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  چكيده
 هـا   رسـانه انـواع    ميـزان اسـتفاده از       ة ميـان   رابط مطالعة هدف از پژوهش حاضر،   

زندگي دختـران      هويت و سبك  با  ) هاي جديد ارتباطي    فناوريهاي جمعي و      رسانه(
 انجـام گرفتـه     ي با رويكرد كمي و روش پيمايش      اين پژوهش  . است و پسران جوان  

آماري آن شـامل جوانـان        ة  جامع. است     هشداز ابزار پرسشنامه استفاده     در آن   و  
درصـد  3لـين بـا         جدول  اساس حجم نمونه بر  . باشد   شهر شيراز مي   ةسال 18-29

 ،گيـري    نمونـه  ةشـيو .  نفر برآورد شد   888درصد اطمينان   95گيري و     خطاي نمونه 
هـاي پـژوهش ضـمن        يافته. اي بوده است    اي تصادفي چند مرحله     گيري طبقه   نمونه

هاي جديـد     ورياييد تفاوت سبك زندگي دختران و پسران، بيانگر آن است كه فن           أت
زندگي دختـران و پـسران هـر دو، معنـادار              ارتباطي با هويت ملي و ديني و سبك       

زنـدگي دختـران داراي        تنها بـا هويـت و سـبك       داخلي   جمعيهاي    ، اما رسانه    بوده
چنين از بين ابعاد مختلف هويت، هويت ملي و ديني فقط در مـورد               هم. رابطه است 

در مجمـوع   . زنـدگي جديـد داشـته اسـت           معناداري با پذيرش سبك    ةدختران رابط 
ثرتري در دگرگوني هويت و سـبك       ؤها نقش م    ها حاكي از آن است كه رسانه       يافته

  .اند  دهكرايفا زندگي دختران نسبت به پسران 
  

  .، ايران، جنسيتزندگي، جوانان ، سبكتها، هوي رسانه :ها كليدواژه

                                                           
، دانـشگاهي اسـتان فـارس      كارشناس ارشد مديريت فرهنگي و عضو گروه پژوهشي مطالعات فرهنگـي جهـاد             *

  نويسندة مسئول
 شناسي دانشگاه شيراز  دانشجوي دكتراي جامعه ودانشگاهي استان فارس ت علمي جهادئعضو هي **

  دانشگاهي استان فارس كارشناس ارشد مطالعات زنان و عضو گروه پژوهشي علوم رفتاري جهاد ***
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  مقدمه و بيان مسئله
كنـيم كـه دائمـاً در حـال تحـول بـوده و دسـتخوش             امروزه ما در جهـاني زنـدگي مـي        

رسـد آنچـه زمينـة چنـين       به نظر مي  . )555: 1379،  1گيدنز(هاي چشمگير است      دگرگوني
هـاي    هـا و فنـاوري      ت سريعي را بيش از پيش فراهم آورده است، رسـانه          تغيير و تحوال  
هاي ارتباطي با سرعتي غيرقابـل        در روند پرشتاب توسعة جهاني، فناوري     . ارتباطي باشد 

گـستره و ژرفـاي ايـن     . انـد  تصور پيـشرفت نمـوده و چهـرة جهـان را دگرگـون كـرده              
ني درحـال پيـدايش و      رسـد جامعـة نـوي       ها به حدي اسـت كـه بـه نظـر مـي             دگرگوني

گيري و دورة جديدي در حيـات بـشر آغـاز شـده اسـت كـه عنـصر شـاخص و                       شكل
 برخي نويـسندگان  )5: 1376گرانپايه، (اي است  هاي رسانه تأثيرگذار بر اين روند، فناوري   

يكـي از   . هستيم» 2جامعه اطالعاتي « معتقدند كه ما در حال ورود به         )1383(مانند وبستر   
شـدن را     جهاني )12: 1382(رابرتسون  .  است 3»شدن جهاني«اي،    جامعه هاي چنين  ويژگي

تحـت چنـين تعريفـي از     . داند در هم فشرده شدن جهان و تبديل آن به مكاني واحد مي           
  .شود هاي اطالعاتي برجسته مي ها و فناوري شدن، نقش رسانه جهاني

يات ادواري،   كتـاب، نـشر     متعددي چـون   وسايل و ابزارهاي ارتباطي   شامل   ها رسانه
د كه در اختيـار گـروه كثيـري از          نباش مي... ماهواره، اينترنت و   سينما و    ،راديو، تلويزيون 

ترين عناصر تحول فرهنگي بـه       در جهان معاصر، اين وسايل از مهم      . دنگير مردم قرار مي  
بـه   دهنـد  ميهاي آموزشي را به خود اختصاص        اي از فعاليت    و سهم عمده   آمدهحساب  

 خـانواده و مدرسـه كاسـته        ي اخير همواره از نقش پرورشـ      ة طول چند ده    در طوري كه 
 :1379، محـسني ( شده است و در مقابل بر اهميت آموزشي اين وسايل افزوده شده است        

 وسايل بزرگترين سهم را در راه انتقال ميراث فرهنگي و فكـري بـشريت بـه                 اين. )227
هـا    رسانه.)86 :1377سـاروخاني،  ( دنا هعهده گرفته و تعالي فرهنگ انساني را موجب شد    

نظـر از    صـرف » هـا  پيام« هستند و ارتباط فرايندي است كه از طريق آن           4مبتني بر ارتباط  
كند  شود، از فردي به فرد ديگر انتقال پيدا مي اي كه به كار گرفته مي     محتواي آن و وسيله   

هاي جديـد     در تمدن  اين وسايل كه  . دشو پذير مي   امكان 5»كنش متقابل «و به اين ترتيب     
چـون   تـوان آنهـا را هـم       هاي وسيع مردم را در نظـر دارنـد و مـي             توده ،اند وجود آمده  هب

  .)227: 1379محسني، ( اجتماعي مورد شناخت و بررسي قرار داد نهادهاي
شدن در عرصة فرهنگ و از طريـق   معتقد است كه بيشترين تأثير فرايند جهاني    » كلز«

                                                           
1. Anthony Giddens    3. Globalization     5. Interaction 
2. Information society    4. Communication 
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چون فيلم، بر باورها، هويت و كنش افراد         دمات فرهنگي هم  توليدات متنوع صنعت و خ    
انسان متأثر از وسايل ارتباطي از جهات بسيار، بـا          . )2: 1383فرهنگ عمومي،   (بوده است   

هاي جديد، ايـن امكـان       فناوري. انسان پيش از پيدايي و رواج اين وسايل متفاوت است         
هـاي جـسمي و جغرافيـايي، بـا          را براي انسان فراهم آورده است كه با وجـود جـدايي           

تلويزيـون  « ليـپمن  بنـا بـه تعبيـر     .  برقـرار كنـد    ارتبـاط  نوعان خود در سراسر جهـان      هم
ها يـا صـدها سـال     قبل از اين ده. گذارد اي، بيش از سياست، بر فرهنگ تأثير مي      ماهواره

