاله ای با عنوان سبگ زندای تلویزیون و مصرف به توضایح رساانه0211غ م سین)
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ای باا ( در مقالاه0211)و همکااران حسنی، م ماد حساینکند. زندای افراد و در نهایت الگوی مصرف آنان اشاره می

هاای نچاه پاژوهش فعلای را باا نموناهاست. آفرهنگی به پاالیش این مفهوم پرداختهعنوان مفهوم سازی سبگ زندای 

نگاه روان شناسانه، اقتصاد م وری، آموزشی و اجتماعی در مقوله سبگ زندای است کاه در ناوع  کندقبلی، متمایز می

 باشد.خود جدید می

ارایای رفتاه سوال اصلی حول این مطلب است که چرا سبگ زندای ایرانیان به سوی مصارفالزم به اکر است که 

ه ما این است که تغییرات شدید در عرصۀ تکنولوژی و ارتباطات باعث هجوم تبلیغات به سمت مردم و باه فرضی است؟

ارایی و تغییر شیوۀ زندای آنان اردیده است. در این میان نقش نظام آموزشای و باه خصاو  تب  آن افزایش مصرف

  اند تأثیراذار باشد.های ایشان می توآموزان و خانوادهجایگاه معلم در افزایش آااهی دانش

  . چارچوب نظری: نظریه یادگیری اجتماعی بندورا1-1

 های نظریه یادایری اجتماعی از ت شدر این مقاله سعی شده است از نظریه یادایری اجتماعی بندورا استفاده شود.  

Bandura,1959) Walters,1963  ده افاراد در ( برای توضیح چگونگی کسب اط عات و رفتار کودکان باا مشااه

های متداول مانند پرخاشگری را با اساتفاده از های طبیعی شکل ارفت. در ابتدا آنها تقلید ساده جوانان از پاسخم یط

، مانناد تری از یاادایری اجتمااعیت پیچیده، مطالعه در مورد طبقاسی کردند. نتایج مطلو  این ت قیکیگ مدل برر

، اساتانداردهای هاای تنظایم کنناده خاود(، قوانین شناختی و زبانی، پاسخجذ  و اجتنا  های عاطفی)واکنش ایجاد

، یاگ عامال ارایاناه اجتمااعی بارای توساعههای خودکارآمدی را برانگیخت. این رویکرد تشخصی، انتظارات و قضاوت

باه شادت باه ، آشکار کرد: در تمام سطوح پیچیدایویژای متمایز اما کام ً دست کم ارفته شده از دانش کودکان را 

وجود آمده وابسته است. این ویژای اندیشه همچنین باا شاروع باه مطالعاه عملکارد هبستر م یط اجتماعی که از آن ب

، برای سایر نظریه پردازان نیز مشهود شد. بسیاری از این نظریه پردازان در مورد ارایانههای طبیعتناختی در م یطش

 ب ااث کاارده انااد «زمینااه ارایاای»ناساای کلاای بااا عنااوان شپیاماادهای ت قیااک خااود باار اساااس یااگ معرفاات

(Zimmerman,1983:2). دهد افراد خویت خودشان را از طریک مشاهدات دالیل متعددی وجود دارد که نشان می

. بنادورا  (Bandura,1969:213)غیررسمی در سطح جامعه و از طریک الگوهای ارائاه شاده در آن پیادا مای کنناد

تماعی را توسعه داد و نقش این مدل سازی را در رشاد شاناختی و زباانی کودکاان مطالعاه نظریه های مدل سازی اج

کرد. وی سپس با مدلسازی انتزاعی توجه خاود را باه رشاد زباان کودکاان معطاوف کارد. وی همچناین فراینادهای 

د. سهم بنادورا در به اوج خود رسان «نظریه یادایری اجتماعی» خودتنظیمی و خودکارآمدی را مطالعه کرد و در کتا 

ها است: درک رشد اجتماعی کودکان، درک رشاد شاناختی کودکاان، توسعه و آموزش انسانی شامل استرش این ایده

تنظیمی و درک باورهای خودکارآمدی. دامنه استرده نظریاه بنادورا از ع یاک  ای، درک خوددرک یادایری مشاهده

اشی می شود. مدل سازی اجتماعی، باورهاای خاود توانمناد سااز و متنوع علمی وی و قابل استفاده بودن تئوری وی ن

 .(Zimmerman,2003:431)های عملکرد انسان فراایر و کاربردی استخودتنظیم در سراسر زمینه ها و حوزه

 بزراسااالن از کودکاان کاه انادرسایده نقطاه ایان باه ماایشآز چنادین در همکاارانش و بندورادر همین ارتباط  

 را بزراساال الگوی یگ کودکان که هنگامی نمونه عنوان به .پذیرند می و بینندمی را خود کننده ارزیابی استانداردهای

 باه کاه هنگاامی کودکان در رفتار این  ،دهدمی پاداش خودش به کردنبازی بولینگ خاطر به را خودش و کند تماشا

 رای کاه باازی کودکان در .برعکس و پذیرفته را خود باالی کننده ارزیابی استانداردهای این هستند مشغول بازی همان

 خاودش باه باازی در هماان کاه هنگاامی واق  در و دهد نشان را پایینی خود کنندهارزیابی معیارهای که کنند تماشا

البتاه در  .(Bandura,1986:270)کنناد مای قضااوت خود مورد در پایینی معیارهای اساس بر نیز آنها ،دهد امتیاز



    27                                             0011/ تابستان 32شماره  گیان؛نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهن

 های شخصایت ،والادین مانناد مختلفای الگوهاای معرض در کودکان زیرا .است این از تر پیچیده شرایط عادی ندایز

 حالی در ایرند می نظر در را یباالی خود کننده ارزیابی معیارهای آنها از بعضی که ایرندمی قرار همساالن و تلویزیونی

 (Bandura,1964:341) .نیستند اینطور بقیه که

 جامعاه رفتار های روش و ماهیت مطالعه به روزافزون ع قه پژوهشگران بین در 0121 دهه ازت که الزم به اکر اس 

 یاادایری پاردازان نظریاه. شاد ایجااد دوساتی نوع و مشاارکت ،همکاری ،کردنیاری مانند اعمالی شکل ارفت. پسند

 الگوهاای معارض در اارفتن قرار طریک از تواند می پسند جامعه رفتار که دادند نشان و شدند حوزه این وارد اجتماعی

 کاه کردناد مشااهده را بزراسال الگوی یگ ساله 00 تا 2 کودکان واقعی مطالعه یگ در .ایرد قرار تأثیر ت ت مناسب

 باا باازی باه کودکاان آن از بعاد ب فاصاله .بخشید می نیازمند کودکان صندوق به را خودش جایزه کند می بازی وقتی

، عمال بخشاش بودناد ندیاده را که بخشاش دوستان این کنترلاروه   به نسبت اروه این شدبا شده مشغول یکدیگر

 بسایاری همچناین بلکه کودکان مشارکت بر تنها نه که استداده نشان دیگری زیاد هایآزمایش .دادند انجام بیشتری

تاأثیرات متناوع . در واقا  ااذاردمای اثار دیگران احساسات به آنها توجه و آنها همکاری میزان دیگران به آنها رساندن

م رک های مدل سازی شده اجتمااعی قابال دریافات  و مشاهده کننداان از قرار ارفتن آنها در معرض حوادث رفتار

