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 چكيده

هاي جمعي داخلي و خارجي، با  ز رسانههدف از پژوهش حاضر، مطالعه رابطه بين ميزان استفاده ا
جوانان بوده است. ايـن پـژوهش بـه روش پيمايشـي و بـا      نوين هويت اجتماعي و سبك زندگي 

سـال   30تـا   15نفر در ميان مردان و زنـان   400ساخته، با حجم نمونه  استفاده از پرسشنامه محقق
مردان  با زنان زندگي بودن سبكمتفاوت  حاكي از پژوهش نتايج انجام شده است. شهر تبريز كالن

اند. به اين  كرده تجربه زنان با در مقايسه تري را مدرن زندگي سبك مردان دهد كه است و نشان مي
بـا   ارتبـاط  در بيشـتر  آنـان  سبك زندگي نتيجه، در و زنان هويت كه آنجا از توان گفت ترتيب، مي

 به طوري واقع شده مؤثر زندگي، سبك بانتخا بر آنان تمايزهاي هويتي است، شده خانواده تعريف

 باشـد،  كمتـري  اهميت آنان داراي و خانوادگي ديني هويت تر و زنان، قوي ملّيهويت  كه هرچه

 با تنها داخلي، هاي است. همچنين ميزان استفاده از رسانه جديد بيشتر سبك زندگي به آنان تمايل

سبك  به تمايل و دهد مي را نشان عناداريم تمايل به پذيرش سبك زندگي نوين در بين زنان رابطه
 است.  هاي داخلي نداشته از رسانه با ميزان استفاده مردان، ارتباطي بين در زندگي جديد
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 بيان مسئله

 شده ايهتاز نعصر يا دورا وارد جهان كه كندمي شك گزاره اين در كسي كمتر امروزه

 صـاحبنظران  و دانشـمندان  از اطالعات اسـت. بسـياري   يافتن اهميت آن نماد است كه

 و ارتبـاطي و هاي اطالعاتي  فناوري همگرايي و تركيب كه باورند اين بر اجتماعي علوم

 اي تـازه  جامعـه  و عصـر  وارد را ما اخير، هايدهه در داريساختار نظام سرمايه تجديد

 تادائو و ايشبكه جامعه ،2كاستلز ،، جامعه فراصنعتي1بل ن جامعه را دانيلاي كرده است.

 سرعت به با توجه اخير، دهه چند دردرواقع،  است. اطالعاتي ناميده ، جامعه3سائواومه

 و پيچيـدگي  بـر  روز هـر  و اطالعـات،  ارتباطـات  فنـاوري  رشد و پيشرفت آورسرسام
 و پيچيدگي گستردگي شده و افزوده جهان آن در مرتبط با وسايل ابزار و اين كارآمدي

بـه   هـا انسـان  اجتمـاعي  مناسـبات  صحنه در جمعي را هايرسانه وجود انساني، جوامع
  است. بدل كرده ناپذيراجتناب امري

 پـذيرد، تـأثير مـي   اطالعـاتي  جامعه هاي جمعي رسانه از كه مهمي هاياز جنبه يكي

جوامع گذشته، از قبل مشخص بـود و هويـت    دهنده هويت در است. منابع شكل هويت
شـد كـه افـراد يـك جامعـه از لحـاظ       افراد بيشتر جنبه انتسابي داشت؛ اين امر باعث مي

يابي، چندان دستخوش تغيير و دگرگوني نشوند. درواقع در گذشته، مكان نقشـي  هويت
و بسته هاي كوچك كرد؛ چرا كه افراد در محيط كليدي در خلق هويت اجتماعي ايفا مي

كردند و هويت اجتماعي آنها در ارتباط رو در رو با اطرافيان در يـك محـيط   زندگي مي
محلي،  هاي بومي ـ گرفت. افراد كمتر با دنياي خارج ارتباط داشتند و سنتثابت شكل مي

هـاي نـوين   داد. اما به دنبال مدرنيته و ظهور فناوريبخش اعظم هويت آنان را شكل مي
رنـگ شـد؛ زيـرا     دهـي بـه هويـت بسـيار كـم     باطي، نقش مكان در شكلاطالعاتي و ارت

توانند فرد را از مكان خـود او جـدا   هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي ميها و فناوري رسانه
اند  ثري رو به رو شدهكيابي متكنند و به جهان پيوند بزنند. در نتيجه افراد با منابع هويت

). 35 ، ص 1388جزنـي،  پيدا كرده است (خـاني  يابي شكلي غيرمحلي و جهانيو هويت
اي كـه باشـند، بـه    توان گفت كه افراد كره خاكي در هر نقطـه با توجه به توضيحات، مي

طـور   نحوي با اين تحوالت گسترده رو به رو هستند و ابعاد گوناگون زنـدگي آنـان بـه    
توان كه ديگر نمي طوري هاي جمعي قرار گرفته است، به اي تحت تأثير رسانهجانبه همه
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هاي جمعي را انكار كرد. ايران نيز همزمان با ساير كشـورها، در   پيامدهاو آثار اين رسانه
هاي تغيير و دگرگوني قرار گرفته و ابعاد زنـدگي مردمـان ايـن سـرزمين،     معرض تجربه

 هاي عميقي شده است.  تحت تأثير فرايندهاي جهاني، دستخوش تغييرات و دگرگوني
فـردي كـه    سبك زندگي است. پذيرد،تأثير مي هاي جمعي رسانه از ديگري كهاما بعد 

 را در سـبك زنـدگي   شخصـي و اجتمـاعي خـود   هويت  ،كند زندگي مي  مدرن امعهدر ج
مدرنيته اسـت و   با مالزم ،اي گونه  زندگي به  سبك ،ترتيب به اين .سازد متجلي مي خويش

در  را كـه چـ  معناسـت.  رهنگ سنتي بيچون متضمن انتخاب است، مفهومي است كه در ف
اي  برنامـه  يا عادات و رسوم گذشته، ها سنت گزينشي در كار نبود.چنين  ،عملدر  ، گذشته

 كه در اجراي آن نوعي جبر پنهـان وجـود داشـت.    كردند، از پيش تعيين شده را عرضه مي
 .گيرد  روي فرد قرار مي  هاي متنوع و گوناگوني پيش انتخاب ،اما در دنياي جديد
هـاي جديـد در دسـترس    هاي نوين در زندگي روزمره افراد، ازدياد شيوهرواج فناوري

هاي برقراري ارتباط و دستيابي به اطالعات، طيف ابزاري را كه افـراد از  براي كنش و شيوه
سـازند، گسـترش داده   هاي روزمره خود را مـي  طريق آنها فرهنگ، سبك زندگي و هويت

هـاي  هاي ارتباطي و اطالعاتي همچون ماهواره، اينترنت و شبكهفناوريدر اين بين، است. 
اي تلقـي  عنوان ابزار مناسبي براي تحليل فراينـد دگرگـوني  توان به را مياجتماعي مجازي 

طور همزمان، شامل افراد (زندگي روزمره، فرهنگ، سـبك زنـدگي و هويـت)،     كرد كه به
 هـا،  سـليقه  نزديكي جمعي ارتباط وسايلدرواقع،  هاي اطالعاتي است. اطالعات و فناوري

 شوند؛ همچنان كـه خـروج   مي موجب را جامعه يك تمامي ساكنان انتظارات و ها خواست
 ژان كـه  اسـت  رونـد  همـين  افتاده را در پي دارند. تك يا جدا هاي محدوده عصر از جوامع
1كازنو

 ورود كـه بـا   معنـا  به اين ؛كنند مي ياد »2سازي توده«عنوان  به  آن از ديگر بسياري و 
 ناپديـد  مجـزا  و خـاص  هـاي  فرهنـگ  هـا،  فرهنـگ  خرده جامعه، به جمعي ارتباط وسايل

 عاليـق  زندگي، سبك در و پذيرند مي تشابه جامعه يك ساكنان به نوعي تمامي و شوند مي
 برخـوردار  دهنـد،  مـي  آن بـه  جمعـي  ارتبـاط  كه وسايل مشابهي الگوهاي از ها خواست و

 مّلـي  هايقالب در ديگر، فرهنگ امروزه ). از اين رو،85 ، ص 1388(ساروخاني، شوند  مي
 هـا،  آل ايـده  بـر  جهـاني،  فرهنگـي  هايگنجد جريان نمي جامعه يك و مرزهاي جغرافيايي

گذارنـد   مي تأثير افراد مرجع گروه و فرهنگي و همچنين الگوهاي خود از تصور ها،ارزش

                                                      