 توانـد در   كشيد كه فرهنگي به فرهنگ ديگر نفوذ كند، اما اكنون تلويزيـون مـي              طول مي 
» اي از جهان اتفاق افتاده، پخش كنـد        كه در گوشه   اي را  چند ثانيه آخرين تصاوير حادثه    

 اي در  با توجه به نقش چشمگيري كه فناوري نـوين رسـانه          . )183-181: 1385 دادگران،(
تحليل فنـاوري را كـه در        ند، تجزيه و تحليل فرهنگ، تجزيه و      نك  مي ايفافرهنگ مردمي   

بـه  . سـازد  ، ضـروري مـي    هـستند  از بافت زندگي روزمره      بعضي اشكال، هميشه بخشي   
عنوان يـك نگـرش درحـال         اي به  عبارتي، درك رابطة بين فرهنگ و فناوري نوين رسانه        

  .)2002، 1وايز و كتاس  داريل(شود  ظهور در مطالعات فرهنگي و فناوري قلمداد مي
 سـاكنان يـك     ها و انتظارات تمـامي      ها، خواست   وسايل ارتباط جمعي نزديكي سليقه    

 را  2هاي جدا يـا تـك افتـاده         خروج جوامع از عصر محدوده    . شوند  جامعه را موجب مي   
عنـوان    بـسياري ديگـر از آن بـه         و همين روند اسـت كـه ژان كـازنو        . گردند  موجب مي 

 بدين معنـا كـه بـا ورود وسـايل ارتبـاط جمعـي بـه جامعـه،                   ؛دنكن  ياد مي  3»سازي  توده«
شوند و به نـوعي تمـامي سـاكنان           ا ناپديد مي  زاص و مج  هاي خ  ها، فرهنگ   فرهنگ خرده

ها از الگوهاي مشابهي  پذيرند و در سبك زندگي، عاليق و خواست يك جامعه تشابه مي  
سـايل ارتبـاط    وعـالوه  بـه . شـوند  دهند، برخوردار مي   كه وسايل ارتباط جمعي به آن مي      

وزنامه يا شنيدن راديـو،     ر ةبا مطالع . ابزاري در راه احساس تعلق اجتماعي هستند      ي  جمع
اي از زنجيـر      كنيم كه ما هم حلقـه       احساس مي . گيريم  از حوادث پيرامون خود اطالع مي     

بنـابراين  . ، پس احساس اشتراك، تعلـق و پيونـد متقابـل خـواهيم داشـت          هستيم  جامعه
كند و آنان را از تعلقات به يـك           چون پلي بين افراد و جامعه عمل مي         ارتباطي هم  ةوسيل
بنابراين وسايل ارتباط جمعي از يـك سـو         . )95-83: 1377ساروخاني،  ( سازد  آگاه مي كل  

به افراد جامعه آگاهي و هويت داده و از سويي ديگر احساس تعلـق اجتمـاعي در آنـان           
  .كند ايجاد مي

                                                           
1. Daryl Stack& Wise    2. Massification     3. Isolates 
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چنين به مثابة شيوة تبادل نظـر فرهنگـي    ها هم   رسانه )1381( 1نز و بوريمر  بياز نظر گي  
خواهند باشند، يـا چـه كـسي           كسي مي   كه چه     نها انگيزة فكركردن به اين    آ. كنند  عمل مي 

هـاي گونـاگون و       شدن نه تنها فرهنگ     فرايند جهاني . كنند  بشوند را براي مردم فراهم مي     
دهـد، بلكـه دنيـا و مراجـع           هاي مختلـف قـرار مـي        سرشار را در دسترس افراد و گروه      

گسترش قلمرو روابـط     و با    )78: 1385گران،  عريضي و دي  (كند    اجتماعي آنها را افزون مي    
ناپذير شـدن چنـين دنيـايي را در           احساس كنترل  ،زندگي اجتماعي دنياي اجتماعي افراد    

هـاي    امروزه ديگـر، فرهنـگ در قالـب        لذا. )1998،  2كاستلز و ميلر  (د  آور آنها به وجود مي   
اني، بـر   هـاي فرهنگـي جهـ       گنجـد وجريـان     ملي و مرزهاي جغرافيايي يك جامعه نمـي       

چنين الگوهاي فرهنگـي و گـروه مرجـع افـراد            ها، تصور از خود و هم       ها، ارزش   آل  ايده
هـاي زنـدگي      هـا و سـبك      تأثير گذارده و آنان را در معرض انواع مختلف الگوها و مدل           

هـاي فرهنگـي جوانـان        بديهي است كه بخش عمدة مخاطبان اين جريـان        . دهد  قرار مي 
فرهنـگ  (هـاي آنـان قـرار دارد          بي عموماً در صـدر ارزش     هستند كه نوگرايي و تنوع طل     

 سـال،  29 تـا  15 ميليون نفر جوان سنين 23كشور ما با داشتن حدود     . )2: 1383عمومي،  
جواني جمعيت، آثار و پيامدهاي خاصـي بـر شـرايط           . شود  كشوري جوان محسوب مي   

در امـر   اجتماعي، اقتـصادي، سياسـي و فرهنـگ جامعـه برجـاي گـذارده و از ايـن رو                    
هاي مذكور نياز به شناخت و اهتمام خاصـي دارد            ريزي در عرصه    سياستگذاري و برنامه  

  .)3: 1383فرهنگ عمومي، (
رغم كنترل و مراقبت سياسـتگذاران و متوليـان فرهنـگ جامعـه و تـالش وافـر                   علي

پذيركننده در جهت پرورش دختران و پسران ايراني بر اسـاس معيارهـا،               نهادهاي جامعه 
هنجـار   ها و هنجارهاي اسالمي، برخي از جوانان تعريـف ديگـري از هويـت، بـه                 ارزش

هـاي زنـدگي خاصـي        آنها بر اساس اين تعريف به سبك      . بودن و زندگي مطلوب دارند     
. هاي رسمي و مورد انتظـار جامعـه فاصـله دارد            تمايل دارند كه گاه با هنجارها و ارزش       

ر كنش، ذائقه و سبك زندگي متفـاوت خـود          اين گروه از جوانان وجوه تمايز خود را د        
در بـين ايـن     . اند  سازند و به نحوي تعلقات خرده فرهنگي براي خويش قائل           متجلي مي 

شود كه در گرايش آنان به مـصرف          جوانان نوعي همساني در الگوهاي رفتاري ديده مي       
زندگي مشابه و مصرف يكـسان فراغـت، نمايـان اسـت،              كاالهاي مشابه، انتخاب سبك     

ها و تمايزات ساختاري چون طبقه، جنـسيت و مكـان زنـدگي تـأثير                 هرچند كه تفاوت  
                                                           
1 Gibbens & Borimer     2. Castels & Miller 
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كـه    بـا توجـه بـه ايـن       . گذارند  ها و رفتارهاي آنها برجاي مي       خود را همچنان بر گرايش    
 هاي شود، گروه   شان تأكيد مي    امروزه برعامليت افراد در شكل دادن به هويت وسبك زندگي         