 .(Bandura,1965:1 )است

 و پیااژه کاه هماانطور و دهدمی هم به شبیه موضوع 03 سال 00 تا 5 کودکان به بندورادر مطالعه و ت قیقی دیگر 

 تماامی در کودکاان کاه داشت تاکید بندورا بر این امر .کردمی فرق هم با کودکان های پاسخ بودندکرده اثبات دیگران

 ایان کاه باین دهاد می نشاان ،بردندمی کار بهکه  پیامدی و اخ قی استدالل نوع دو هر موارد برخی در حداقل سنین

 کودکاان تفکار نشان دهد کاه کرد سعیبندورا  زمونآ پیش این دنبال به .ندارد وجود سختی و خشگ مرزهای مراحل

 یاگ انفارادی طاور باه کودکان ،آزمایش این از کلیدی و مهم بخش این در .کند پیدا تغییر الگوبرداری اثر بر تواندمی

 قارار سانجش ماورد کودکان نظر مورد روش با متضاد های پاسخ ایجاد برای که اند نموده مشاهده را بزراسال الگوی

 ارائاه باا توانناد می اند شاده خواناده رشاد مراحل که آن چیزهایی که دهد می نشان بندورا مطالعاتنهایتاً  .فتار می

 .نادارد وجاود مراحال  ماورد در یتغییار غیرقابل و ثابت چیز رسد می نظر به و بکنند پیدا تغییر بزراساالنه الگوهای
(Bandura, A., & Walters, 1963:209) 

 کاه دهناد نشاان تاا کردناد تا ش اجتماعی یادایری پردازان نظریهان  این نظریه این است که نکته دیگر در می 

ای کودکاان از در مطالعاهبارای مثاال  .(321: 0215کرین،) داد تغییر الگوبرداری طریک از توان می را اهنی نگهداری

رار ارفتند. کودکانی که شاهد پاداش های تهاجمی تقلیدی و غیرتقلیدی پس از مواجهه مورد آزمایش قنظر بروز پاسخ

 دادن به مدل پرخاشگرانه بودند، پرخاشگری تقلیدی بیشتری نشان دادند و ترجیح دادند از متجاوز موفک تقلید کنند

(Bandura, A., Ross,1963:601) 

 اهمیت به نسبت ما آااهی افزایش در بندورا کارهایباتوجه به آنچه اکر شد می توان به طور خ صه نتیجه ارفت که 

 ایان از حدی تا هم قبل معلمان و والدین از بسیاری اارچه داشت اساسی نقش کودک آموزش و تربیت در الگوبرداری

 احتمااالً آنهاا تاا شاد موجاب و بنده کارهای اما  دهند آموزش نمونه ارائه طریک از است بهتر که داشتند خبر واقعیت

 شاده شناخته و دارد مختلفی های شکل الگوبرداری بندورا ،بیابند آنها تاثیر و یبردار الگو ن وه درباره تری دقیک بیش

 باشاد ک مای صاورت باه دهیم مای ارائاه را عمال آن از نمونه عمل یگ دادن انجام با ولی است رفتاری برداری را آن

 بررسای را ماوارد این از یگ هر اثراذاری اجتماعی یادایری م ققان دهیم می ارائه راهنمایی یا دستورات که هنگامی

 همچناین اجتمااعی یاادایری پاردازان نظریاه . دارد اساسی اهمیت معلمان و والدین برای آنها های یافته و کنند می
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 حاائز نیز شوند می ارائه اروهی های رسانه در که آنهایی چه و اذارد می اثر زنده و شخصی صورت به تنها نه داد نشان

تأثیرات مدل سازی باعث ایجاد تغییرات کلی و پایدار در قضاوت های اخ قی  ن می دهدمطالعات نشا .هستند اهمیت

 (Bandura,1969:275)نیز می شود.

. اسات تلویزیاون آن اساسی مورد یگ و دارد نیرومندی اثر ها فیلم ارائه شده در گوهایال رسد می نظر بهبه هرحال  

 .(322: 0215،کرین) پردازند می آن تماشای به نیز زیادی های ساعت کودکان ی ازبسیار از سویی
 

 بحث و بررسی .1

 نقش معلم .1-7

های اصالی هار نظاام آموزشای اسات. در نظاام آماوزش و پارورش ها و اهداف تربیتی از دل نگرانیدستیابی به آرمان

ای  ، از جایگااه ویاژهسابگ زنادای اسا میجمهوری اس می ایران به سبب ویژای اس می آن، دستیابی باه اهاداف 

-تر میبرخوردار است. در همین ارتباط، اروهی رویکردهای مبتنی بر عادت را برای دستیابی به اهداف تربیتی مناسب

کنند. بدین ترتیب که این اروه سعی مای کنناد باا دانند. برخی این رویکرد را نپذیرفته و به رویکرد عق نی اشاره می

ا در مسیرتربیت دینی یاری کنند. آنها رویکرد هاای مبتنای بار تشاویک و ارائۀ براهین و استدالل های منطقی، افراد ر

پذیرند. در واق  در رویکرد عق نی بار ای جز عادت ندارند، را نمیشوند و نتیجهتنبیه را که به شکل مکانیکی انجام می

شاود )ساجادی، م مایشود و برنامه ریزی ها بر اساس رشد شناختی تنظایت ول شناختی و ظرفیت آموزنده تاکید می

همواره جزئی از برنامه آماوزش  سبگ زندایدهد که آموزش به هرحال تاریخ آموزش و پرورش نشان می .(32: 0210

هاای دینای و کاردن، خوانادن قارآن و آماوزهو پرورش رسمی بوده است و در کنار آموزش خواندن، نوشتن و حساا 

به سبگ اروپایی نیز این روند متوقف نشد  حتی در دورۀ حکومات اخ قی توصیه شده است. با رواج آموزش و پرورش 

ااذاری بزراای در امار پهلوی نیز آموزش دینی در برنامه مدارس وجود داشته است. پاس از انقا   اسا می سارمایه

)زنادوانیان ناایینی،  هاای اساسای کشاور ماساتتربیت دینی صورت ارفته است، اما کماکان این موضوع از دشاواری

که نیازمند کار ت قیقی مداوم برای آسیب شناسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت رف  این آسایب هاا  .(001: 0213

تارویج سابگ است. البته در فرهنگ ایرانی اس می بر شخصیت معلم و نقش بی نظیر او در تربیت به طاور کلای و در 

اوید: تنها افراد دارای شخصایت خاو  مای س می، بسیار تاکید شده است. دراین رابطه، هریزندای و مهارت های آن

توانناد از شخصایت خاو  توانند بر دیگران تأثیر مثبت بگذارند. تا زمانی که افراد ارفتار هواها و منیتها هستند، نمای

کنناد. در واقا ، تاثیرااذاری برخوردار شوند و کودکان این دواانگی میان افتار و رفتار معلام را باه خاوبی درک مای

ایرد که شخصیت معلم و رفتار و افتاار او در نظار داناش ت معلم بر دانش آموزان از این واقعیت سرچشمه میشخصی

بادین ترتیاب موفقیات یاا شکسات  .(022: 0211آموزان نمونۀ شخصیت مقبول و رفتار و افتار درست است)داوودی،

داناش آماوزان، بساتگی باه  گ زندای اس میسبهای تربیتی در مدارس، به ویژه در قلمرو طرح ها، برنامه ها یا روش