1. Jean Cazeneuve       2. massification 
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 . بـديهي  دهنـد  مي قرار زندگي هاي ها و سبكمدل لگوها،ا مختلف انواع در معرض را آنها

 و هسـتند كـه نـوگرايي    جوانـان  فرهنگـي  هـاي  جريـان  مخاطبان ايـن  عمده بخش است
 دارد. قرار آنان هاي ارزش صدر در اغلب طلبي، تنوع

درواقع از آنجا كه جمعيت ايران جمعيتي جوان است، و جوانان بيشترين ميزان بهره 
 از برنـد، برخـي   هاي داخلـي را مـي   اي نوين اطالعاتي ـ ارتباطي و رسانه ه را از فناوري

 اسـاس  بـر  آنان دارند. مطلوب بودن و زندگيبهنجار  هويت، از تعريف ديگري جوانان
 هـاي  و ارزش هنجارهـا  بـا  گاه كه دارند تمايل خاصي زندگي هاي سبك به تعريف، اين

 در را خـود  وجـوه تمـايز   جوانـان  از وهگر اين دارد. فاصله جامعه انتظار مورد و رسمي
 خـرده  تعلقـات  نحـوي  به و سازند مي متجلي خود متفاوت زندگي و سبك ذائقه كنش،

 رفتـاري  الگوهـاي  در همساني نوعي جوانان، بين اين در اند. قائل خويش فرهنگي براي
 مشـابه  زندگي سبك مشابه، انتخاب كاالهاي به مصرف آنان گرايش در كه شود مي ديده

 تمـايزات  هـا و  برخـي تفـاوت   كـه  هـر چنـد   اسـت،  نمايـان  فراغت، يكسان مصرف و
 و هـا  گـرايش  بـر  همچنـان  را تأثير خود زندگي، مكان و جنسيت طبقه، ساختاري مانند

ـ بـر عا  امروزه اينكه به با توجه گذارند. مي آنان بر جاي رفتارهاي  شـكل  در افـراد  تمّلي
 و مختلـف  جنسـي  و سـني  هاي گروه شود، تأكيد مي شان زندگي وسبك هويت به دادن
زيـادي دارنـد (بحرانـي و     اهميـت  اجتماعي، تمايزات و ها بندي گروه در آنها مؤثر نقش

تبيـين   در صـدد اسـت؛ بـه    حاضـر  اساس، پژوهش اين ). بر107 ، ص 1390همكاران، 
و  هـاي داخلـي (راديـو، تلويزيـون، روزنامـه و مجلـه)       از رسانه استفاده بين ميزان رابطه

هاي اجتماعي مجـازي)   هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي (ماهواره، اينترنت و شبكه فناوري
با هويت اجتماعي (هويت ملي، هويت ديني و هويت خانوادگي) و سبك زندگي زنـان  

 سال شهر تبريز بپردازد.   30تا  15و مردان 

 سؤاالت پژوهش

چـه   اطالعـاتي و ارتبـاطي،   هـاي  فنـاوري  داخلـي و  هـاي  رسـانه  استفاده از ميزان .1
 جوانان دارد؟ اجتماعي با هويت اي رابطه
 اي رابطه چه اطالعاتي و ارتباطي، هاي فناوري داخلي و هاي رسانه استفاده از ميزان .2

 دارد؟ با ميزان پذيرش سبك زندگي جديد جوانان
 اي با هويت اجتماعي جوانان دارد؟ ميزان پذيرش سبك زندگي جديد چه رابطه .3
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 پيشينه پژوهش

هاي داخلي و خارجي زيادي در مـورد   در خصوص ادبيات پژوهش گفتني است كه پژوهش
هاي جمعي بر هويت اجتماعي (و ابعاد آن) و همچنين سـبك زنـدگي (البتـه بـه      تأثير رسانه

هـا بـه مطالعـه همزمـان تـأثير مصـرف        طور جداگانه) انجام شده است. اما در اين پـژوهش 
يرهاي ياد شده (هويت اجتماعي و سبك زندگي زندگي) و چگـونگي رابطـه   اي با متغ  رسانه
پذيرش سبك زندگي جديد با هويت اجتماعي پرداخته نشـده اسـت. همچنـين در ايـن     بين 

مـرزي (اينترنـت و    هاي خارجي برون هاي جمعي داخلي يا رسانه مطالعات، استفاده از رسانه
مـورد تحليـل و ارزيـابي قـرار گرفتـه اسـت، در       ماهواره و غيره) به تنهايي و به طور مجـزا  

هـاي داخلـي و خـارجي     شود به مقايسه نقش و تأثيرات اين رسانه پژوهش حاضر تالش مي
هاي داخلـي و   ترين پژوهش از مهمبر هويت اجتماعي و سبك زندگي جوانان پرداخته شود. 

 توان به موارد زير اشاره كرد: خارجي صورت گرفته در اين زمينه مي
ـ  ) در پژوهشـي در مـورد   1387ان (همكـار قدس و م هـاي ارتبـاطي و    ورياتـأثير فن

افراد طايفـه دهـدار، در معـرض    طايفه دهدار، نشان دادند كه  اطالعاتي بر سبك زندگي
انـد و   هاي ارتباطي و اطالعاتي مانند تلفن همراه، ماهواره و اينترنت قـرار گرفتـه   وريافن

 .از سنتي به مدرن تأثير گذاشته است نابر تغيير سبك زندگي آن ،همين امر
ـ    1389هاي پـژوهش خوشـنويس (   يافته  هـاي  برنامـه  ثيرأ) حـاكي از آن اسـت كـه ت

روانـي)   و مـذهبي  پنج بعد (سياسي، اجتماعي، فرهنگـي،  در زندگي سبك بر تلويزيوني
 تلويزيـوني  هـاي  برنامـه  اسـت كـه   شـده  مشخص اجتماعي بعد در است. گرفته صورت
 سـنتي بـه   جامعـه  گويي كه به طوري اند، داده مرفه قشر و مدرن جامعه به خاصي اهميت

 و متوسـط  قشـر  ،ديگـر  سوي از .است شده گرفته ناديدهخاص آن  و رسوم همراه  آداب
و  جايگاه سياسـي  به توجهي بي ،شوند. در بعد فرهنگي نمي چندان نمايش داده نيز پايين

 و اسـت  شده مالحظه تساوي جنسيتي وضوعم و انآناشتغال  همچنين و بانوان اجتماعي
 روابـط خـانواده   تلويزيـوني در تحكـيم   هاي برنامه كه است شده مشخص مذهبي بعد در
 نتـايج قابـل   ،تظـاهرات  و انتخابـات  در مشـاركت  زمينه در، سياسي بعد در . اند بوده ثرؤم

  دست نيامده است. به توجهي
غييـر  تاي من و تو در  ه ماهواره) در خصوص نقش شبك1391نتايج پژوهش اميدعلي (

اي ايـن   هاي رسانه سبك زندگي جوانان ايراني حاكي از آن است كه به طور عمده، فعاليت
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شده بـراي تغييـر سـبك و روش زنـدگي و      ريزي وقفه، هماهنگ و برنامه شبكه، تالشي بي
 هاي زندگي غربي در جامعه است. معاشرت جوانان ايراني و ترويج شيوه

انـد كـه ميـان عضـويت در      ) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيده1391راسيابي (بشير و اف
هـا ارتبـاط وجـود دارد.     هاي اجتماعي اينترنتي و نحوه اختصاص وقت به سـاير فعاليـت   شبكه

هايي نظير نحوه ارتباط با جـنس مخـالف    هاي اجتماعي با مقوله همچنين عضويت در اين شبكه
وان گفـت كـه بـين    ت حيط بيروني مرتبط است؛ به اين ترتيب، ميهاي محاوره اعضا در م و شيوه

 شود. هاي اجتماعي اينترنتي و سبك زندگي جوانان ارتباط ديده مي عضويت در شبكه
شـناختي رابطـه    تبيـين جامعـه   «عنـوان   بادر پژوهشي  )2013( پور و همكاران عدلي

 ؛، نشـان دادنـد  »رانـي هاي اجتماعي مجازي و سبك زنـدگي جوانـان اي   استفاده از شبكه
ايـن شـبكه   و كساني كـه عضـو    عضويت دارند بابوك  فيس درسبك زندگي افرادي كه 

 متفاوت است. ،نيستند
اجتمـاعي    ) از طريق تحليل محتواي يك گروه ساخته شده در شبكه2008( 1المجلد 
آمـوزان دختـر دبيرسـتان منطقـه ميدوسـترن، نشـان داد كـه         دانـش  از سوياسپيس  ماي