ها و تمـايزات اجتمـاعي اهميـت          ي  بند  آنها در گروه  سني و جنسي مختلف و نقش مؤثر        
 ميزان استفاده از    ة رابط بر اين اساس پژوهش حاضر در نظر دارد به مطالعة         . زيادي دارند 

 هويـت (اجتمـاعي    هويـت     با )هاي جديد ارتباطي   فناوريهاي جمعي و      رسانه( ها  رسانه
  .سران جوان بپردازدزندگي دختران و پ  و سبك)  گروهيديني و هويت  ملي، هويت  

  
  هاي پژوهش پرسش

هاي ارتباطي ـ اطالعاتي، چـه ارتبـاطي بـا      هاي جمعي و فناوري ميزان مصرف رسانه. 1
  هويت اجتماعي جوانان دارد؟

هاي ارتباطي ـ اطالعـاتي چـه ارتبـاطي بـا       هاي جمعي و فناوري ميزان مصرف رسانه. 2
  زندگي جديد دارد؟ ميزان پذيرش سبك 

  ذيرش سبك زندگي جديد چه ارتباطي با هويت اجتماعي جوانان دارد؟ميزان پ. 3
  

  چارچوب نظري پژوهش
آنتـوني  . براي بيان چارچوب نظري پژوهش حاضر، از نظرية گيدنز استفاده شده اسـت            

گيدنز معتقد است در مدرنيتة متاًخر، هويت به امري تأملي و روزمره بدل شده اسـت و                 
مدرنيته نظمـي   . سازند هاي زندگي را مي    دهد كه سبك   ميهايي خود را نشان      در انتخاب 

بـه  » چه كسي بايد بـود؟    «و  » چگونه بايد زيست؟  «ما بعد سنتي است كه در آن پرسش         
هاي روزانه دربارة چگونه رفتار كردن، چه چيزي پوشيدن و    گيري ناچار از طريق تصميم   

يدنز مفهوم هويـت را بـا       گلذا  . )14: 1991گيدنز،  (شود    چه چيزي خوردن پاسخ داده مي     
 از نظر گيدنز در هر نوع جامعة مابعد سنتي          .كند در نظر گرفتن مفهوم انتخاب مطرح مي      

عالوه بـا تنظـيم      هاي مجرد به طرزي بازتابي سازمان يافته باشد و به           كه تحت تأثير نظام   
امـاً  الز» خـود «مجدد زمان و فضا، امور محلي را در رديف امور جهاني قرار داده باشـد،                

هاي اساسي فعاليـت      يكي از مؤلفه  » خود«در سطح   . گذراند  دگرگوني ژرفي را از سر مي     
روشـن اسـت كـه      . آوريم  هايي است كه به طور عادي به عمل مي          روزمره همان انتخاب  

هـا در     كند و همة سـنت      هيچ فرهنگي انتخاب را به طوركلي در امور روزمره حذف نمي          
تجدد فرد را رو در     .  از الگوهاي رفتاري ممكن هستند     هايي ميان انبوهي    حقيقت انتخاب 

كـه داراي كيفيتـي       دهد و بـه دليـل آن        هاي ممكن قرار مي     روي تنوع غامضي از انتخاب    
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هايي كه بايد     دهد تا وي را در گزينش       اي است چندان كمكي به فرد ارائه نمي         غيرشالوده
يكي از اين پيامدها .  دنبال دارداين امر پيامدهاي گوناگوني به    . به عمل بياورد ياري دهد    

شـود    ناپذير بودن آن براي فرد عامل مربوط مـي         به اهميت يافتن شيوة زندگي و اجتناب      
هـا تـصادفي نبـوده و الگـويي را پديـد              به نظر گيدنز ايـن انتخـاب      . )119: 1378گيدنز،  (

ه مجبور شود و فرد را از اين معضل كه در هر لحظ           آورند كه راهنمايي براي كنش مي       مي
اي از    هـر سـبك زنـدگي مـستلزم مجموعـه         . رهانـد   گيري آگاهانه باشـد، مـي       به تصميم 

: 1382فاضـلي،   (ها و بنابراين برخوردار از نـوعي وحـدت اسـت              گيري  ها و جهت    عادت
كلي، مركزي، پايدار و كامل نيستند و يـك         » من«در زندگي مدرن افراد داراي يك       . )65

بخـش شـده و از       ، بـه صـورتي بخـش      »خـود « بلكـه    عقالنـي و مـستقل ندارنـد      » خود«
اي در ارتباط با دنياي متفاوت اجتماعي كه در آن ساكن هـستيم در                هاي چندگانه   هويت

در . هاي متفاوت تشكيل شده است يك موقعيت خاص ذهني با ترتيب خاصي از هويت       
فراد جـدا   كنند زيرا ذهن ا     هاي يكساني را انتخاب مي      ها افراد متفاوت سبك     اين موقعيت 

صـورت اجتمـاعي      را به » خود«افتاده نيست بلكه به لحاظ اجتماعي ايجاد شده و مفهوم           
: 1998رايمـر،   (آورد؛ پس داراي مشتركاتي با ديگـر اعـضاي جامعـه اسـت                به دست مي  

پذيري در دوران كودكي ايجاد شـده         هويت چيزي نيست كه از طريق جامعه      . )129-130
طور مداوم و روزمره ايجاد كند  ي است كه فرد بايد آن را به باشد و تغيير نكند بلكه چيز     

بازسازي هويت از نظر گيدنز فرايندي مستمر و دائمي است كه در            . )282: 1378گيدنز،  (
يابد و اختصاص به قشر خاصي ندارد؛ اما از آنجا كه دورة جـواني                همة زندگي ادامه مي   

ت و يكي از مسائل اصلي در ايـن         هاي زندگي آدمي اس    سازترين دوره  يكي از سرنوشت  
 معموأل بررسـي در موضـوع هويـت بـر     )31: 1382سـروش،  (است » سازي هويت«دوره  

  .گيرد روي قشر جوان و نوجوان انجام مي
باقي ماندن و ثبات اين هويت نيز به توانايي شـخص در ادامـة ايجـاد ايـن تغييـر و                     

يت در جريان نوعي ارتبـاط      هو. صورت يك جامعيت در ذهن بستگي دارد        ارتقاي آن به  
هـاي ديگـر، اعمـال مـذهبي در خانـه،             ها، انسان   بين محيط خارجي زندگي شامل لباس     

كنيم، شغل و تعريف داخلـي و شخـصي فـرد از              اي كه در آن زندگي مي       دوستان، منطقه 
فاضـلي،  (هاي مرجع در ايجاد سبك زندگي مؤثرند          شود؛ بنابراين گروه    خودش ايجاد مي  