و تجربیات مخاطب  «زبان »، «زمان» ، «نیاز» دار بین فرستنده و ایرنده پیام دارد. شناختکیفیت ایجاد ارتباط معنی

تواند در تسهیل انتقال مفااهیم و درونای سااختن و ن وۀ استفاده از نشانه ها و نمادها در برقراری ارتباط معنی دار می

بسیاری بر این عقیده اناد کاه بارای ایجااد هویات  .(02: 0212ش ها نقش تعیین کننده ای داشته باشد )کریمی، ارز

مذهبی در جوانان باید مذهب را در کنار هنر و عرفان قرار داد و از عناصر سازنده و دلنشاین هریاگ بهارۀ وافای بارد، 

سان نسل جدید الزم است ماذهب را در کناار علام و همچنان که برای تعمیک اندیشه و پرورش خ قیت مذهبی در ان

   .(011: 0222) طباطبایی،  فلسفه مورد ت لیل قرار داد



    27                                             0011/ تابستان 32شماره  گیان؛نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهن

دین اس م جایگاه واالیی برای تعلیم و تعلّم قائل است. به طوری که در اولین آیاات وحای و همچناین بسایاری از 

 آیات دیگر نیز از این موضوع سخن به میان آمده است.

هَال یَساتَوِی الَّاذینَ یَعلَمَاونَ وَ الَّاذینَ ال » سورۀ زمر که مای فرمایاد:  1و یا آیۀ « اسِم َرِبَّگ اّلَذی خَلََک............اِقرَأ بِ» 

-نماید. اس م همه ابعاد شخصیت انسان را بررسای مایو آیات دیگری که انسان را دعوت به تفکر و تعقل می« یَعلَمَونَ

یابد. به سخن دیگر  اسا م ضامن تقویات ایمانی همراه با ابعاد دیگر شخصیت پرورش میکند. در تربیت اس می بعد 

های عق نی، عاطفی، اجتماعی و بدنی نیز دستورالعمل های سودمند را به مسلمانان اب غ ایمان افراد، در پرورش جنبه

تربیت ص یح در کناار عاواملی  در همین رابطه شهید مطهری معتقد است در .(01: 0211نموده است )شریعتمداری، 

اماا آنچاه اماروزه در امار  .(001: 0212مانند تعقّل و تفکّر و تعلّم، بر تقوا و تزکیۀ نفس نیز تاکید می کناد )مطهاری، 

شود  استفاده از روش های مکانیکی و فنون آموزشی که اغلب وابساته باه منااب  بیرونای و تعلیم و تربیت مشاهده می

روح علمی است تربیت را از جوهرۀ اصلی و مایه های درونی آن تهی ساخته است. در ایان میاان  ابزارهای خشگ و بی

تنها عنصر ای روح و تنها عامل انسانی و معنوی در قلمرو آموزش و پرورش، معلم است کاه بایاد باا مانش و رفتاار و 

بینایم نش آموزان را شکل دهد. اما میوجود و عواطف خود با دانش آموزان سخن بگوید تا با زبان وجود خود، وجود دا

که بتدریج این عنصر ای روح، خود وابسته به عناصر جامد و عوامل ابزاری درون مدرسه ای شده است. به جاای تکیاه 

آن  -بر روش های تربیت درونی و به جای استفاده از رفتارهای وجودی و غیر ک می فقط به تکنیگ های تغییر رفتاار

رفتارارایی که اساس شکل دهی شخصیت را بر شرطی ساازی و پیوناد م ارک و پاساخ اذاشاته  هم در قلمرو مکتب

روی آورده و از ظرایف و لطایف نهفته در تربیت درونی که برخاسته از روح فرهنگ اشراقی و عرفاانی اسات دوری  -اند

 .(331: 0212جسته است ) کریمی، 

پاس از اسا م، مادارس معماوالً در شاهرهایی تأسایس  در ایاران نقش معلم در نظام آموزشیی سینتی:  . 1-1-7

شدندکه معلمی برجسته حضور داشت. طالبان علم از شهرها و روستاهای مختلف برای بهره مند شادن از علام نازد  یم

شد. از این رو معلم در نظام سنتی این مرز و بوم از جایگااه برجساته ای او ارد می آمدند و حلقه ای علمی تشکیل می

هاای کلای ها و خط مشیدار بوده است. معلم به تنهایی وظایف مدیریت نهاد آموزشی را برعهده داشته، سیاستبرخور

کرده است. افزون بر آن، در اذشته، در جامعاه آن را تعیین، برنامۀ درسی را تدوین، کتا  و م توای درسی را تهیه می

ار م دود بود  نه از رادیو و تلویزیون و ماهواره ها خبری باود ای سنتی مانند ایران، عوامل تربیتی بیرون از مدرسه بسی

و از روزنامه ها و مج ت هم اثری نبود. از سوی دیگر، عوامل مؤثر بر تربیت در اذشته های  اوناه تعارضای باا آماوزه 

ده داشاته بنابراین در نظام آموزشی قدیم، معلم نقش حداکثری را بر عها .(032: 0211های مدرسه نداشت )داوودی، 

 است.

 :نقش معلّم در نظام آموزشی جدید .7-7-7

اما با ت والتی که در جوام  جدید بوجود آمده، نهاد تعلیم و تربیت رسمی یعنی مدرسه و معلام، رقیباانی سرساخت و 

ین قوی مانند رادیو و تلویزیون، مجله ها، ماهواره ها، کتا  ها و برنامه هاای صاوتی و تصاویری پیادا کارده اسات. باد

ترتیب، سپهر تربیتی در جوام  جدید استرش یافته و عوامل بیشتری وارد ص نه تربیات شاده اناد. باا ایان مقدماه، 

وجود آمده در ص نه تربیت توسط معلم در نظام جدید متفاوت شده است. بادین معنای کاه مهاارت هاای  هتغییرات ب

بسایاری از کارهاایی کاه در ساابک برعهادۀ وی باود،  م در مقایسه با نظام سنتی کاهش یافته است  زیرالموردنیاز مع

امروزه به افراد دیگری وااذار شده است. دوم اینکه، استق ل معلم در مقایسه با نظام آموزش و پرورش سانتی کااهش 

یافته است. معلم در نظام جدید در صورتی موفک است که اهداف تعیین شاده در مدرساه ت قاک بخشاد. و خاود ایان 
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البته این باه ایان معنای  .(031: 0211شده تا تاثیراذاری معلم نسبت به نظام سنتی کمتر شود)داوودی،مسئله باعث 

نیست که معلم در نظام جدید هی  اونه تأثیری در تربیت ندارد یا اینکه هنوز یکه تاز ایان میادان اسات  بلکاه بادین 

کنند. شاید باه هماین دلیال م نقش آفرینی میمعنی است که در عرصۀ تعلیم و تربیت رقبای دیگری نیز در کنار معل

است که بسیاری به نقش برتر معلم در این امر اعتقاد دارند و مدعی اند که معلم در این راه باید دانساته هاای علمای، 

رفتاری و روان شناسی خویش را به روز کند. به عبارت دیگر، معلم که نقش جاندار ساختن آماوزش را بار عهاده دارد 

قط علم خود را بداند و اط عات ناچیزی دربارۀ جزئیات ت ول روان شناختی هوش کاودک یاا نوجاوان داشاته نباید ف

باشد. پس ایفای نقش آزمایش کننده و وارسی کنندۀ عملی ت اول روانای بارای بکاار بساتن ماؤثر روش هاای فعاال 

ناوز در بطان جامعاه دارد، مای تواناد البته معلم با نقش و پرستیژ اجتمااعی کاه ه .(23: 0220ضروری است )پیاژه، 

 تأثیرات شگرفی برجای اذارد.