هـاي   چگونه سبب تغيير سبك زندگي اعضاي شـبكه  ،اسپيس يت و حضور در مايعضو
 شود. اجتماعي اينترنتي مي

حاكي از آن است كه اسـتفاده  نيز ) 2009(و همكاران  2هاي پژوهش گراسموك يافته
 ماننـد هـاي مختلفـي    را در زمينـه  آنهـا   افراطي كـاربران از تلويزيـون، زنـدگي روزمـره    

تواننـد   اين افراد نمـي  چنان كه ؛كند واب و تغذيه دچار اختالل مي، خجاريهاي  فعاليت
 هاي خود بپردازند. گذشته به اداره امور زندگي و فعاليت مانند

اجتمـاعي   هويـت  ابعـاد  از برخـي  بـر را  اينترنت ثيرأت) 1387جاه و شكوري ( رفعت
 دادنـد  رقرا مطالعه مورد شخصي) هويت و هويت خانوادگي هويت قومي، ديني، (هويت

 و كردنـد  مـي  اسـتفاده  اينترنت از كه كساني دختران، يعني از گروه دو ميان در مطالعه اين
اسـت. نتـايج ايـن     گرفتـه  صـورت  دادنـد،  قرار نمـي  استفادهرا مورد اينترنت  كه كساني

 هويـت  قومي، هويت ديني، هويت لحاظ به ياد شده، گروه دو ميان كه داد نشان پژوهش

 و قـومي  دينـي،  هويـت  و دارد وجـود  معنـاداري  تفـاوت  شخصـي و هويـت   خانوادگي
 .است افراد گروه دوم از تر ضعيف ،اول گروه در خانوادگي

                                                      

1. Almjeld       2. Grasmuck 
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) نشان داد كه گرايش دانشـجويان  1389ران (همكانتايج پژوهش حسنوندعموزاده و 
هـاي خـانوادگي،    به استفاده از اينترنت در تغيير هويت فـردي، هويـت گروهـي، ارزش   

 ثر است.ؤو مذهبي آنان م ملّيهاي  ارزش
اسـتفاده از   بـه ايـن نتيجـه دسـت يافتنـد كـه      ) در پژوهشي 1391كوهي و حسني (

با هويت فردي و هويت جهاني، رابطه مثبت و با هويـت   ،هاي اينترنتي و ماهواره پايگاه
 ملي و ديني، رابطه منفي دارد.

هاي اجتماعي مجـازي   ه) حاكي از آن است كه شبك1391پور ( هاي پژوهش عدلي يافته
 عاملي مهم در تضعيف هويت ديني، هويت خانوادگي و هويت ملي كاربران هستند.

هـاي هويـت نوجوانـان در     تجربـه «اي با عنوان  ) در مقاله2005و همكاران ( 1برگ والكن
انـد. آنهـا بـا اسـتناد بـه       ، نحوه تجربه هويتي نوجوانان در اينترنت را بررسـي كـرده  »اينترنت
هـايي   دارنـد كـه اينترنـت، بـه دليـل برخـورداري از ويژگـي        هاي موجود، اذعان مي پژوهش

دهـي ارتباطـات در اجتماعـات     شـكل «و » ناشناختگي«، »هاي ديداري كاهش نشانه«همچون 
 دهد. هاي شگرفي را براي تجربه هويت در اختيار كاربران قرار مي ، فرصت»بريده از واقعيت

، به مطالعـه  »بوك برساخت هويت در فيس«ود با عنوان خ نامه پايان) در 2007( 2كلي
هاي آنها پرداخته التحصيل شده و پروفايل آموز تازه فارغ آموز كالج، دو دانش شش دانش

هـاي  هاي خود را در همه بخـش افراد هويتهر چند  است. نتايج حاكي از آن است كه
 است. تربوك مشهود اين برساخت در فيس ،سازندزندگي بر مي

 چارچوب نظري

هويـت و   خصـوص در  3نظريه گيـدنز  از حاضر، پژوهش نظري چارچوب بيان براي
 امـري  بـه  هويـت  خر،أمت در مدرنيته ؛است معتقد شده است. گيدنز استفاده سبك زندگي

كـه   دهـد  مـي  نشـان  را هـايي خـود   و در انتخـاب  اسـت  شـده  بدل روزمره و بازانديشانه
چگونه «در آن پرسش  كه است سنتي نظمي مابعد تهمدرني سازند. مي را زندگي هاي سبك

دربـاره   روزانـه  هاي گيري  تصميم طريق از به ناچار» چه كسي بايد بود؟«و » بايد زيست؟
از ايـن   شـود.  مي داده پاسخ خوردن و چه چيزي پوشيدن چيزي چه چگونه رفتار كردن،

 گيـدنز  نظـر  از كنـد. مي مطرح نظر گرفتن مفهوم انتخاب با در را هويت مفهوم گيدنز رو،
                                                      

1. Valkenburg       2. Kelley       3. Giddens 
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 سـازمان  مجرد بـه طـرزي بازتـابي    هاي تأثير نظام تحت سنتي كه مابعد جامعه نوع هر در
امـور جهـاني قـرار     در رديف را محلي امور فضا، و زمان تنظيم مجدد با ،عالوه به و يافته

از  يكـي » خـود «گذرانـد. در سـطح    مـي  سر از را ژرفي الزاماً دگرگوني» خود«داده باشد 
 عمـل  بـه  عـادي  طـور   بـه  كه است هايي انتخاب همان هاي اساسي فعاليت روزمره مؤلفه

 حـذف  روزمـره  امـور  از كلي به طور را انتخاب ،هيچ فرهنگي كه است . روشن آوريم مي
 رفتاري ممكـن  از الگوهاي هايي ميان انبوهي انتخاب ،حقيقت در ها سنت همه و كند نمي

 امـا  دهـد  ممكن قرار مي هاي انتخاب از اي پيچيده تنوع وير در رو را فرد مدرنيته هستند.
ـ  نمـي  ارائه فرد به كمكي چندان دارد، اي آنكه كيفيتي غيرشالوده دليل به در  را وي تـا  دكن

 دنبـال  بـه  گونـاگوني  پيامـدهاي  امـر  اين . دهد ياري ،عمل بياورد به بايد هايي كه گزينش
 بـراي  آن بـودن  ناپـذير  و اجتناب شيوه زندگي اهميت يافتن به ،پيامدها اين از يكي دارد.
 ).1390نقل از بحراني و همكاران،  شود (به مي مربوط عامل فرد

 تبـديل بـه   كـه  آورنـد  پديد مـي  را الگويي و نيستند تصادفي ها  گزينش  اين گيدنز، زعم به
 گيـري  تصـميم  مجبور به لحظه هر در كه معضل اين فرد را از و شوند مي كنش براي اهنمايير

 و هـا  گيري جهت و ها از عادت اي مستلزم مجموعه، زندگي سبك هر رهانند. مي باشد، آگاهانه
 كلـي، » مـن «يـك   افـراد داراي  مـدرن،  زنـدگي  است. در وحدت نوعي از برخوردار بنابراين،
 ، به صـورتي »خود«بلكه  ندارند؛ مستقل و عقالني» خود«يك  و نيستند كامل و پايدار مركزي،

 آن در كـه  اجتمـاعي  متفـاوت  دنياي با ارتباط در ، چندگانه هايي از هويت و شده بخش بخش
 تشـكيل  متفاوت هاي هويت از خاصي ترتيب و با ذهني خاص موقعيت در يك ساكن هستيم،

 ذهـن  زيـرا  كنند مي انتخاب را يكساني هاي سبك متفاوت، افراد ها، موقعيت  در اين  است. شده
 صـورت  بـه  را» خـود «مفهـوم   و شود مي ايجاد لحاظ اجتماعي به كهبل نيست جدا افتاده افراد

اسـت   جامعـه  ديگـر اعضـاي   بـا  مشـتركاتي  داراي به اين ترتيب، آورد؛ مي دست اجتماعي به
دوران  در پـذيري  جامعه طريق از كه نيست چيزي هويت ).129ـ 130، صص 1998، 1(رايمر
 و مـداوم  طـور  بـه  را آن بايـد  فـرد  كه ستا چيزي بلكه نكند؛ تغيير و باشد شده ايجاد كودكي
 ).31، ص 1387كند (گيدنز، ترجمه موفقيان،  ايجاد روزمره

در  ،توان بيان كرد كـه تغييـر در هويـت افـراد     درواقع، با توجه به نظريات گيدنز مي
نهادهاي امروزين شكل گرفته اسـت و   از طريقنتيجه تغييراتي است كه درون جامعه و 

                                                      