از ايـن رهگـذر، بررسـي تـأثير         . هاست هاي مرجع رسانه     يكي از اين گروه    .)102 :1382
  .يابد  زندگي افراد اهميت زيادي مي ها بر سبك رسانه
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ــين وســايل ارتبــاط ــد   جمعــي ب ــدئو در رون المللــي ماننــد مــاهواره، اينترنــت و وي
 هـايي   فرهنـگ  پذيري جوانان حضوري فعال دارند و اين مسئله باعث ايجاد خرده            جامعه

هاي زندگي غربي را رواج       در ميان آنان شده كه بعضاً مشابه انواع غربي آن بوده و سبك            
هاي جديد زندگي كه شباهت كمي به سبك زندگي سنتي            اين سبك . بيشتري داده است  

هاي روزمره اين نسل تأثير زيادي داشته اسـت و از آنجـا كـه                 گذشته دارد روي انتخاب   
هاست، هويت اجتماعي جوانان را متفاوت از نسل          ابجامعة جديد مشحون از اين انتخ     

هـا، مرجـع    هويت اجتماعي جوانان تحت تـأثير رسـانه       . قبل از خودش شكل داده است     
كنـد كـه    المللي و جهاني يافته و تصويري را از دنياي اجتماعي و جهـاني ارائـه مـي             بين
ا تأثيري غيرقابـل    ها و در كل هويت اجتماعي آنه        ها و ارزش    صورت بازتابي بر نگرش     به

كنند كـه بـا وضـعيتي كـه در آن             ها دنيايي را مشاهده مي      آنها از طريق رسانه   . انكار دارد 
كننـد    هايي را اقتباس مـي      آنها از اين بازار بخش    . هاي زيادي دارد    كنند تفاوت   زندگي مي 

هاي جديـدي را بـه وجـود     هاي بومي آنها سازگار باشد و تركيبات و پيوند    كه با ويژگي  
سازي فرهنگي از سوي اين كاربران فعـال بـه وجـود             تكه  آورند در نتيجه نوعي چهل      مي
هـاي مختلـف افـراد اسـت           هويـت   دادن است تفكيك   بنابراين آنچه در حال رخ    . آيد  مي

هـاي   پارة امروز، خـود بـه بخـش        هويت اجتماعي در دنياي پاره    . )97-92: 1380شهابي،(
چند وجهي و تمايز يافتـة او       » خود« روايت فرد از     دهندة متفاوتي تقسيم شده كه بازتاب    

تـوان   مـي » خـود «هاي فردي از     بنابراين در روايت  . در سپهرهاي مختلف اجتماعي است    
هاي روزمره   انتخاب. هاي مختلفي را تشخيص داد     ابعاد مختلفي مثل دين، مليت، و جمع      

  .كنند دنياي اجتماعي را بازتوليد مي» ها روايت«از فيلتر اين 
  

  مدل پژوهش
  
  
  
  
  
  
  
  

  دينيهويت
  هويت ملي

 هاي جمعي رسانه هويت گروهي
ICTها  

يهاستفاده از رسانهميزان ا
  گروهي داخلي

 هويت اجتماعي

 سبك زندگي
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هـاي زيـر مطـرح       بنابراين با توجه به چارچوب مورد نظر و اهداف پژوهش، فرضيه          
  :شوند مي
 . معناداري وجود داردزندگي دختران و پسران تفاوت سبك بين . 1
 معناداري در دختران و پسران تفاوت) ملي، ديني و گروهي(هويت ابعاد مختلف  بين   .2

 .وجود دارد
رابطـة  ) ملـي، دينـي و گروهـي      (بين ميزان پذيرش سبك زنـدگي جديـد و هويـت            . 3

 .معناداري وجود دارد
رابطـة  هاي جمعي و ميزان پذيرش سبك زنـدگي جديـد             بين ميزان استفاده از رسانه    . 4

 .معناداري وجود دارد
 هاي ارتباطي و اطالعاتي جديد و ميزان پـذيرش سـبك            بين ميزان استفاده از فناوري    . 5

 .رابطة معناداري وجود داردزندگي جديد 
رابطـة  ) ملـي، دينـي و گروهـي      (هويـت   هـاي جمعـي و        بين ميزان استفاده از رسانه    . 6

 .معناداري وجود دارد
هويـت  هـاي ارتبـاطي و اطالعـاتي جديـد و             ها و فناوري    بين ميزان استفاده از رسانه    . 7

  .رابطة معناداري وجود دارد )ملي، ديني و گروهي(
  
   پژوهششناسي شرو

 و از   انجـام گرفتـه    روش پيمايـشي      و با اسـتفاده از     رويكرد كمي اساس   بر   پژوهشاين  
جامعـة آمـاري آن     . اسـت شـده   آوري اطالعات آن اسـتفاده       جمعابزار پرسشنامه جهت    

 جـدول لـين     بر اساس حجم نمونه   . باشد   سالة شهر شيراز مي    29-18شامل كلية جوانان    
ه  نفر برآورد شـد    888 درصد اطمينان،    95گيري و    طاي نمونه  درصد خ  3 با   )503: 1976(

اي اسـت و جهـت       تصادفي چند مرحلـه    اي   طبقه گيري نمونه،  گيري  شيوة نمونه  )1(است
در نهايت بـراي انجـام ايـن        .  بندي مركز آمار ايران استفاده شده است        انجام آن از بلوك   

هـا و    مه با توجه به فرضيه    هاي پرسشنا  پرسش.  پرسشنامه تكميل شد   880پژوهش تعداد   
صورت طيف ليكـرت تـدوين       هايي به  متغيرهاي تحقيق ساخته شده و با استفاده از گويه        

 از اعتبار محتوايي و كار رفته در سنجش متغيرها هاي به جهت تأمين اعتبار طيف. اند شده
بدين صـورت كـه هـر متغيـر بـا اسـتفاده از              . چنين اعتبار صوري استفاده شده است      هم
بندي شـده     صورت يك سازة عملياتي مفهوم      هاي نظري به    عاريف نظري موجود و سازه    ت

چنين پرسشنامه پس از طراحـي توسـط تعـدادي از اسـاتيد              هم). اعتبار محتوايي (است  
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به منظور دستيابي بـه پايـايي   ). اعتبار صوري(شناسي مورد تأييد قرار گرفته است      جامعه
 نفـر   100 ابتدا پرسشنامة اوليه تدوين شد و بر روي          . از دو شيوه استفاده شده است      الزم

آنگاه با اسـتفاده از ضـريب آلفـاي كرونبـاخ           . آزمون صورت گرفت   از افراد نمونه، پيش   
آزمـون ـ   عـالوه از روش   بـه .  شـدند هاي ناهمساز و نامتناسب از پرسشنامه حذف گويه

 پرسشنامه بـه    30ور تعداد   براي اين منظ  .  نيز براي تأمين پايايي استفاده شد      آزمون مجدد 
در ادامـه همبـستگي     . شـد فاصلة يك هفته بـه تعـدادي از افـراد جامعـة آمـاري ارائـه                 

و همبستگي دو آزمون   گيري اول و دوم با يكديگر مقايسه          در اندازه  هاي پرسشنامه  طيف
 ضرايب آلفاي كرونباخ و همبستگي بـين دو آزمـون           1جدول شمارة   . با هم محاسبه شد   