 در سبک زندگی: دیننقش  .3-7

آموزه های آسامانی دیان اسا م، هماواره هویات و شخصایت انساان را در مرکاز توجاه خاود قارار داده و باا آمااده 

اجتمااع ماذهبی، باه سازی انسان از طریاک تعریاف معناای غاایی زنادای و باا القاای حاس تعلاک باه آن در قباال 

اونه چشم ایاری در تعریاف افاراد از هویات فرهنگای خاویش ایفاای نقاش مای نمایاد. بار اسااس هاویتی کاه در 

پرتو دین به دسات مای آیاد انساان، بناده ای مخلاوق و مسائول در برابار اعماال خاود معرفای مای شاود و حیاات 

نااازیر بایاد از آن بگاذرد و باه جهاان بااقی مادی و زندای این جهانی او نیاز باه مثاباه پلای تصاویر مای شاود کاه 

دهااد، الگوهااایی را رهسااپار اااردد. فرهنگاای کااه عقبااه فکااری و معرفتاای آن را چنااین آمااوزه هااایی تشااکیل ماای

برای زیست بهتر انساان در ایان جهاان تعریاف و ارائاه مای کناد کاه در چاارچو  نظاام معناایی توحیادی باوده و 

ی باشاد. ایان سابگ زنادای و الگوهاای آن، نیازهاا و خواساته هاای انساان برخاسته از باورهاا و ارزش هاای اسا م

مسلمان و جامعه اسا می را جهات دهای کارده و عا وه بار آن، شایوه هاای بارآوردن ایان نیازهاا را نیاز تعریاف و 

کنااد. مبنااا قااراردادن الگوهااای ایاان ساابگ زناادای از سااوی جامعااه اساا می، متضاامن انتخااا  و تبیااین ماای

بزارهااا و امکاناااتی اساات کااه متناساب بااا ایاان الگوهااا باشااد. پااس یاگ جامعااه دیاان ماادار بااه صااورت اساتفاده از ا

کااام ً خودخواسااته، تماادن خااود را بااه اونااه ای پاای ریاازی ماای کنااد کااه او را در مساایر سااعادت جاااودان قاارار 

اهر در ظاا آسااایش اجتماااعی توجااه بااه رفاااه و دهااد. باادین ترتیااب، حتاای اااار برخاای از مظاااهر تماادنی ماننااد

   بود. ه معرفتی آن کام ً متفاوت خواهدیکسان باشد، عقب

 بشاری جامعاه اقتضاائات اسااس بار باشاد، دور باه ان اراف و ت ریاف از کاه زماانی تاا آن هاای آماوزه و دین البته

از تاااریخ، مراحلای از ت قاک جامعااه مطلاو  را نیاز مااورد توجاه قارار ماای دهاد و از پیاروان خااود  ای برهاه هار در

د تاا در حاد تاوان و امکاناات اجتمااعی خاویش، بارای برقاراری یاگ جامعاه مطلاو  و مبتنای بار ارزش می خواه

های دینی تا ش کنناد. بادین ترتیاب، ارزش هاای ثابات دینای بار اسااس اقتضاائات اجتمااعی مای تواناد در هار 

ایاان هنجارهااا  زماانی، بااه هنجارهااای متعااارف اجتمااعی تباادیل شااده و روابااط اجتماااعی را ساامان دهااد  و البتااه

کااام ً انعطاااف پااذیر بااوده و باار اساااس نیازهااای نااوین اجتماااعی، از قابلیاات داراااونی و ت ااول نیااز برخااوردار 

  است.

نصافی را باه م اندیشامند هار اسا م، هاای آماوزه در اندیشای ژرف و دقات باید به این نکتاه توجاه داشات کاه

وانااد یااگ وضااعیت پایاادار تلقاای شااود و قابلیاات وضااعیت موجااود مساالمانان لزوماااً نمای ت ایان نتیجااه ماای رساااند

ت ول و تغییر را خواهد داشت  تاا جاایی کاه باه بااور بسایاری از اندیشامندان مسالمان معاصار، جهاان اسا م باار 
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دیگر در آستانه اوج ایاری بارای ایجااد تمادنی ناوین قارار دارد. آن چاه در حاال حاضار مای تواناد کاراشاا باشاد 

آن لماای خااود را در ب ااث پیرامااون اذشااته تماادن اساا می و عظماات و شااکوه آن اساات کااه تااوان و نیااروی ع

م دود نکرده و باا ااذار از ایان مباحاث، امکاان تصاور و ترسایم تمادن اسا می در زماان حاال و آیناده را بررسای 

کنیم. این مسأله نیاز زماانی حال خواهاد شاد کاه ظرفیات هاای موجاود در آماوزه هاای اسا می بارای اثرااذاری 

یم. حاصال ایان تا ش، کلیتای بر فرهنگ جوام  و همچناین تمادن ساازی ایان تعاالیم را شناساایی و معرفای کنا

خواهد بود که وضعیت مطلاو  جامعاه اسا می را روشان مای ساازد کاه در پرتاو آن و باا نگااه باه وضاعیت فعلای 

خاود و ساانجش فاصااله تاا وضااعیت مطلااو ، ماای تاوان اقاادامات الزم را برنامااه ریاازی کارد  و ایاان همااان خلااک و 

  افته می شود. ایجاد آینده است که در دانش آینده پژوهی از آن سخن

یکی از رسالت های معلم ترویج و آموزش فرهنگ ایرانای اسا می باه داناش آماوزان اسات. در ایان   :فرهنگ. 7-7

 و فرهناگ باین اند مایل شناسان مردم و شناسان جامعه. است مردم زندای شیوه معنا، ترین استرده در فرهنگارتباط، 

 نساب به نسلی از ، بیولوژیگ توارث راه از نه و آموزش، راه از که دانند می چیزی را فرهنگ و بگذارند، فرق انسان طب 

 ای یکپارچاه کلیات از اسات عباارت سادای به فرهنگ» اوید می مالینوفسکی .(0211:310هیوود،)یابد می انتقال بعد

 و باورهاا و ها پیشاه تصاورات، اوناااون، اجتمااعی اروههاای اساسی، خصوصیات وسایل، و مصرفی کاالهای از مرکب

 ایان در م اوری موضاوع و شاود می تعریاف االاهاانی بین و متنی صورت به مناب  فرهنگی، ت لیل در. «بشری رسوم

 افات تاوان می واقا  در. است اهمیت حائز( ها بینی جهان) اران کنش مشترک تفاسیر زیرا است  تفسیر مفهوم ت لیل

 باه جمعای و فاردی هاای هویت پیونادد، می وقاوع به سیاست قالب، آن در که داده متن به را چهارچوبی فرهنگ، که

 کلیاۀ. یابناد می سازمان ها آن میان و درون در ها کنش و اردیده تعریف ها اروه میان مرزهای شوند، می متصل یکدیگر