1. Reimer 
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تواننـد از اطالعـات فنـي و غيرفنـي،      آن دارد كه افراد تا چه حـد مـي   اين امر بستگي به
ها يا مطالعـه و   برداري كنند و از طريق تبليغات سازمان ها و غيره تكه ها، مشاوره  تكنسين

دست بياورند و آن را در زندگي فردي خـود   اطالعات مورد نظر خود را به ،موارد ديگر
ش تغيير ايجاد كنند. درواقع هويـت مـا شـيوه و    در هويت شخصي خوي تابه كار گيرند 

هم هميشه بر اسـاس سـبك زنـدگي،     دليلو به همين  دهد ميشكل را  سبك زندگي ما
هويت شخصي خود را در معرض تجديـدنظر   شود كه يابد و الزم مي ميهويت ما تغيير 

راي كنـد. هـيچ فـردي دا    هويت در جريان زندگي پيوسته تغييـر مـي   ،قرار دهيم. درواقع
 سيال و همواره در حال ايجاد و عوض شدن است. ،هويت ثابتي نيست، هويت

 به آن ارتقاي و تغيير اين ادامه در شخص توانايي به نيز هويت اين ثبات و ماندن باقي
 محـيط  بـين  ارتبـاط  نـوعي  جريان در هويت . دارد بستگي ذهن در يك جامعيت صورت
 منطقـه  دوسـتان،  خانه، در مذهبي اعمال ديگر، هاي ها، انسان لباس شامل ؛زندگي خارجي
 بنـابراين  شـود؛   مـي  ايجـاد  از خـودش  فـرد  و شخصـي  داخلـي  تعريـف  و شغل زندگي،

 ايـن  از ). يكـي 65 ، ص1382مؤثرنـد (فاضـلي،    زندگي سبك ايجاد در مرجع هاي گروه
سـبك   بـر  هـا  رسانه تأثير نظر، بررسي اين از .  هاي جمعي هستند رسانه مرجع، هاي گروه

 يابد. مي زيادي اهميت افراد زندگي
هـاي   شـبكه  و اينترنـت  مـاهواره،  مانند فراملي هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي فناوري

 باعـث  مسئله اين و دارند فعال حضوري جوانان پذيري جامعه روند در اجتماعي مجازي

 آن غربـي  انـواع  در برخي مـوارد بـا  كه است  شده آنان ميان در هايي فرهنگ خرده ايجاد

جديد  هاي سبك اين است. داده بيشتري رواج را غربي زندگي هاي سبك و مشابهت دارد
ـ دار گذشـته در  سـنتي  زندگي سبك به ناچيزي كه شباهت زندگي ـ  ،دن  هـاي  انتخـاب  رب

 ايـن  از سرشـار  ،جديـد  جامعـه  كـه  از آنجـا  و است زيادي داشته تأثير نسل اين روزمره

 خـودش شـكل داده   از قبـل  نسـل  از متفاوت را وانانج اجتماعي هويت هاست، انتخاب

و  يابـد  مـي  جهاني و المللي بين مرجع ها، رسانه تأثير تحت جوانان اجتماعي هويت است.
 ،هـا  نگـرش  بـر  ،بازتابي صورت به كه كند مي ارائه جهاني و از دنياي اجتماعي تصويري

 طريـق  از جوانـان  دارد. انكـار  غيرقابـل  تأثيري ناجتماعي آنا هويت ،كل در و ها ارزش

 هـاي  تفـاوت  كنند زندگي مي آن در كه با وضعيتي كه كنند مي مشاهده را ، دنيايي ها رسانه

بـومي آنهـا    هاي با ويژگي كه كنند مي اقتباس را هايي بخش ،بازار اين از نآنا دارد. زيادي
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چهل  نوعي ،هنتيج در ؛آورند مي وجود  به را جديدي هاي پيوند و تركيبات و باشد سازگار
 رخ حال در آنچه بنابراين آيد. مي وجود  به فعال كاربران اين فرهنگي از سوي سازي تكه

مختلـف افـراد اسـت (شـهابي، بـه نقـل از بحرانـي و         هـاي  تفكيك هويـت  ،است دادن
هاي متفـاوتي   بخش به خود امروز، پاره پاره در دنياي اجتماعي ). هويت1390 همكاران،

 او در تمايزيافتـه  و چنـد وجهـي  » خـود «از  فـرد  روايـت  دهنـده  اببازت كه شده تقسيم

 توان ابعـاد  مي» خود«از  فردي هاي روايت در . بنابراين اجتماعي است مختلف سپهرهاي

 روزمـره از  هـاي  انتخاب داد. را تشخيص گوناگون هاي جمع و تمّلي دين، مانند مختلفي

با تكيه بر چارچوب  ،در مجموع كنند. مي بازتوليد را اجتماعي ها، دنياي اين روايت فيلتر
 د:كرطرح مهاي زير را  توان فرضيه نظري و پيشينه پژوهش مي

 بين سبك زندگي زنان و مردان تفاوت معناداري وجود دارد. .1
بين ابعاد هويت اجتماعي (هويت خانوادگي، هويت ديني و هويت ملي) در زنان  .2

 و مردان تفاوت معناداري وجود دارد.
ابعاد هويـت اجتمـاعي رابطـه معنـاداري      و جديد زندگي سبك پذيرش ميزان بين .3

 وجود دارد.
هاي داخلي و ابعاد هويت اجتمـاعي رابطـه معنـاداري     بين ميزان استفاده از رسانه .4

 وجود دارد.
هـاي نـوين اطالعـاتي و ارتبـاطي فراملـي (مـاهواره،        . بين ميزان استفاده از فنـاوري 5

هاي اجتماعي مجازي) و ابعاد هويت اجتمـاعي رابطـه معنـاداري وجـود      هشبك و اينترنت
 دارد.
هاي داخلي و ميزان پذيرش سبك زندگي جديد رابطه  بين ميزان استفاده از رسانه .6

 معناداري وجود دارد.
ملـي و ميـزان   هـاي نـوين اطالعـاتي و ارتبـاطي فـرا      بين ميزان استفاده از فناوري .7

 يد رابطه معناداري وجود دارد.پذيرش سبك زندگي جد

 پژوهش  روش

ها از پرسشـنامه   آوري داده پژوهش حاضر به صورت پيمايشي انجام گرفته و براي جمع
سـال   30تـا   15مردان و زنان را محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش 
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ه از فرمـول  . حجم نمونه با اسـتفاد دهند تشكيل مي 1393شهر تبريز در سال  ساكن كالن
درصد برابـر بـا   95ضريب اطمينان ، ±4 محاسبه شد. نمونه گزينشي با ضريب پايايي 1لين

تعـداد   ،تبريـز  در شـده  تكميـل  از پرسشـنامه  تعـداد  ايـن  بـراي كسـب   نفر بـود و  380
اي  گيـري خوشـه   نمونـه به صـورت  گيري،  رسانده شد. روش نمونه 400به  ها پرسشنامه

    است. بوده ادفي ساده و سيستماتيكم با تصأتو ،اي مرحله چند
و  محتـوايي  اعتبـار  از ،متغيرهـا  سـنجش  در رفتـه  به كار هاي طيف اعتبار تأمين براي
 از تعـاريف  اسـتفاده  بـا  ،متغيـر  هر كه به اين ترتيباست.  استفاده شده صوري همچنين

شـده اسـت    بنـدي  مفهـوم  اتيمّليع يك سازه صورت به نظري هاي سازه و موجود نظري
 اسـتادان دو نفـر از   از سـوي  طراحـي  از پـس  پرسشـنامه  همچنـين  محتـوايي).  (اعتبـار 
صوري). به منظور دسـتيابي بـه پايـايي     (اعتبار است گرفته قرار تأييد مورد شناسي جامعه

 نيز از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده است.  
 