  .دهد يرا نشان م
  في هر طيياي آزمون پاجهي نت:1 شمارة جدول

  ضريب همبستگي آزمون ـ آزمون دوباره  ضريب آلفاي كرونباخ  متغيرها
  90/0++  77/0  هويت ملي

  80/0++  75/0  هويت گروهي
  74/0++  86/0  هويت ديني

  63/0++  -  )2(سبك زندگي جديد
  

  شيوة سنجش متغيرها
 ميزان ساعات صرف شده     به صورت : هاي ارتباطي  ناوري و ف  ها  ميزان استفاده از رسانه    -

در اين پـژوهش    . گيري شده است   ها اندازه   انواع رسانه  براي استفاده از  ول هفته   در ط 
هـاي ارتبـاطي، ايـن متغيـر بـه دو دسـته              هـا و فنـاوري     جهت مطالعة مجزاي رسانه   

. انـد   شـده  هاي اطالعـاتي و ارتبـاطي تقـسيم        ها و فناوري   هاي جمعي و رسانه     رسانه
 ،فـيلم ،  ها و مجـالت     روزنامه  راديو و تلويزيون،   ، داخلي هاي جمعي   رسانهمنظور از   

  و ارتبـاطي   هـاي جديـد اطالعـاتي      ها و  فنـاوري      و منظور از رسانه     كتاب ودي    سي
(ICT)، هـاي گفتگـوي     و اسـتفاده از اتـاق      هاي اينترنتي  اي، سايت   هاي ماهواره      شبكه

  .است و پيام كوتاه) چت(مجازي 
اي از   شــيوة زنــدگي مجموعــه)1378( بنــا بــه تعبيــر گيــدنز: ســبك زنــدگي جديــد -

گيرد كـه نـه تنهـا نيازهـاي جـاري او را               كار مي  عملكردهايي است كه فرد آنها را به      
آورند بلكه روايت خاصي را هم كه وي براي هويت شخـصي خـود برگزيـده                 برمي

سبك زندگي بـه    بنابراين  . )120: 1378 گيدنز،( سازد  است در برابر ديگران مجسم مي     
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 وجهة نظراتي است كه فـرد آنهـا را پذيرفتـه، در زنـدگي                و ها معناي مجموعة كنش  
بـرد و شـكل گـذران اوقـات فراغـت، نحـوة پوشـش و گفتـار،                   كـار مـي    روزمره به 

بـراي  . دهندة آن خواهد بـود     ترجيحات غذا خوردن و نوع ورزش مورد عالقه نشان        
دهنـدة سـبك زنـدگي جديـد          هايي كـه نـشان       در ابتدا فعاليت   تغيرگيري اين م   اندازه

هــا در طــول هفتــه از  تعــداد دفعــات انجــام ايــن فعاليــتهــستند گــزينش شــده و 
هـاي خـاص     فعاليـت ( هاي مـشترك ميـان دو جـنس        پاسخگويان به تفكيك فعاليت   

نمـرة بـاال در ايـن متغيـر         . سـؤال شـده اسـت     ) هاي خاص پسران   دختران و فعاليت  
دهندة ميزان گرايش پاسخگو به سبك زندگي جديد است كه در آن توجـه بـه                  نشان

ماننـد  ( هاي اوقات فراغـت غيـر سـنتي         بدن، ميزان استفاده از غذاهاي آماده، فعاليت      
  .بيشتر انجام شده است...) كالس موسيقي، استفاده از استخر وسونا و

  
  هويت

اش  عنوان بازتـابي از زندگينامـه      هرا ب  است كه شخص آن   » خود«هويت درحقيقت همان    
گيـدنز،  (  هويت به معناي تداوم فرد در زمـان و مكـان اسـت             به عبارت ديگر،  . پذيرد مي

 هويـت ملـي،     ابعـاد هايي در    اين متغير با استفاده از طيف ليكرت با شاخص        . )82: 1378
هـايي ماننـد افتخـار بـه      هويت ملي بـا شـاخص  . شده استگيري  اندازهو گروهي  ديني  

وطنان و دلـسوزي بـراي     ليت، توجه به تاريخ و فرهنگ كشور، احساس نزديكي به هم          م
هايي از قبيل ميزان افتخار به ديـن،   هويت ديني با شاخص .شده استگيري  كشور اندازه 

ر روابط، ميـزان شـناخت از ديـن،    بثير اعتقادات أ ديني، ميزان ت  هايميزان رعايت دستور  
گيري شده   هاي ماورايي دين اندازه    لفهؤو ميزان اعتقاد به م    ميزان انجام دادن اعمال ديني      

هايي مانند ميزان توجه به اصالت خانوادگي، تمايل بـه           شاخصبا  هويت گروهي    .است
كمك به خانواده، توجه بـه مـصالح قـومي و خـانوادگي، عالقـه بـه زنـدگي و ازدواج                     

  .ه استشدگيري  قومي و توجه به رسوم قومي و خانوادگي اندازه درون
  

  هاي پژوهش يافته
  هاي توصيفي  يافته)الف

 سـال   48/22ميانگين سني پاسـخگويان     .  سال بوده است   29 تا   18سن پاسخگويان بين    
 درصـد آنهـا مجـرد       70درصد از پاسخگويان متأهـل و     30نزديك به . محاسبه شده است  

حـد ديـپلم    اكثريـت پاسـخگويان در      . انـد   سواد نبوده   يك از پاسخگويان بي    هيچ. اند بوده
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داراي اكثريـت بـوده     ) تـا ليـسانس   (اند و بعد از آن تحصيالت دانـشگاهي        تحصيل كرده 
 سال يعني كمي بيش از ديپلم بـوده         72/12ميانگين ميزان تحصيالت پاسخگويان     . است
 200 تــا 101 درصــد بــين 7/9.  درصــد از پاســخگويان درآمــدي ندارنــد1/72. اســت

 درصد 7/74.  هزار تومان درآمد داشته اند   100زير   درصد   6/8هزارتومان درآمد دارند و     
  .ه يا همسرشان درآمدي نداشته استاز پاسخگويان داراي همسري نبود

  
  هاي تبييني  يافته)ب

 مـشاهده   نيانگيـ  تفـاوت م   اي پرسش كه آ   ني به ا  ييپاسخگوجهت بررسي فرضية اول و      
 اياست   معنادار ي آماراز لحاظزندگي در ميان دختران و پسران       سبك   يها  شده در نمره  

 نـشان   2 نتايج اين آزمون در جدول شـمارة         . استفاده شده است   مستقل t از آزمون    ر،يخ
هـا    تفاوت ميانگين . اند  دهد كه پسران بيش از دختران سبك زندگي جديد را پذيرفته            مي

از در سبك زندگي بين دختران و پسران بسيار زياد است و اين تفاوت در سـطح بـيش                   
  .د اطمينان معنادار است درص99