 داشاته اساسای نقش مناقشات تشکیل در توانند می دلیل همین به و هستند به مخصو  هنجارهای دارای ها فرهنگ

 اسات مشاترک های ارزش و اط عات از برخورداری مستلزم اجتماعی هماهنگی و جمعی کنش دیگر عبارت به. ندباش

 .(015: 0210، قوام)

 بلکاه نیسات، جواما  آن مردماان مادت کوتاه ت ش و کار حاصل اقوام، و ملل میان در متفاوت های البته فرهنگ 

 اتفاقاات و سانن و عاادات حساب بار ملتای، هار دیگار، عبارتی به. هاست فرهنگ اصلی سازنده بستر روزاار، اذشت

 و نقااط بعضای در ااه که شود می ای ویژه فرهنگ دارای اش، زنداانی درازای در زمان تونل از اذر هنگام به و تاریخی،

 عاوام را فرهناگ این بزرگ بخش چون متأسفانه. است متفاوت نیز موارد غالب در و همانند و همخوان دیگران با نکات

 پردازی، خیاال و موهومات و خرافات دارند، اندک سهمی آن در جوام  فرهیختگان و فرزانگان و دانشمندان و سازند می

 و شاود می تبدیل م کم باوری به قرون طی در که آید می وجود به هایی آلودای و کند می پر را معلومات و دانش جای

ارانی موجاب تشادید و توساعه قشاربندی و طبقاه بنادی  دارد. زمیبا حرکت از را پیشرفت سوی به جامعه رفتن پای

جامعه از ل اظ سطح درآمدها و قدرت خرید مردم می شود. ازاین ل اظ اکثریتی با درآمد نسبتا پایین و قدرت خریاد 

ای کم و اقلیتی با درآمد زیاد، بطور م سوس در جامعه ایجاد می اردد. قشر نخست به دلیل م رومیت نسبی در ارضا

نیازهایش دچار نارضایتی اقتصادی می شود. قشر اقلیت نیز چون میدان مناسبی برای صرف پول های فاراوانش بطاور 

دلخواه وجود ندارد، دچار نارضایتی فرهنگی می شود. این نارضایتی ها به شکل های مختلف در رفتار افراد این طبقات 

رت و مشاروعیت به این ترتیب ب ران های مزبور قادی می اردد. بروز کرده و موجب پیدایش ب ران ها و بی ثباتی های

   .(010:0221نظام اس می را به چالش می طلبند)حشمت زاده،
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همان طور که در باال اشاره شد معلم در دنیای جدید دیگر تنها بازیگر تأثیر اذار نیست و در کناار رقباای قدرتمنادی 

ژای اصلی رسانه ها)همه جا( بودن آن هاسات و بارخ ف مدرساه و دیگار ارکاان حیاات از ویمانند رسانه ها هستند. 

انسانی رسانه ها امری فراایرند. آنها می توانند یگ ک س بی دیوار با میلیاردها شنونده تشکیل دهند. رسانه ها وظیفه 

پاسخ به نیازهاای م یطای ایجااد  حراست از م یط را برعهده دارند، آنها باید همبستگی کلی را بین اجزای جامعه در

بادین  .(1: 0210کنند و مسولیت انتقال میراث اجتماعی را از نسلی باه نسال دیگار را برعهاده مای ایرند)الشانی، 

ترتیب، جهان امروز در معرض ت والت فزاینده ای قرار دارد و رسانه هاای ناوین نقاش، عماده ای در عرصاۀ تغییار و 

این وسایل، منشأ بسیاری از ت والت معاصر و راهنماا و کنتارل کنناده جریاان هاا و  ت والت اجتماعی ایفا می کنند.

داراونی های جهان م سو  می شوند. در حقیقت ظهور رسانه های معاصر، سبب تغییارات اساسای در رساانه هاای 

پراکناده تغییار  جمعی شده است. تعداد کانال ها افزایش یافته و مفهوم مخاطب از جم  میلیونی یکپارچه، به اروهای

کرده که هریگ به دلخواه می توانند پیام های خویش را تولید کنند. در واق  کنتارل از فرساتنده باه ایرناده منتقال 

شده و انتقال از حالت یگ سویه و در زمان مشخص به حالت دو سویه و در زمانی به دلخواه کاربر تغییار یافتاه اسات. 

یزه های درونی مخاطب شده  الگوهای پژوهش مبتنی بر مخاطبان و ت لیل م توا ارضای نیازها، جایگزین اقناع در انگ

تغییر کرده  یادایری تجربی و تعاملی جایگزین یادایری نظری اذشته شده و مهم تر از هماه اینکاه، فارد باه مثاباه 

ر مخاطباان ایجااد م ور و منشأ هویت اخ قی جامعه، تضعیف شده است. به این ترتیب نیازهای رسانه های جدیدی د

به عباارت دیگار، فنااوری هاای جدیاد اط عااتی و  .(13: 0211می شود که پیش از این مطرح نبوده است )چگینی، 

ارتباطی روش کار ما را نه تنها در امور اقتصادی و اجتماعی داراون کرده اند، بلکه حتی ن وۀ تفکر ما را در مقایسه با 

کداری، اوقات فراغت و سرارمی، خدمات خاط تولیاد، آماوزش و بهداشات در عصار اذشته تغییر داده اند. تجارت، بان

سال قبل کام ً متفاوت شده و این ت والت دیگر از چشم مردمان پوشایده نیسات. باه ااعاان  01حاضر در مقایسه با 

اکناون موجاب عمال و م ققان، ترکیبی از یارانه ها، ماهواره ها، اینترنت، تلفن همراه و سایر وسایل الکترونیکای هام 

عکس العمل مؤثرتر و کاراتر امور، ظهور مشاغل جدید، صنای  نوین و خ قیت های پی درپی کشورهای توسعه یافتاه و 

باالتر از همه، تغییراتی در روش زندای مردم بوجود آورده اند. از سوی دیگر رشد و توساعۀ ایان فنااوری هاا، ب اث و 

وارض فردی و اجتماعی، کوتاه مدت و بلند مدت، سط ی و زودااذر و باه طاور جدل های متعددی بر سر پیامدها و ع

کلی آثار مثبت و منفی آن ها را به راه انداخته است. به عبارت دیگر، تعامل و ارتباطات انسان ها متأثر از رشد فنااوری 

را نیز با چالش روبرو کند. در های مدرن قرار ارفته و از طرف دیگر ظرفیت آن را دارد که ساختارها و نهادهای جامعه 

این راستا، آموزش و پرورش دیگر نمی تواند همچون اذشته و بدون در نظر ارفتن آثار و تبعاات ایان فنااوری هاا باه 

باه  .(21: 0211فعالیت سنتی خویش مبتنی بر جامعه پذیری نسل های آینده و تربیت مورد نظر ادامه دهد )موسوی، 

های اجتماعی را دیکته می کنند و فارد کام کام باه ایان ارزش شا معتقدند رسانه ها ارزهمین دلیل، امروزه خیلی ه

اجتماعی یا سیاسی که ریشۀ آن را می بیند روبرو می شود  ریشه ای که در تبلیغات منظم رسانه های همگانی نهفتاه 

ایان اعتقااد اسات کاه میاان  در این ارتباط، هال در کتا  رمز اشایی و رمز اذاری بر .(23: 0211است )اسکندری، 