 هاي پرسشنامهبراي متغير  K.M.Oآماره ميزان ـ ضرايب آلفاي كرونباخ و 1جدول 

 مفاهيم و متغيرهاي پژوهش

هـاي خـارجي    هاي جمعي به دو گروه رسانه رسانه ،در پژوهش حاضر اي. مصرف رسانه

                                                      

1. Lin 

  K.M.O آلفاي كرونباخ تعداد گويه متغير

 70/0 78/0 12 هويت خانوادگي

 75/0 86/0 16 هويت ملي

 77/0 94/0 15 هويت ديني

 72/0 77/0 20 سبك زندگي نوين
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هاي جمعـي داخلـي    هاي اجتماعي مجازي) و رسانه راملي (ماهواره، اينترنت و شبكهيا ف
 پـژوهش، اي در اين  مصرف رسانه اند. (تلويزيون، راديو، روزنامه و مجالت) تقسيم شده

هـا   رسـانه  از انـواع  اسـتفاده  هفتـه بـراي   طـول  در شـده  صرف ساعات ميزان به صورت
 است. شده گيري اندازه

هـا، رفتارهـا و   عبارت است از خصوصيات اجتماعي، عقايد، ارزش هويت اجتماعي.
). در 4ـ   5 ، صص 1381دهد (اباذري و چاووشيان، هاي ارائه مي هاي متمايز گروهنگرش

هـاي   گـروه  در مبنـاي عضـويت   بـر  فـرد،  اسـت كـه   تعريفـي  اجتماعي، هويت حقيقت،
كـه هويـت    از آنجـايي  ).177، ص 1985، 1دهـد (بـراون   ارائه مي خويشتن اجتماعي از

 تدر بردارنـده احسـاس تعلـق بـه مقـوال     توانـد   مـي عنوان يك مفهوم كلي   به اجتماعي
اسـت. بنـابراين در     هاي هويت اجتماعي نيز متنوع  لفهؤم ابعاد و ،باشدي متفاوتي اجتماع

ا اكثريـت  يفراگير و در ميان تمام  هايي است كه لفهؤاولويت با م بررسي هويت اجتماعي
هويـت  هويت اجتماعي،  ،حاضر پژوهشدر  با اين اوصاف،مشترك باشند.  ،اد جامعهافر

 اند. ، از ابعاد مختلف كانون توجه قرار گرفتهملّيهويت ديني و  ، هويتخانوادگي
توان احساس تعلق خاطر و تعهـد اخالقـي    هويت خانوادگي را مي هويت خانوادگي.

، 1383اي تعريف كرد (دوران،  خانواده بين نسبت به خانواده به همراه درك زمينه رقابت
 تمايـل  به اصالت خانوادگي، توجه ميزان مانند هايي شاخص با هويت). اين نوع 107  ص

درون  ازدواج و زنـدگي  بـه  عالقـه  و خـانوادگي  مصالح به توجه خانواده، به كمك رايب
 طيـف  قالـب  در گويه كـه  تعدادي اساس بر خانوادگي، رسوم به توجههمچنين و  فاميلي
 .است سنجيده شده اند، تنظيم شده ليكرت

 ،براساس داشتن تعلق نسبت به دينـي خـاص   ،تعريف شخص از خود  هويت ديني.
 از هـايي  بـا شـاخص   دينـي  هويت آن. ربه همراه مالحظات ارزشي و احساسي مترتب ب

 روابـط،  بر تاعتقادا تأثير ميزان ديني، دستورهاي ميزان رعايت دين، به افتخار ميزان قبيل
 مـاورايي  هاي مؤلفه به اعتقاد و ميزان ديني اعمال دادن انجام ميزان دين، از ميزان شناخت

 است. شده گيري اندازه دين

                                                      

1. Brown 
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توان نوعي احساس تعلق به ملتي خاص دانست. ملتي كـه   را مي ملّيهويت  .ملّيهويت 
و فرهنـگ و  هـاي مقـدس، آداب و رسـوم، قهرمانـان تـاريخي       هـا، مكـان   نمادها، سنت

واسـطه    هـا، بـه   يعني احساس تعلق به گروهي از انسان ملّيسرزمين معين دارد. هويت 
 بر). 361 ، ص 1388فرهنگي (حاجياني،  اشتراك داشتن در برخي عناصر فرهنگي و شبه

هويت ملي در پژوهش حاضر با سه بعد فرهنگ ملي (به معناي تعهد؛ تعلـق  اين اساس، 
س عالقه به فرهنـگ ايـران)، سياسـت ملـي (وفـاداري ملـي و       و ارزيابي مثبت و احسا

احساس تعهد، تعلق و احساس تكليف در برابر كشور ايران يا همگامي ملي) و تعهـد و  
عضويت در اجتماع ملي (به معني نوع نگرش و كيفيـت رابطـه بـا سـاير كنشـگران در      

 سطح ملي) مورد سنجش قرار گرفته است.

اي كم و بـيش  توان به مجموعه سبك زندگي را مي يدنزگنظر   به سبك زندگي جديد.
به ايـن دليـل كـه    نه فقط  گيرد، كرد كه فرد آنها را به كار مي جامع از عملكردهايي تعبير

كـه وي   روايت خاصـي را هـم  از اين رو كه ند بلكه نك مي  نيازهاي جاري او را برآورده
(گيـدنز، ترجمـه    دنسـاز  مي  در برابر ديگران متجسم ،برگزيده است يشبراي هويت خو

 وجهـه  و هـا  كـنش  مجموعه معنايبه  ،بنابراين سبك زندگي). 120 ، ص1387موفقيان، 
 گـذران  شـكل  و برد مي كار به روزمره زندگي در پذيرد و ميرا  آنها فرد كه استهايي ظر

 ،عالقـه  ورزش مورد نوع و غذا خوردن ترجيحات گفتار، و پوشش نحوه فراغت، اوقات
 ،متغير اين گيري اندازه ). براي112  ، ص1390 (بحراني و همكاران،  است آن هندهد نشان

تعـداد   و اند شده گزينش، هستند جديد سبك زندگي دهنده هايي كه نشان فعاليت ابتدا در
جـنس   دو ميـان  مشترك هاي تفكيك فعاليت به ،هفته طول در ها فعاليت اين انجام دفعات

اسـت.   شـده  سـؤال از پاسخگويان )  خاص مردان هاي اليتفع و زنان خاص هاي (فعاليت
سبك زندگي نوين با چهار بعد نگرش و توجه به بدن (رضـايت از   ،در پژوهش حاضر

محور همچـون كنتـرل وزن، آرايـش و     گذاري براي بدن، رفتارهاي سالمت بدن، سرمايه
ضـاي  هـاي اوقـات فراغـت مـدرن (گشـت و گـذار در اينترنـت و ف        بهداشت)، فعاليت

هـا   هاي دوستانه، گشت و گذار در خيابان ، حضور در مهمانياي رايانههاي  مجازي، بازي
گوش دادن به موسيقي خارجي)، الگـوي خريـد و نحـوه پوشـش (خريـد       و و پاساژها

هـاي تنـگ و چسـبان،     هاي لـوكس، پوشـيدن لبـاس    دار، خريد از مكان هاي مارك لباس
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ها) و مصـرف فرهنگـي    ها و جشن وتاه در مهمانيهاي نازك و آستين ك استفاده از لباس
هاي آموزشي، ورزشي و هنري، رفـتن بـه سـينما و تئـاتر، رفـتن بـه        (شركت در كالس

هاي اجتماعي و معناگرا، استفاده از آثار هنري در تـزيين   كنسرت موسيقي، تماشاي فيلم
 دهنـده ميـزان   نشـان  ،متغيـر  ايـن  بـاال در  نمـره  اتاق خود و يا منزل) سنجيده شده است.

مـدرن   هاي بدن، فعاليت به توجه در آن كه است جديد زندگي به سبك گرايش پاسخگو
 .شود ديده مي الگوهاي خريد و نحوه پوشش و مصرف فرهنگي بيشتر فراغت، اوقات

 هاي پژوهشيافته

درصد از پاسخگويان را مـردان و   3/41 كه هاي توصيفي پژوهش حاكي از آن است يافته
 23 ــ 26دهند. بيشترين تعداد پاسخگويان در گروه سـني   د را زنان تشكيل ميدرص 7/58

سال قـرار دارنـد. از نظـر وضـعيت تأهـل،       15 ـ 18سال و كمترين تعداد در گروه سني 
درصد  22هل بودند. از نظر ميزان تحصيالت أدرصد مت 30درصد پاسخگويان مجرد و  70

درصد نيـز داراي   11ارشد و  درصد كارشناس 25درصد كارشناس،  42ديپلم،  ديپلم و فوق
درصـد   27آمـوز،   درصد پاسخگويان دانشـجو و دانـش   48ند. همچنين ا هبود امدرك دكتر

 ند.ا هدار بود درصد نيز خانه 25شاغل و 
هاي پژوهش حـاكي   هاي داخلي و خارجي، يافته در خصوص ميزان استفاده از رسانه

 ،و در مقابل توجه دارندهاي داخلي  رسانه بهشتر بي ،از آن است كه زنان نسبت به مردان
هاي اجتماعي  هاي خارجي همچون اينترنت و شبكه مردان نسبت به زنان بيشتر از رسانه

تـا   6درصد بين  38ساعت،   5درصد زنان كمتر از  42 ،. براي مثالكنند ميمجازي استفاده 
از تلويزيـون   ،هفتـه ساعت به طـور متوسـط در هـر     10درصد بيش از  20ساعت و  10