  
     مستقل براي مقايسة تفاوت ميانگين سبك زندگي بر اساس جنسيتT آزمون :2جدول شمارة 

  T Sig  خطاي استاندارد  انحراف معيار  ميانگين  فراواني  ها گروه  متغير

  43/6  98/117  78/126  336  دختر

يت
جنس

  48/19  35/341  78/198  307  پسر  
51/3- 001/0 

    
 آزمون تفاوت ميـانگين انـواع هويـت برحـسب جنـسيت را نـشان                3مارة  جدول ش 

شود از بين سه نوع هويت ملي، ديني و گروهي تنهـا             طور كه مالحظه مي    همان. دهد  مي
كـه    طـوري  به. دهد  هويت ديني دختران و پسران با يكديگر تفاوت معناداري را نشان مي           

به عبارت ديگر هويت دينـي      . ران است ميانگين دختران در اين نوع هويت، باالتر از پس        
  .تر از پسران است دختران قوي

  
     مستقل جهت مقايسة ميانگين انواع هويت بر حسب جنسيتT آزمون :3جدول شمارة 

انحراف   ميانگين  فراواني  ها گروه  متغير
  معيار

خطاي 
  T Sig  استاندارد

  067/0  57/1  42/8  545  دختر
  هويت ملي

  093/0  70/1  58/8  333  پسر
48/1- 140/0 
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  099/0  33/2  08/8  547  دختر
  هويت ديني

  123/0  25/2  68/7  334  پسر
52/2 

 
01/0 

  081/0  91/1  29/16  547  دختر
  هويت گروهي

  122/0  23/2  41/16  333  پسر
87/0- 38/0 

  
 همبستگي پيرسـون متغيرهـاي مـستقل را بـا متغيـر وابـسته نـشان                 4جدول شمارة   

ميـزان اسـتفاده از     دهد هويـت ملـي، دينـي، و گروهـي،             ون نشان مي  نتايج آزم . دهد  مي
هاي ارتباطي و اطالعاتي جديد با ميزان پـذيرش           ها و فناوري    رسانه  و هاي جمعي   رسانه

سبك زندگي جديد در ميان دختران رابطة معنادار داشته درحالي كه در مورد پسران تنها     
هاي ارتباطي و اطالعاتي      ها و فناوري    انهرابطة بين هويت گروهي و ميزان استفاده از رس        

  .جديد با ميزان پذيرش سبك زندگي جديد، رابطة معناداري برقرار كرده است
  

     آزمون همبستگي پيرسون بين متغيرهاي مستقل و سبك زندگي دختران و پسران:4جدول شمارة 
  سطح معناداري  ضريب همبستگي  گروه  متغير

  هويت ملي  004/0  128/0  دختران
  172/0  07/0  پسران
  هويت ديني  000/0  -215/0  دختران
  199/0  -074/0  پسران
  هويت گروهي  05/0  -09/0  دختران
  03/0  -127/0  پسران
  هاي جمعي ميزان استفاده از رسانه  000/0  159/0  دختران
  06/0  112/0  پسران
ـ      رسانهميزان استفاده از      000/0  345/0  دختران هـاي    ورياهـا و فن

  000/0  321/0  پسران  ارتباطي و اطالعاتي جديد
  

ميـزان اسـتفاده از   را بـا  ابعـاد مختلـف هويـت     همبستگي پيرسـون     5 ةجدول شمار 
حـاكي از آن اسـت كـه ميـزان     نتـايج آزمـون   . دهـد   نشان مي)داخلي(هاي جمعي  رسانه

نـه   كدام از ابعاد هويت، نه براي دختـران و         با هيچ ) داخلي(هاي جمعي   استفاده از رسانه  
  .براي پسران معنادار نشده است

  



  ...زندگي درها، هويت و سبك  مقايسة جنسيتي رابطة رسانه

  115

و ابعاد ) داخلي(هاي جمعي   آزمون همبستگي پيرسون بين ميزان استفاده از رسانه:5جدول شمارة 
    مختلف هويت به تفكيك جنسيت

  سطح معناداري  ضريب همبستگي  گروه  متغيرهاي وابسته  متغير مستقل
  06/0  -083/0  دختران

  هويت ملي
  940/0  004/0  پسران
  27/0  -047/0  دختران

  هويت ديني
  45/0  04/0  پسران
  87/0  -007/0  دختران

ميزان استفاده از 
  هاي جمعي رسانه

  هويت گروهي
  49/0  038/0  پسران

  
ميـزان اسـتفاده از   را بـا  ابعـاد مختلـف هويـت     همبستگي پيرسـون     6 ةجدول شمار 

طور كه مالحظـه      همان .دهد  مي نشان   هاي ارتباطي و اطالعاتي جديد      ها و فناوري    رسانه
 هاي ارتباطي و اطالعـاتي      ها و فناوري    شود در مورد پسران رابطة ميزان استفاده از رسانه          مي

با تمام ابعاد هويت مورد تأييد قرار گرفته در حـالي كـه ايـن رابطـه در                  ) هاICT(جديد  
  . نشده استا هويت گروهي معنادارمورد دختران با هويت ملي و ديني معنادار شده و ب

  
هاي ارتباطي و  ها و فناوري  آزمون همبستگي پيرسون بين ميزان استفاده از رسانه:6جدول شمارة 

    اطالعاتي و ابعاد هويت به تفكيك جنسيت
 سطح معناداري  ضريب همبستگي  گروه  متغيرهاي وابسته  متغير مستقل

  هويت ملي  007/0  119/0  دختران
  001/0  185/0  پسران
  هويت ديني  000/0  -28/0  دختران
  000/0  -204/0  پسران
  830/0  -009/0  دختران

ميزان استفاده از 
هاي  ورياها و فن رسانه

ارتباطي و اطالعاتي 
  جديد

  هويت گروهي
  05/0  04/0  پسران

  
 همـة   گـام  بـه   گـام  رهي چند متغ  وني روش رگرس   با استفاده از   ره،ي چند متغ  لي تحل يراب
 ليـ  تحل ةدهند  نشان 7 شمارة   جدول. وارد معادله شدند    وابسته ريتغ م با هاي مستقل  متغير

 انيـ از م . باشـد  يمـ سـبك زنـدگي      ة وابـست  ري متغ ينيب  شي پ ي گام به گام برا    ةريچند متغ 
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 هاي ارتبـاطي    ها و فناوري    رسانه( براي پسران    ريمتغ دو    معادله شدند  ني كه وارد ا   ييرهايمتغ
هـا و     رسـانه (ي و چهار متغير براي دختـران        و هويت گروه  ) هاICT( و اطالعاتي جديد  

 )هاي جمعـي    هاي ارتباطي و اطالعاتي جديد، هويت ديني، هويت گروهي و رسانه            فناوري
اند در     توانسته هاريمتغ ني ا دهد يشان م  ن 7 شمارة   گونه كه جدول   همان. ه است  ماند يباق