باه  .(21: 0213موقعیت اجتماعی فرد و شیوۀ مشاهده و یا برداشت از برنامه های تلویزیون ارتباط وجاود دارد)هاوور، 

عبارت دیگر، بررسی های مخاطب شناسی اخیر نشان می دهد که اارچه تهیه کننداان رسانه هاا مایلناد از نمادهاا و 

ن وی که برای عامه مخاطبان به سهولت قابل فهم باشد استفاده مای کنناد  اماا تفاسایر  قواعد کام ً شناخته شده به

مخاطبان از پیام کام ً متفاوت و متنوع است  زیرا هر مخاطب ترکیب پیچیده ای از هویت های فرهنگی مختلف اسات 
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داشات کاه پرمخاطاب تارین  باید توجاه .(21که می تواند موجد صورت های اونااونی از ع ئم تفسیری شود )هوور، 

رسانه در جهان تلویزیون است و این آمار در ایران به مراتب بیشتر است و این تنوع و کثرت مخاطاب باه دلیال وجاود 

صدا و تصویر به طور هم زمان است و در سال های اخیر شاهد توانایی پخاش مساتقیم و زناده نیاز بار ایان جاذابیت 

ورود به ایران خیلی مود توجه قرار نگرفت و حتی برخی آن را نام رمی در م ایط افزوده است. تلویزیون ارچه در بدو 

خانواده م سو  می کردند، اما با اذشت زمان جای خود را در میان خانواده های ایرانی باز کرد به طوری کاه برناماه 

قاا یافات. تلویزیاون قابلیات شبکه ارت 01شبکه به 3ساعته و از  30های نیمه وقت صدا و سیمای ایران به برنامه های 

تغییر فرهنگ جامعه را دارد و به همین دلیل است که صدا و سیمای جمهوری اس می ایران زیر نظار رهباری جامعاه 

آنچه باه وضاوح اما  .(1: 0210اس می اداره می شود تا اینکه مورد سوء استفاده جناح ها و اروها قرار نگیرد )الشنی، 

تلویزیون های ملی اغلب کشورهای آسیایی به دلیل ضعف بنیه های ماالی و فنای وکمباود قابل مشاهده است که کار 

کادر تهیه کننداان و مدیران آشنا به مسائل مختلف روز در رقابت با ایان کاناال هاای فراملیتای باه اوناه ای دشاوار 

ماناان ناام رم نخواهناد خواهد بود که در عمل چاره ای جز تسلیم خود و تسلیم مردم سارزمن هایشاان باه ایان میه

داشت. در هر صورت برای ما به دلیل التزاماات دینای و فرهنگای و رساالت انق بای، راهای جاز مقابلاه وجاود نادارد 

به همین دلیل در سال های اخیر شاهد تنوع برنامه های تلویزیونی از طریاک طارح ایرناده  .(011: 0222)طباطبایی، 

 رمی، فیلم، آموزش و ...هستیم. های دیجیتال با قابلیت شبکه های سرا
تبلیغات دارای معانی مختلفی است واز جمله این معانی می توان به تبلیغات مثبات ومنفای اشااره کارد. در زباان 

ترجمه می شود. بارای مثاال آشاوری در   propagandaو تبلیغات منفی به  advertisingالتین تبلیغات مثبت  به 

هستند یا جعل ازارشی درباره آنها باه  ن واقعیت ها یا رویداد هایی که معموال سیاسیدانشنامه سیاسی تبلیغات را بیا

در کتاا   آقاای م مادیان. (10:0211قصد اثر نهادن براهن شنونده برای کشاندن او در جهت رفتاار خا )آشاوری،

شخصی ایده، کاال یا خادمت، مبانی نظری  بازاریابی و تبلیغات سیاسی در غر  تبلیعات را هراونه ارایه و پیشبرد غیر 

وسایل ارتبااط  بی شگ نقش رسانه ها و توسط تبلیغ کننده که انجام آن مستلزم پرداخت هزینهاست، تعریف می کند.

جمعی در تبلیغات به منظور شکل دهی به رفتار مورد نظر بسیار زیاد می باشد. هدف در جریان ارتباطاات جمعای، از 

آموزشی و اط ع رسانی تاثیر اذاری بر مخاطب است. هدف در اطا ع رساانی القاای  طریک برنامه های سرارم کننده،

یگ فکر یا اندیشه است. در خبر مستند بودن موضوع، ارزشهای خبری و ن اوه ارائاه آن مطارح اسات و در هار نظاام 

رزش اذاری مای حکومتی ارزش های خبری متفاوت می باشد. یعنی هر نظام اجرایی اخبار را براساس مناف  خودش ا

کند. به عنوان مثال نگاه سانه های کشور ما به مسئله فلسطین با نگاه رسانه های غربی به این مسائله کاام  متفااوت 

   .(10:0222است)ی یایی، 

 :مصرف گراییروش های تبلیغات  .1-5-7

 باشد:های زیر میبرای تبلیغات از روش های مختلفی استفاده می شود از جمله مهم ترین روش ها شامل روش 

تبلیغات چاپی: در این روش از روزنامه ها و مجله ها جهت درج تصاویر و شعارهای نامزدهای انتخاباتی در اغلاب الف( 

کشورها امری متداول است. همچنین توزی  ف یر و نصب پوسترهای حاوی نامزدها به صورت مکرر استفاده مای شاود. 

-، روش های سنتی مورد استفاده جای خود را به روش های جدیادتر مایاریابیی از کشورهای پیشرو در بازدر بسیار

 دهد. استفاده از نرم افزارهای ارافیکی می توان عکس ها، تصاویر و فیلم های ویدیویی دلخواه تولید کرد.
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برمای تبلیغات م یطی: قدیمی ترین شکل ارتباطات تبلیغات م یطی است. این نوع تبلیغاات باه یوناان باساتان ب( 

اردد که پادشاهان دستاوردهای خود را بر روی دیوارهای مقبره ها حگ می کردند. در خاورمیانه و همچنین در مصار 

باستان نیز از این نوع تبلیغات استفاده شده است. تبلیغات م یطی بسیار متنوع هستند این اشکال متنوع عباارت اناد 

صف ه ای، بولتن، اساپکتکیولر مای  21پوستر ،صف ه ای 1تری، پوستراز: تبلیغ برون خانه ای که )شامل تابلوهای پوس

شود(، تبلیغ هوایی، بیلبورد مت رک، تبلیغ اذری، ع یم تجاری، تبلیغ در م ل خرید و  تبلیغ در سالن های نمایش، 

 .(10:0211تبلیغ در حین پرواز، و سایر انواع تبلیغات م یطی را می توان نام برد) م مدیان،

غات در رادیو و تلویزیون: یکی از روش های تبلیغاتی حضور در رسانه های مختلف است که البته در کشاور ماا تبلیج( 

در چند سال اذشته مورد استفاده قرار ارفته است. نکته مهم در ب ث تبلیغات ظرفیت بسیار باالی این نوع رسانه در 

کارکرد آنان شده است. از نخستین منتقدین رسانه، مااکس  امر تبلیغ است. با وجود این ظریفت، برخی انتقادات نیز به

هورکهایمر و تئودور آدرنو هستند که نگران بودند استرش رسانه ها یا آنچه آنان صنعت فرهنگ می نامیدند، باه نظام 

راد اجتماعی و سیاسی بسیار ظالمانه ای منجر شود که تفکر انتقادی در مخاطبان را برنیانگیزند و باعاث شاود کاه افا