 6درصد بـين  35ساعت،  5درصد مردان كمتر از  52كنند. در حالي كه  داخلي استفاده مي
كننـد.   ساعت از تلويزيون داخلـي اسـتفاده مـي    10درصد نيز بيش از  13ساعت و  10تا 
هاي اجتماعي مجـازي اسـتفاده    ساعت در هر هفته از شبكه 10درصد مردان بيشتر از 45
سـاعت در هفتـه از    10درصـد زنـان بيشـتر از     23ين در حالي است كه فقط كنند و ا مي

 كنند. هاي اجتماعي مجازي استفاده مي شبكه
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 (درصد) اي پاسخگويان به تفكيك جنس و نوع رسانه ـ ميزان مصرف رسانه2جدول 
 

 جنس
 ميزان مصرف

 نوع رسانه

 5كمتر از 

 ساعت

ساعت تا  6از 

 ساعت 10

 10بيشتر از 

 ساعت

 زن
 تلويزيون

42 38 20 

 13 35 52 مرد

 زن
 راديو

40 35 25 

 13 33 54 مرد

 زن
 روزنامه و مجالت

45 32 23 

 15 30 55 مرد

 زن
 اي هاي ماهواره شبكه

40 28 32 

 39 35 26 مرد

 زن
 اينترنت

46 29 25 

 48 33 19 مرد

 زن
 هاي اجتماعي مجازي شبكه

50 27 23 

 45 35 20 مرد

، ميزان هويت اجتماعي افراد و ابعـاد آن، قابـل مشـاهده اسـت. بـر اسـاس       3در جدول 
شـود كـه در متغيـر هويـت اجتمـاعي، ايـن ميـزان بـراي          هاي اين جدول مشاهده مـي  يافته
 درصد ديگر باالست. 42درصد پايين و براي  5درصد پاسخگويان، در حد متوسط، براي  53

 
 )آن (درصد دابعاـ ميزان هويت اجتماعي افراد و 3جدول 

 

 ابعاد هويت

 ميزان متغير
 اجتماعي ملي ديني خانوادگي

 5 15 20 12 پايين

 53 5/47 8/28 2/30 متوسط

 42 5/37 2/51 8/57 باال

 100 100 100 100 كل
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، ميزان تمايل به پذيرش سـبك زنـدگي نـوين افـراد و ابعـاد آن، قابـل       4در جدول 
شود كه در متغير سبك زندگي  ول مشاهده مياين جدهاي  يافتهمشاهده است. بر اساس 

شان به پذيرش سـبك زنـدگي جديـد در حـد      درصد پاسخگويان ميزان تمايل 41نوين، 
 درصد نيز باال است. 2/40درصد پايين و  8/18متوسط، 

 
 ـ ميزان تمايل به پذيرش سبك زندگي نوين افراد و ابعاد آن (درصد)4جدول 

 

 ابعاد

 

 ميزان متغير

نگرش به 

 دنب

الگوي خريد 

و نحوه 

 پوشش

 هاي فعاليت

 اوقات

 فراغت

مصرف 

 فرهنگي

سبك 

 زندگي

 جديد

 8/18 24 5/16 25 2/21 پايين

 41 48 43 2/38 40 متوسط

 2/40 28 5/40 8/36 8/38 باال

 100 100 100 100 100 كل

شود كه بين سبك زنـدگي زنـان و مـردان     فرضيه اول پژوهش حاضر، مطرح ميدر 
مستقل اسـتفاده شـده    Tعناداري وجود دارد. براي آزمون اين فرضيه، از آزمون تفاوت م

 سـبك  ،زنـان  از بيش دهنده آن است كه مردان  نشان 5است. نتايج اين آزمون در جدول 
بسيار  و مردان، سبك زندگي بين زنان در ها ميانگين تفاوت اند. پذيرفته را جديد زندگي

 است. معنادار زياد
 

 جديد زندگي سبك ميانگين تفاوت مقايسه مستقل براي Tمون آز ـ5جدول 

 جنس حسب بر
 

 T انحراف معيار ميانگين فراواني گروه متغير
سطح 

 معناداري

 جنس
 27/290 20/170 165 مرد

44/3- 01/0 
 36/139 30/120 235 زن
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 نشـان  جـنس  برحسـب  را هويـت اجتمـاعي   ميـانگين ابعـاد   تفاوت آزمون 6 جدول
 بـا  مردان زنان و ديني هويت تنها ،ديني و ملّي سه نوع هويت خانوادگي، بين از دهد. مي

 هويت، نوع اين زنان در ميانگين كه دهد. به طوري نشان مي را معناداري يكديگر تفاوت

 است. از مردان تر زنان قوي ديني هويت ،ديگر عبارت  به  . است مردان از باالتر
 

  ابعاد هويت اجتماعي ميانگين تفاوت قايسهم برايمستقل  Tـ آزمون 6جدول 

 جنس حسب بر
 

 ميانگين گروه متغير
انحراف 

 معيار
T 

سطح 

 معناداري

 هويت خانوادگي

 30/2 25/14 مرد

30/1- 13/0 

 19/2 17/14 زن

 هويت ملي

 80/1 40/13 مرد

80/1- 10/0 

 93/1 90/13 زن

 هويت ديني

 15/2 73/10 مرد

10/3 001/0 

 10/2 78/13 زن

 آزمـون  نتـايج  دهـد.  مي نشان وابسته متغير با را مستقل متغيرهاي همبستگي 7 جدول

 داخلـي  هـاي  رسانه از استفاده ميزان و خانوادگي ديني، ،ملّيهويت  حاكي از آن است كه

 در حـالي  اردد معنادار رابطه زنان در ميان جديد زندگي سبك ميزان پذيرش با خارجي و

سـبك   بـا ميـزان پـذيرش    هـاي خـارجي   از رسـانه  استفاده بين ميزان دان،مر مورد در كه

 .  شود ديده مي رابطه معنادار زندگي جديد،
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 جديد  زندگي سبك و مستقل متغيرهاي بين پيرسون همبستگي ـ آزمون7جدول 

 مردان و زنان
 

 گروه متغير
ضريب 

 همبستگي

سطح 

 معناداري

 و سبك زندگي نوين هويت خانوادگي
 08/0 -10/0 مرد

 02/0 -12/0 زن

 و سبك زندگي نوين هويت ملي
 12/0 09/0 مرد

 00/0 -14/0 زن

 و سبك زندگي نوين هويت ديني
 12/0 -07/0 مرد

 03/0 -22/0 زن

و  هاي داخلي ميزان استفاده از رسانه

 سبك زندگي  نوين

 10/0 15/0 مرد

 03/0 16/0 زن

 جيهاي خـار  ميزان استفاده از رسانه

 و سبك زندگي نوين

 01/0 30/0 مرد

 00/0 35/0 زن

 نشان داخلي هاي رسانه از استفاده ميزان با را هويت مختلف ابعاد همبستگي 8 جدول
بـا هويـت    داخلـي  هاي رسانه از استفاده ميزان كه است آن از حاكي نتايج آزمون دهد. مي

 ه است.هم براي زنان و هم براي مردان معنادار شد ،ملي و ديني
 

 و داخلي هاي رسانه از استفاده ميزان بين پيرسون همبستگي ـ آزمون8جدول 

 ابعاد هويت اجتماعي بر حسب جنس
 

 گروه متغير وابسته متغير مستقل
ضريب 

 همبستگي

سطح 

 معناداري

ميزان استفاده از 

 هاي داخلي رسانه

 هويت خانوادگي
 12/0 09/0 زن

 10/0 07/0 مرد

 هويت ملي
 04/0 17/0 زن

 03/0 15/0 مرد

 هويت ديني
 01/0 22/0 زن

 03/0 16/0 مرد
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هـاي خـارجي    رسـانه  از استفاده ميزان با را هويت اجتماعي ابعاد همبستگي 9 جدول
از  اسـتفاده  ميـزان  بـين  دهنده آن اسـت كـه رابطـه    هاي جدول نشان دهد. آماره مي نشان
 قـرار  تأييد مورد براي مردان و هم براي زنان هم ،ابعاد هويت تمام هاي خارجي با رسانه

ها، هويت خـانوادگي، دينـي و ملـي     گرفته است و با افزايش ميزان استفاده از اين رسانه
 شود. پاسخگويان تضعيف مي