 نيـي  تب ي پـسران   درصـد را بـرا     13 براي دختران و     را  وابسته ريدرصد متغ  2/16 مجموع
آمده براي بتا، بيانگر آن است كه از بين متغيرهاي وارد شده بـراي               مقادير به دست  . دكنن

منفـي و    پسران هويت گروهي و براي دختران هويت ديني، هويت گروهي داراي رابطة             
نكته جالب توجـه آن اسـت كـه         . اند معكوس با ميزان پذيرش سبك زندگي جديد بوده       

با ميزان پذيرش سبك زندگي جديد در دختران رابطة مثبـت           ) اخليد(هاي جمعي   رسانه
  .ندكن هاي ارتباطي و اطالعاتي جديد عمل مي ها و فناوري راستا با رسانه دارد و هم

  
    بيني متغير وابسته به تفكيك جنسيت تحليل چند متغيرة گام به گام براي پيش: 7جدول شمارة 

گو
سخ

پا
  

  گام

متغير وارد 
 R R2  شده

R
2 A

d 

S.E B Beta مقدارt  

S
in

g 

1  LCT0  57/6  30/0  94/11  82/1  132/0  134/0  37/0  ها  
  003/0  -95/2  -132/0  -52/6  21/2  144/0  148/0  384/0  هويت ديني  2
ران  04/0  06/2  -088/0  -11/5  48/2  150/0  155/0  39/0  هويت گروهي  3

دخت
  

  04/0  99/1  087/0  86/3  94/1  155/0  162/0  40/0  هاي جمعي رسانه  4
1  LCT0  98/5  334/0  52/32  43/5  106/0  109/0  330/0  ها  

ران
پس

  012/0  -52/2  -14/0  -71/21  61/8  123/0  129/0  36/0  هويت گروهي  2  
 F=48/22Sig=000/0       دختران
  F=62/20Sig=000/0        پسران

  
  گيري نتيجه

ود در ذهن داشته و هر      ، هويت هر فرد، روايتي است كه او از خ         )1378( طبق نظر گيدنز  
. كند  دهد آن را جرح و تعديل كرده و تثبيت مي           هايي كه صورت مي     روز از گذر انتخاب   

 هـا   هاي زندگي نيز مجموعه عملكردهايي هستند كه بعد از گذشتن از صافي انتخـاب               سبك
  .دهد كه مؤيد هويت فرد هستند  ميهايي را نشان انجام شده و رفتارها و انتخاب

زندگي كه در چـارچوب نظـري پـژوهش مـورد      اد مختلف هويت و سبك رابطة ابع 
اين واقعيت كـه ابعـاد      . دست آورد  انتظار بوده، تنها براي دختران تأييد تجربي الزم را به         
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هويت فقط در مورد دختران رابطة معناداري با پذيرش سبك زندگي جديد داشته است              
تـر از دختـران اسـت؛        ار جا افتاده  دهد كه سبك زندگي جديد براي پسران بسي         نشان مي 

اي عموميت يافته كه تمايزهاي موجـود در سـطوح هويـت ملـي و                 كه به اندازه    طوري به
هـايي از قبيـل بيـرون رفـتن بـا دوسـتان، رفـتن بـه                   فعاليـت . ديني را درنورديده اسـت    

هاي پـاپ و   دادن به آهنگ   هاي دوستانه، كافي شاپ، خوردن غذاي آماده، گوش         ميهماني
در تأييد اين   . شود  هاي معمول پسران محسوب مي      جزء فعاليت ... رجي، كوهنوردي و  خا

توضيحات، نتايج پژوهش نيز نشان دهندة آن است كه سبك زندگي دختران بـا پـسران                
. انـد   تري را در مقايسه با دختران تجربه كـرده         متفاوت بوده و پسران سبك زندگي مدرن      

تيجه سبك زندگي آنها بيشتر در ارتباط بـا خـانواده           لذا از آنجا كه هويت دختران و در ن        
كـه    طوري تعريف شده است تمايزهاي هويتي آنها بر انتخاب سبك زندگي مؤثر بوده به            

تر و هويت ديني و گروهي آنها اهميـت كمتـري داشـته               هرچه هويت ملي دختران قوي    
  .ها به سبك زندگي جديد بيشتر استباشد تمايل آن

ها و ميزان پذيرش سبك زندگي جديد از لوازم نظريـة             ه از رسانه  رابطة ميزان استفاد  
هـا،    اسـتفاده از رسـانه    . دهـد   ها به خـوبي خـود را نـشان مـي            گيدنز است كه در آزمون    

اين يافته كـه بـا      . نظر از نوع آن، بر ميزان پذيرش سبك زندگي جديد مؤثر است            صرف
شـدن را بـر سـبك         جهـاني   منطبق اسـت، تـأثير     )1385( نتايج پژوهش ذكايي و خطيبي    

هـا نقـش مهمـي در         رسانه. كند  زندگي و به تبع آن، هويت جوانان به خوبي منعكس مي          
آور نيـست     و تعجب  )1986فريث،  ( كنند  گيرشدن توليدات صنعت فرهنگي بازي مي       همه

در ايـن  . ها ميزان پذيرش سبك زندگي جديد را افزايش دهد كه صرف استفاده از رسانه   
هـا را   اگر نوع رسانه. تر از پسران است ها بر دختران به مراتب قوي    ثير رسانه مورد نيز، تأ  

 زنـدگي    تنهـا بـا سـبك     ) داخلي( هاي گروهي   شود كه رسانه    در نظر بگيريم مشاهده مي    
دهد؛ اما تمايـل بـه سـبك          دختران در ارتباط بوده و رابطة مثبت و معناداري را نشان مي           

) داخلـي (هـاي جمعـي   ي با ميـزان اسـتفاده از رسـانه   زندگي جديد در بين پسران ارتباط    
توان گرفت اين اسـت كـه در ايـن مـورد نيـز                اي كه از اين يافته مي       نتيجه. نداشته است 

همـين وضـعيت در     . سبك زندگي جديد براي پسران به امري عمومي تبديل شده است          
 وجـود دارد    هاي جديد ارتباطي نظير رايانه، تلفـن همـراه و مـاهواره نيـز               مورد فناوري 

تري    زندگي جديد بين دختران عمومي نيست چون آنها در فضاي بسته            كه سبك  درحالي
هـاي جديـد      كساني كه از رسانه   . هاي اجتماعي بيشتري دارند     زندگي كرده و محدوديت   

هايي هستند كه اين نوع سبك زنـدگي          كنند بيشتر آمادة انجام فعاليت      استفادة بيشتري مي  
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هاي   هاي جديد ارتباطي بيشتر از رسانه       البته در اين ميان نقش فناوري     دهد و     را نشان مي  
 نيـز در پـژوهش خـود كـه بـه تـأثير        )1385(عريضي و همكـاران   . گروهي داخلي است  

دهنـد افـرادي كـه بيـشتر از          اند، نشان مـي    هاي ماهواره بر هويت جنسيتي پرداخته      شبكه
بـه  . اند  تري كسب كرده     جنسيتي پايين  اند نمرة هويت     استفاده كرده  اي هاي ماهواره  شبكه