کمتر بتوانند مساتق نه قضااوت کنناد و بیشاتر بار فرآینادهای اجتمااعی تکیاه کنناد کاه بار آنهاا کنتارل انادکی 

البته برخی نیز منکرچنین  تاثیری هستند که هورکهایمر و آدرنو در ماورد آن اظهاار نگرانای . (352:0211دارند)نش،

ا تقویاات کننااد تااا اینکااه آنهااا را تغییاار ماای کننااد و معتقدنااد رسااانه هااا فقااط ماای تواننااد عقایااد موجااود ر

اینکه قدرت مخاطبان چقدر باشد، نمی توان منکار تاأثیرات آناان و نقششاان در تغییار  .(015:0211م مدیان،)دهند

 سبگ زندای افراد شد

 گرایی   مصرف.  7-7

اسات از: اصاالت  ارایی عباارت مصرف وف به مصرف ارایی است. ت ش های رسانه ها معطبسیاری از به نظر می رسد 

ارایی را به معنای برابار دانساتن خوشابختی  های مادی. برخی مصرف دادن به مصرف و هدف قرار دادن رفاه و دارایی

ارایی، دنیای غر  از اخ ق تولیدی یاا اخا ق  در پروسه مصرف. اند های مادی و مصرف ارفته شخصی با خرید دارایی

نتیجه غر  از جامعه تولیدی به جامعه مصارفی تبادیل، و اصال در جامعاه،  پروتستاتی به اخ ق مصرف روی آورد. در

ارایی شد. بعد از غر ، کشورهای توسعه نیافته نیز بر اثر تبلیغات و عوامل دیگر به جامعاه  حداکثرسازی مصرف و لذت

ها، تأسایس  شاگاههای براازاری نمای برای تسری  در تبدیل جامعه به جامعه مصرفی، از سیاست .مصرفی تبدیل شدند

ای، ورود و ظهور کاالهای مصرفی ارزان قیمت در حجم فراوان اساتفاده شاد. تفااوتی کاه  های بزرگ و زنجیره ه فروشگا

جامعه مصرفی با پیش از خود داشت این بود که قب ً مصرف کاالهای فراوان ویژه طبقه ثروتمندان و مرفاه باود اماا در 

قیمات و باا  ای مردم عادی نیز رواج یافت. البته در مصارف کاالهاا، کاالهاای ارانجامعه مصرفی، مصرف این کاالها بر

از دیادااه فوکاو اعماال . تر ویژه مردمان عادی بود قیمت و با کیفیت پایین کیفیت باال ویژه ثروتمندان و کاالهای ارزان

به عباارت دیگار سااخت عمال، تااب  افراد به طور کلی در هر عصری بر ارفته و برآمده از نظرااه رایج آن عصر است. 

ساخت اندیشه است. برای ساخت اندیشه، نیاز به باور و ارتباط بین اهان و عاین اسات. بارای ایجااد ایان بااور و پال 

ارتباطی، زبان بیشترین نقش را دارد. زبان مملو از مفاهیم ارزشی است و نقش به سازایی را در تبلیغاات و مشاروعیت 

ها بارای سااختن عمال و در ب اث ماا  سایل ارتباط جمعی در کنار زباان از نمادهاا و نشاانهکند و و بخشیدن ایفا می

ارایی نوین در پی زیاد کردن مصرف با هدف حداکثر کردن  مصرف .(21: 0210کنند)باکاک،  ارایی استفاده می مصرف

زیرا مصرف انبوه، تولید انباوه و سود است. رویکرد اقتصاددانان نیز تغییر کرده و در پی رسیدن به مصرف انبوه هستند 
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تاوان باه مصارف طبقاه مرفاه و  کننده و نمی  سود بیشتر را به دنبال دارد. برای مصرف انبوه باید افراد بیشتری مصرف

ثروتمند بسنده کرد. برای همین با یاری جستن از وسایل تبلیغات جهانی، تمام ماردم جهاان، در اقصای نقااط آن باه 

برای اینکه مصرف انبوه م دود نشود، تولید از کاالهای ضرور به کاالهاای غیار ضاروری و  .ندارایی کشیده شد مصرف

لوکس کشیده شد و برای دوام مصرف انبوه، نیازهای کاا  تبلیغ شد. سیاست دیگار، تولیاد کاالهاای یکباار مصارف، 

  .ود کاال را مجدداً خریداری کندکننده به جای تعمیر و استفاده دوباره، خ دوام و غیرقابل تعمیر بود تا مصرف بی

 نتیجه گیری: .7

امروزه با پدیدۀ رو به رشد جهانی شدن روبرو هستیم. بسیاری روزاار نوین را عصر ارتباطات و اط عات نام اذاری می 

کنند که از مهم ترین ویژای های آن حجم عظیم انتقال داده ها فراسوی مرزهاای جغرافیاایی کشورهاسات. از جملاه 

ای این جریان استرش تبلیغات رسانه های اونااون در عرصه های بین المللی به منظور ترویج مصارف ارایای پیامده

در ماورد سابگ  است. نگاهی به ارقام مصرف در کشور ما از تغییر سبگ زنادای ساادۀ ایرانای اسا می حکایات دارد.

 اجتمااعی که جامعه ایرانی به ل اظ فرهنگای و تزندای در ایران و بویژه در دوره پس از انق   اس می، می توان اف

اسات. در  ارفتاه خود به بیشتری پیچیدای تنوعات، این انق  ، پیروزی از پس دورۀ بسیار متنوع و متکثر است و در

 المللای باین ت اوالت و کم کم شاهد تاثیر پذیری بیشتر مردم از جریانهای جهانی ت میلی جنگ یافتن پایان واق  با

 جدیاد زنادای های شیوه و مصرفی جامعۀ ظهور باعث کرده و نفوا مردم زندای سبگ بر تدریج به امر این و ایم بوده

طلاب باار  تنوع را آنها و دهد می افراد به فراوانی انتخا  حک که است ایری حال شکل در جدید فرهنگی. است شده

و به این امر واقف شویم که الگوهاای  داشته باشیم اار به آنچه در نظریه یادایری اجتماعی بندورا آمد توجه  می آورد.

اجتماعی از طریک فرایندهایی که در این نظریه اشاره شد مورد توجه و سرمشک ایری دانش آماوزان قارار مای ایارد، 

می توان نتیجه ارفت که نقش معلم به عنوان الگویی که ساعت ها با دانش آموزان ارتباط دارد و شخصیت وی در زیار 

ین متربیان قرار دارد، در ترویج الگوی مناسب حائز اهمیت است. در این بین تغییر ارزش های جامعه به سامت و اره ب

ااار باه ماوارد قبلای،  سوی تجمل ارایی، ثروت اندوزی، مناف  فردی زنگ خطری برای هویت ایرانی اسا می هسات.

برداشت بی رویاه از آ   ای ظالمانه، مدارایی، ت ریم ه اقتصاد رانتیری، عدم رشد کافی صنعت، وضعیت فعلی کشور 

نیازمناد اصا ح الگاوی مصارف  را هام در نظار بگیاریم، های زیر زمینی و خشکسالی های متعدد در سال های اخیر

به عنوان نهادی که وظیفه جامعه پذیری افراد و ترویج ارزش های اصیل جامعاه را باه  هستیم. نقش آموزش و پرورش

مهام و به طور عام و معلم به طور خا  برای القای سبگ زندای اصیل ایرانی اسا می  عهده دارد،نسل های جدید بر 

رفتار، افتار و پوشش معلم در م یط آموزشی می تواند الگوی سبگ زنادای ایرانای اسا می بارای  .تأثیر اذار هست

 دانش آموزان باشد.