 
 هاي خارجي و رسانه از استفاده ميزان بين پيرسون همبستگي ـ آزمون9جدول 

 ابعاد هويت اجتماعي بر حسب جنس
 

 گروه متغير وابسته لمتغير مستق
ضريب 

 همبستگي

سطح 

 معناداري

ميزان استفاده از 

 هاي خارجي رسانه

 هويت خانوادگي
 04/0 -12/0 زن

 03/0 -08/0 مرد

 هويت ملي
 01/0 -15/0 زن

 01/0 -23/0 مرد

 هويت ديني
 03/0 -31/0 زن

 00/0 -24/0 مرد

 
ك از متغيرهـاي مسـتقل بـر متغيـر     ادامه به منظور مشخص شدن سهم تأثير هر ي در
، 10جـدول   شـود.  به تحليل رگرسيوني به روش مرحله به مرحله پرداختـه مـي   ،وابسته

 كه متغيرهاييدهد. از ميان  مدل رگرسيوني چند متغيره سبك زندگي كاربران را نشان مي

و هويـت   هـاي خـارجي   يعنـي رسـانه   ؛مـردان  بـراي  متغيـر  دو ،اند ه شد معادله اين وارد
 هويـت  هاي خارجي، هويـت دينـي و   هاي داخلي، رسانه رسانه متغير چهار و خانوادگي

درصـد از   22 نـد ا  توانسـته  متغيرهـا  ايـن  ،اند. در مجموع باقي مانده ،خانوادگي براي زنان
 دست به مقادير كنند. را براي مردان تبيين درصد 20 و را براي زنان وابسته متغير تغييرات

مـردان، هويـت    بـراي  ،شـده  بـين متغيرهـاي وارد   از كـه  اسـت  آن انگربي بتا، براي آمده
ميـزان   رابطـه منفـي بـا    داراي خـانوادگي  هويـت  و ديني هويت ،زنان براي و خانوادگي

 اند. ه پذيرش سبك زندگي جديد بود
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 پاسخگويان بر حسب جنس جديد ـ مدل رگرسيوني چندمتغيره سبك زندگي10جدول 
 

R R متغير وارد شده جنس
2 Beta سطح معناداري 

 زن

 00/0 33/0 17/0 41/0 هاي خارجي رسانه

 04/0 -16/0 18/0 42/0 هويت ديني

 02/0 -12/0 19/0 43/0 هويت خانوادگي

 01/0 10/0 22/0 47/0 هاي داخلي رسانه

 مرد
 02/0 -20/0 15/0 39/0 هويت خانوادگي

 00/0 35/0 20/0 45/0 هاي خارجي رسانه

 گيري هبحث و نتيج

هـاي فرهنگـي و    هاي جمعي يكي از عوامـل مهـم در دگرگـوني    در عصر حاضر، رسانه
شوند و از منظر فرهنگي، محيطي براي امكان آشنايي  پذيري جوانان محسوب مي فرهنگ

هاي  توانند به اعضاي فرهنگ عناصر فرهنگي جهان هستند كه مي آن دسته ازو يادگيري 
هاي فرهنگي  هاي جمعي، ويژگي ترش استفاده از رسانهمختلف ديگر منتقل شوند. با گس

بـه طـوري كـه در     انـد؛  از مكان و زمان خود جدا شده و در اختيار همگان قـرار گرفتـه  
هـاي   نوين اطالعـاتي و ارتبـاطي همچـون اينترنـت و شـبكه      هاي  جوامع فعلي، فناوري

هويـت و حتـي    اند مفاهيمي چون دوسـت، ارتبـاط، خـانواده،    اجتماعي مجازي توانسته
افـراد خـود در    البتـه پرسي كـردن را بـازتعريف كننـد.     مسائلي جزئي مانند نحوه احوال

كنند اما قوانين و گفتمان حاكم بر اين  نقش چشمگيري ايفا مي ،اين جوامع به دهي شكل
 ،هويت اعضاي خود و سـبك زنـدگي  به دهي  هاي جمعي در تأثيرگذاري و شكل رسانه
به مطالعـه رابطـه ميـزان     ،در پژوهش حاضر ،. بر اين اساسدارندبر عهده مهمي  وظيفه

هاي جمعي در دو شكل داخلي و خارج بر هويـت اجتمـاعي و سـبك     استفاده از رسانه
 .ه استزندگي جوانان پرداخته شد

سبك زنـدگي نـوين را    ،كه مردان بيش از زنان است هاي پژوهش حاكي از آن يافته
بسيار  براي مردان جديد زندگي سبك آن است كه بيانگر ايناند و  پذيرفته و تجربه كرده
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بـراي مـردان    اي انـدازه  بـه  بـه عبـارت ديگـر، ايـن سـبك،     اسـت؛   زنـان  از تر جا افتاده
دينـي و   ،مّلـي سطوح هويـت اجتمـاعي (هويـت     در موجود كه تمايزهاي يافته عموميت

ينكه تمايزهاي هويـت  با توجه به ا ،زناندر خصوص اما  است. درنورديده را خانوادگي)
كه هر چـه  است نحوي   بهشرايط ثر است؛ ؤشان م شان بر انتخاب سبك زندگي اجتماعي

هويت اجتماعي (هويت خانوادگي، ديني و ملـي) آنهـا اهميـت كمتـري داشـته باشـد،       
، بـا رواج و گسـترش   بـه ايـن ترتيـب   رود.  مـي شان به سبك زندگي جديد باالتر  مايلت

 شود. نان تضعيف ميآر بين زنان، هويت اجتماعي هاي زندگي نوين د سبك
هاي جمعي (چه  دهنده اين هستند كه استفاده از رسانه هاي پژوهش نيز نشان ساير يافته

اسـت   نـوين مـؤثر   زنـدگي  هـاي  سبك پذيرش ميزان هاي داخلي و چه خارجي)، بر رسانه
 كـه  يافته اين است). خليدا هاي از رسانه بيشتر هاي خارجي نقش رسانه اين ميان، در (البته

) است، 1390) و بحراني و همكاران (1387در راستاي نتايج پژوهش مقدس و همكاران (
بـه خـوبي    شدن فرهنگي را بر سبك زندگي نوين و هويت اجتمـاعي جوانـان   تأثير جهاني

هـا بـر پـذيرش سـبك      رسـانه  دهد. البته در اين خصوص، گفتني است كـه تـأثير   نشان مي
 بـا  تنها داخلي هاي تر از مردان است. ميزان استفاده از رسانه در بين زنان، قويزندگي نوين 

 تمايـل  دارد؛ اما تمايل به پذيرش سبك زندگي نوين در بين زنان رابطه معنادار و مستقيمي
هـاي داخلـي نـدارد.     رسانه از استفاده با ميزان بين مردان، ارتباطي در زندگي نوين سبك به

 آمـاده  هاي خارجي، هم مردان و هم زنان، بيشتر ش ميزان استفاده از رسانههمچنين، با افزاي
 روند. كه از اركان سبك زندگي نوين به شمار مي هستند هايي انجام فعاليت

هـاي توصـيفي پـژوهش حاضـر در خصـوص ميـزان        عالوه بر اين، با توجه به يافته
هاي پژوهش  از يافته مهمي كهنكته هاي داخلي و خارجي  استفاده مردان و زنان از رسانه

 شـود، ايـن   مـي حاصل  )1390بحراني و همكاران ( هاي پژوهش راستا با يافته حاضر هم
 بـراي  را جديـد  زنـدگي  سـبك  هاي خارجي، هاي داخلي همچون رسانه كه رسانه است
 انجام را كار اين تري مستقيم صورت بهخارجي  هاي رسانه چند هر ،دهند مي ترويج زنان
ه و توجـ  ماننـد  نـوين  زنـدگي  سـبك  هـاي  مؤلفـه  از برخي. درواقع، از آنجا كه دهند مي

در  ،، كنترل وزن از طريق ورزش و رژيم غذايي و غيرهسالمتي و زيبايي بدن، بهنگرش 
ها را  رسانه برنامه ،بيش و كم نيز امر همين ،اند يافتهو همگاني  عام مقبوليتسطح جامعه 

 .است كرده تبديل زندگي نوع اين مبلغان بهتا حدودي  ار تحت تأثير قرار داده و آنها
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دهنده آنند كه با افزايش ميزان اسـتفاده   هاي پژوهش حاضر نشان يافتهاز ديگر برخي 
شـود. امـا افـزايش     هاي داخلي، هويت ملي و ديني مردان و زنان نيز تقويت مي از رسانه

را ينـي و ملـي زنـان و مـردان     هاي خارجي، هويت خانوادگي، د ميزان استفاده از رسانه
و  ايجادكننـدگان  كـه  آنجـا  تـوان گفـت از   د. در توجيـه ايـن يافتـه مـي    كنـ  تضعيف مـي 