 :منابع

راهکارهای تقویت نقش خانواده، مدرسه و جامعاه در کااهش آسایب هاای »  .(0213 منصور شهبازی و علی اکبر نظری)  ابراهیمی، طالب

 .022شماره  سال یازدهم، ،اصالح و تربیت، «اجتماعی

 .. تهران: بوستان حمیدجنگ روانی و جنگ رسانه(. 0211اسکندری، حمید)

در آموزه های امام سجاد )ع( با تاکیاد بار شایوه پی جویی خانواده و کارکردهای تربیتی آن  (.0210ایزدی، مهدی و حسین مهدوی منش)

 .11-05، سال ششم، شماره اول،   دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قرآن و حدیثهای ان راف زدایی و فضیلت افزایی. 

 .تهران، نشر الشن .دانشنامه سیاسی .(0222آشوری، داریوش)

 .منصور و دادستان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران . ترجمۀ دکترتربیت رهبه کجا می سپرد (.0220پیاژه، ژان )



  12                                                         ....رویز جمشیدی مهر و.پ /  مقاومتی؛ اقتصاد تحقق در معلم آموزشی نقش

(. رابطۀ کاربرد رسانه های جدید با انتظارات مخاطبان از 0211سید م مد مهدی زاده، حسینعلی افخمی، رحمان سعیدی)  چگینی، سهی 

 .10-002، صف ات 2، سال هجدهم، شماره فصلنامه پژوهش های ارتباطیتلویزیون ملی. 

 .. تهران: نشر فرهنگ اس میاسالم و تعلیم و تربیت .(0215د باقر )حجتی، سید م م

 .، سال هشتمجامعه پژوهی فرهنگیمفهوم سازی سبگ زندای فرهنگی.  .(0211حسنی، م مد حسین و همکاران)

اسا م و ، نشار  مرکاز بازشناسای (1352-25ایران و نفت؛جامعه شناسی سیاسی نفت در ایران)(. 0221)ر حشمت زاده، م مد بااق

 .ایران

 .. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاهنقش معلم در تربیت دینی .(0211داوودی، م مد)

عوامل مؤثر بر اارایش داناش آماوزان دختار دورۀ متوساطۀ شهرساتان » (.0213م بوبه دهقانی و راضیه طیبی)  زندوانیان نایینی، احمد

 .011-035، سال پنجم، شماره اول، تربیتی فصلنامه اسالم و پژوهش های. «صدوق به انجام فرایض دینی

، فصلنامۀ نوآوری های آموزشی. «ها(ها و قابلیتتبیین و ارزیابی رویکرد عق نی به تربیت دینی )کاستی»(. 0210سجادی، سید مهدی )

 .، سال چهار00شماره 

. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسیالمی .  «شناسی اقتصادی ارایی از منظر اس م و جامعه مصرف و مصرف »(.0211یدی نیا، اکبر)س

 .0211. تابستان 20سال نهم. شماره 

 0، شماره تحقیقات فرهنگی ایرانسبگ زندای جوانان کافی شاپ.  (.0212شالچی، وحید)

 .. تهران: انتشارات امیرکبیرتعلیم و تربیت اسالمی (.0211شریعتمداری، علی )

مطالعیات  ، «اطبان دربارۀ تأثیر شبکه های ماهواره ای بر مؤلفه هاای فرهنگای سابگ زنادایدیدااه مخ» (.0212شریفی فر، رمضانعلی)

 .1، سال سوم شماره سبک زندگی

پژوهش . «بررسی نقش تربیتی خانواده در نظام تربیتی رسمی و عمومی از دیدااه علم و دین » (.0211صمدی، معصومه و منیره رضایی )

 .15-002، صف ات 03سال نوزدهم، دوره جدید، شماره ، در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

 .اصفهان: لب المیزان علل تزلزل تمدن غرب.(. 0211طاهرزاده، اصغر)

  .. تهران: انتشارات اط عاتطلوع ماهواره ها و افول فرهنگ (.0222طباطبایی، صادق)

 .01، سال پنجم، شماره اعی زنان و خانوادهفصلنامه فرهنگی دف. «سبگ زندای تلویزیون و مصرف»(. 0211عیوضی، غ م سین)

 .تهران: نشر معارف اس می گفتار فلسفی کودک از نظر وراثت و تربیت. .(0200فلسفی، م مد تقی )

 .015، سال بیست و دوم، شماره معرفت. «درآمدی بر سبگ زندای اس می »(.0213فیضی، مجتبی)

 .تهران: انتشارات سمت سیاست.سیاست شناسی: مبانی علم (. 0210قوام، عبدالعلی)

 .. تهران: نشر عابدتعلیم و تربیت نامرئی(. 0212کریمی، عبدالعظیم)

. «نقش رسانه در توسعه سیاسی و اجتماعی با تاکید بر جامعه معنااارای ایاران »(.0210علی جدیدی و صالح اسکندری)  الشنی، علیرضا

 .31-5، صص 0، سال دوم، شماره فصلنامه پژوهشهای سیاسی

 .«بررسی م توای برنامه های شبکه های تلویزیونی ماهواره ای بی بای سای فارسای »(.0211م مد خانی ملکوه، م مد و ابراهیم فت ی )

 .سال دوازدهم، شمارۀ سیزدهم ارتباطات،-فصلنامه مطالعات فرهنگ

 .تهران: انتشارات الزهرا تعلیم وتربیت در اسالم.(. 0212مطهری، مرتضی ) 

 .تهران: نشر سرایش فرهنگ فارسی یک جلدی.(. 0211م مد ) معین، -

 .تهران: انتشارات پرتو خورشید . تربیت مذهبی کودک.(0215موسوی زنجانرودی )

تجزیه و ت لیل رابطۀ میان استفاده از موبایل و جامعه پذیری مدرسه ای با تاکیاد بار  »(.0211موسوی، سید کمال الدین و فرشاد جمالی)

 .، سال دوازدهم، شماره پانزدهممطالعات فرهنگ و ارتباطات. «(0211ن دبیرستانی شهرستان کوهدشت لرستان)دانش آموزا

بررسی تأثیر شبکه های مَد روی دانشجویان  »(.0211لی  بهبودی و مرضیه جوادی ارجمند و فاطمه وفایی زاده)  موسوی، سید م مد علی

 .11-001، صف ات 2، دوره چهارم، شماره مه تحقیقات فرهنگیفصلنا. «دختر، مطالعه موردی دانشگاه تهران
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 .ترجمه مسعود آریایی نیا، تهران: سروش بازاندیشی دربارۀ رسانه، دین و فرهنگ.(. 0213هوور، استوارت ام و نات الند بای)

 .ترجمه عبدالرحمن عالم،چاپ دوم، تهران: نشر قومس مقدمه  نظریه سیاسی.(. 0211هیوود، اندرو)

 .1و  1، شماره هنر هشتممجله نگاهی به تبلیغات روز،  .(0222یایی، خسرو) ی
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