 ،هسـتند  غربـي  يافتـه  كشورهاي توسعه ه، ازعمدبه طور هاي خارجي  رسانه سازان برنامه
 ملّيديني و  هويت خانوادگي، ،آنها هاي پرمخاطب و سايت ها فيلم انبوه كه ندارد تعجبي

. همچنـين بـا گسـترش    كنـد  و تضـعيف  دهد  قرار تأثير تحت را كننده مصرف شورهايك
هاي نـوين، بـويژه در جوامـع در حـال گـذار، رونـد نوسـازي بـه          افزون اين رسانه روز

ـ تواننـد   هـا مـي   انجامـد. ايـن رسـانه    تضعيف پيوندهاي سنتي مي هـا و رفتـار    ر نگـرش ب
انسـجام   يـا ملي  و ، احساس تعلق دينيد و باعث كاهش همدلينگذاربثير أشهروندان ت

با طرح مفهوم انقالب خاموش، بر اين نظر اسـت كـه ورود    1اجتماعي شوند. اينگلهارت
هـاي نـوين اطالعـاتي و ارتبـاطي      هـاي جديـد از طريـق فنـاوري     ها و ايده سريع ارزش

ن ي جدي در مباني هويتي جامعه ايجاد كند. همچنان كه كاستلز بيـا يها تواند گسست مي
ماهواره و اينترنت بـا دگرگـون سـاختن بنيـادين ماهيـت ارتباطـات، نقـش         ؛كرده است

هاي ديني و ملي شـهروندان ايفـا    ها و هويت دهي فرهنگ اي در تغيير و شكل كننده تعيين
). عالوه بـر ايـن، پاسـتر بـر نقـش      383  ، ص1389 ،كنند (ترجمه عليقليان و خاكباز مي

كيـد  أيت و روش جديد ساخته شـدن هويـت ملـي ت   اينترنت در گسترش فرهنگ و هو
وقـوع پيوسـتن افـول     ها را بـا بـه    شدن رسانه ، او فرايند جهانيزمينهكرده است. در اين 

 ). 52  ، ص1377 ترجمه صالحيار،هويت ملي تحليل كرده است (
دهنـد   مـي  نشان كه پژوهش حاضر و ساير مطالعات صورت گرفته هاي يافته توجه به با
هاي داخلي، عاملي تأثيرگذارتر بـر هويـت اجتمـاعي و     ي خارجي نسبت به رسانهها رسانه

پذيرش سبك زندگي نوين (نگرش و توجه بـه بـدن، نحـوه پوشـش و الگوهـاي خريـد،       
مدرن و غيره) هستند، مسـئوالن فرهنگـي جامعـه بايـد هـم بـا        فراغت اوقات هاي فعاليت

اي و اطالعـاتي   داخلي و افزايش سواد رسانههاي  ها و هم با استفاده از رسانه كمك خانواده
افراد، خطرات توجه بيش از حد به پديده بدن و مسـئله ظرافـت و الغـري را كـه امـروزه      

                                                      

1. Inglehart 
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شوند، به جوانان گوشزد كنند. همچنـين سـعي بـر آن باشـد تـا       توأم با يكديگر مطرح مي
هـاي   شـبكه هـا و   تواند در مواجهه با فضاي مجـازي، صـرف سـايت    اوقات فراغتي كه مي

دهـي دوبـاره، در راه    هاي زودگذر شود، بـا يـك جهـت    اي غيراخالقي يا سرگرمي ماهواره
هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي براي مصارف سـازنده و مفيـد سـپري     گيري از فناوري بهره

توجـه و   مفهـوم  اينكـه  بـه  توجـه  بـا شود تا پيامدهاي منفي آن كاهش يابد. عالوه بر اين، 
 از هويـت  ناپـذيري  جـدايي  و تصور بدن) تبـديل بـه بخـش    بدن ديريتنگرش به بدن (م

 با مديريت و تصـور  هاي مرتبط مقوله شود مي پيشنهاد است، شده افراد شخصي و اجتماعي
و دانشـگاه   دبيرسـتان  سـطوح  در مربـوط  آموزشـي  اهـاي  محتو و متون در اي گونه به بدن،

 فرهنگـي  هـاي  ارزش و هنجارهـا  بـا  متناسـب  با متجلي شدن نـوع رفتـار   تا گنجانيده شود
 كاهش يابد. ممكن حد تا بيگانه و الگوهاي ها تأثيرات رسانه جامعه،

 ،هاي اساسي سبك زنـدگي نـوين   همچنين با توجه به اينكه يكي از ابعاد يا شاخص
تـوان بـا    در زمينه لباس) و نحوه پوشش جوانـان اسـت، مـي    بويژهبعد الگوهاي خريد (

مقابلـه بـا   بـه   ،هـاي خـاص   تو ارائه مباني هنجـاري خـود در رسـانه   پر در ،اقدامات زير
 در اين زمينه پرداخت: شبيخون فرهنگي بيگانه

 ،اسالمي ـ  هاي مخصوص نمايش لباس و مد و ارائه الگوهاي ايراني با ايجاد شبكه ـ

ـ  تـوان بخـش عمـده    با نظارت اهل فن مـي  نظـر از آثـار و    (صـرف  منفـي  اتثيرأاي از ت
 ،. وقتـي جوانـان  ردرا تعديل ك هاي خارجي و غربي رسانهمثبت اين فناوري) هاي  برنامه

با كيفيت عالي و توانند  ميهاي مورد عالقه خود را  برنامهكه بدانند  بويژه زنان و دختران

هـاي   بيننـدگان شـبكه   ، به طور حتم، تعدادهاي تلويزيون ملي تماشا كنند متنوع در شبكه
به حداقل ممكن خواهد رسـيد   هاي اجتماعي مجازي گان شبكهكنند و استفاده اي ماهواره

بـه شـهروندان    بيگانه باشـند،  هاي اين شبكهكننده  و جوانان ايراني به جاي آنكه مصرف

 .  شد خواهنداي باال در چارچوب مرزهاي ملي كشورمان تبديل  فرهيخته و با سواد رسانه
هـا و   وانـان در سـريال  خالقيـت و ارائـه نـوآوري و الگوسـازي بـراي مـدهاي ج       ـ
 سيما و هاي صدا برنامه
ــا اســتفاده از كارشناســان  - ــد ب و متخصصــان  ســتادان، ا ايجــاد مؤسســات توليــد م

 ، متناسب با شرايط فرهنگي و اجتماعي جامعه شناسي و طراحان ، روان شناسي جامعه
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لـوب  هاي سيما براي ارائه مط ها و سريال هاي محبوب در فيلم استفاده از شخصيت -
 دهاي مورد قبول جامعه به جوانان  م

ما بـراي بررسـي راهكارهـاي    هاي تحقيقات و پژوهش در صداوسـي  تقويت بخش -
  دهاي مطلوب جوانانارائه م
را در قالـب   ي مناسـب هـا  تيـپ الگوسـازي  ،  با كمك صداوسيما بويژه تلويزيـون  -

 آنها هاي مهم و درجه اول و نقش ها سريال
هـاي   ها با استفاده از برنامـه  ، مذهبي و اعتقادي خانواده اسيسطح بينش سي يارتقا -

 فيلم و سريال)انواع (بويژه  راديو و تلويزيون
مقابله با نفوذ  به منظورهاي شاد و جذاب متناسب با نيازهاي جوانان،  پخش برنامه -
 اي هاي اجتماعي مجازي و ماهواره شبكهافزون  روز

دولـت و اسـتفاده از    از سـوي  اجتمـاعي مجـازي  هـاي   انـدازي شـبكه   ايجاد و راه -
، هنـري، فرهنگـي و حتـي     هاي محبوب قشر جوان، نظيـر قهرمانـان ورزشـي    شخصيت

 بيگانه هاي اجتماعي شبكهثيرات مخرب أمقابله با نفوذ و ت به منظورسياسي جامعه، 
هـاي   فرهنگ و سـنت  ، باهاي بومي نقاط مختلف كشور نمايش و انعكاس پوشش -

 ملّيهاي  در رسانه ،خود خاص
رسمي بـا مشـاركت جوانـان و ارائـه مـدها و       يها ها و جشن اندازي جشنواره راه -

 نانآخود  با حضورو بومي سراسر كشور  ملّيهاي  پوشش
نـام در عرصـه     هايي در قالب مسابقه يا استفاده از طراحان صـاحب  ساخت برنامه -

 اسالمي ـ ايرانيناسب با فرهنگ تطراحي لباس م
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