، )1385(هاي اين پـژوهش و پـژوهش عريـضي و همكـاران     عبارت ديگر بر اساس يافته 
هاي ارتباطي جديد كه به       تر رسانه   اي يا به طور كلي      هاي ماهواره   توان گفت كه شبكه     مي

ش هاي رفتـاري جديـد تـال        كنند، با ارائة سبك زندگي و شيوه        صورت فراملي عمل مي   
  .تر اين مزر را كمرنگ كنند بينانه صورت خوش كنند به نوعي مرز جنسيت را محو و يا به مي

هاي جديد ارتبـاطي      هاي اين پژوهش، رابطة ميان ميزان استفاده از فناوري          طبق يافته 
. با سبك زندگي جديد، هم براي دختران و هم براي پسران، قوي و معنادار بـوده اسـت              

ها براي پذيرش سبك زندگي جديـد        كنندگي اين گروه از رسانه      يناما مقايسة قدرت تبي   
تري بـراي     است تبيين قوي    دهد كه اين متغير توانسته        در بين دختران و پسران، نشان مي      

اين يافته حاكي از آن اسـت كـه         . پذيرش سبك زندگي جديد توسط دختران فراهم كند       
اهنگي خود را با فضاي جهاني ايجـاد        پسران قبالً با استفاده از فضاي بازتر جنسيتي، هم        

زمينة اجتمـاعي كـشور   . دارند اند و دختران نيز با كمي تأخير در همين مسير گام بر مي      كرده
هاي الزم براي تثبيت هويتي جوانان را در          پذيري داشته باشد كه يا بتواند گزينه       بايد انعطاف 

 از جوانـان را     تـري   هاي جذاب   رائتها و ق   داخل كشور فراهم آورد و يا توانايي ارائة گزينه        
خوان بـا فـضاي      كه بتوان سبك زندگي جديد را هم        طوري براي خودشان داشته باشد؛ به    

  .رهنگ اسالمي و ملي حل و جذب كردفرهنگي كشور پذيرفت و مباني فرهنگي آن را در ف
هاي گروهـي داخلـي،     نكتة جالب توجهي كه در نتايج، ديده شده آن است كه رسانه           

هـاي جديـد ارتبـاطي و         راسـتا بـا فنـاوري      ها، راديو و تلويزيـون هـم       ند كتاب، مجله  مان
ها و  كنند يعني عالوه بر رسانه     اطالعاتي، سبك زندگي جديد را براي دختران تشويق مي        

تـرين آنهـا را صداوسـيما تـشكيل      هاي عمومي داخلي كه مهم   هاي جديد، رسانه   فناوري
هايي ماننـد مـاهواره و        كنند، هرچند رسانه    ترويج مي دهند نيز سبك زندگي جديد را         مي

هـاي    برخي از مؤلفـه   . دهند  تري اين كار را انجام مي       صورت موثرتر و مستقيم    اينترنت به 
چنين تمايـل بـه      سبك زندگي جديد مانند توجه به بدن و سالمتي، زيبايي و ورزش هم            

ها مقبوليت  يد و كافي شاپ   هايي مانند مراكز بزرگ خر      غذاهاي جديد و استفاده از مكان     
هاي عمومي و صدا و سيما تأثير داشـته           اند و همين امر نيز كم و بيش بر رسانه           عام يافته 

  .ها را به مبلغان اين نوع زندگي نيز تبديل كرده است و اين رسانه
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هاي مدرن تأثير بيشتري بر انتخاب سـبك          دهد كه رسانه    نتايج اين پژوهش نشان مي    
صـورتي كـه     توجه به سبك زنـدگي جديـد بـه        .  براي دختران دارند   خصوص زندگي به   

مـسئولين فرهنگـي كـشور      . طلبي جوانان باشد ضرورت دارد     بتواند پاسخگوي نياز تنوع   
هاي مورد عالقة جوانان      بايد متوجه باشند كه در عرصة پوشش، تفريح، شادي و فعاليت          

ن را كه منجر بـه پـذيرش و         هاي فرهنگي و هويتي جوانا      بايد ظرفيت پذيرش گوناگوني   
صـورتي فعـال در ايـن زمينـه          شود داشته باشند و به      هاي زندگي متنوعي مي     ايجاد سبك 
هـاي اخيـر      هاي لباس قابل قبول در محيط كار و جامعـه در سـال              ارائة مدل . وارد شوند 

بايـد  . باشد، اما هنوز راه درازي در پيش اسـت          مثبت در اين زمينه مي     هاي يكي از اقدام  
ريزي نهادهاي فرهنگي رسمي در جامعـه         وجه داشت كه جوانان منتظر دستور و برنامه       ت

دهند؛ بنابراين بـر مـسئولين        هاي موجود جهاني پاسخ مي     مانند بلكه فعاالنه به نمونه      نمي
فرهنگي كشور است كه به طريقي منطقي، هدفمند و منسجم در اين عرصه وارد شده و                

 پـذيري داشـته   هاي بلند مدت و در عين حال انعطاف ينه برنامهبا مطالعه و تحقيق در اين زم      
هاي جامعة جهاني     باشند تا هاضمة قوي فرهنگ عمومي بتواند عالوه بر اينكه گوناگوني          

  .مي و ملي جامعه را نيز حفظ كندكند هويت ملي و فرهنگ اسال را در خود هضم مي
 ي هويت مذهبي با آن نـشان      رابطة مثبت هويت ملي با سبك زندگي جديد و رابطة منف          

رفته هويـت دينـي و    دهد كه با فراگير شدن سبك زندگي جديد به صورت موجود، رفته            مي
 كه هويت ايراني زماني    با توجه به اين   . كنند  سو عمل نمي   ملي از يكديگر فاصله گرفته و هم      

 مـاعي بسيار دراز با هويت اسالمي گره خورده است جدا شدن راه اين دو جنبة هويت اجت               
  .بزرگي است كه بايد به گوش جان شنيده شودوقوع تحول مهم و از يكديگر براي جوانان 

  
  

  يادداشت
 
 1هاي مختلف آماري براي درصـد خطـاي           جدول لين، جدولي براي تعيين حجم نمونه است كه براي جمعيت          . 1

حجم . كند زم را پيشنهاد ميحجم نمونه ال  70/0 و q 30/0  و pچنين    هم 50/0 و q 50/0  و p درصد و    5درصد و   
امـا مزيـت   . آيد ندارنـد  گيري به دست مي هاي نمونه  اي كه توسط فرمول     نمونه پيشنهاد شده تفاوتي با حجم نمونه      

. دهد  اين جدول اين است كه با دقت بسيار خوبي براي مقادير نادقيق از جامعه آماري حجم نمونه دقيقي ارائه مي                   
 (d)گيري و خطاي نمونه 50/0 مساوي و با q  وp هزار نفر با 100 تا 50هايي بين  مثالً حجم نمونه براي جمعيت

 ).در اين روش الزم نيست تعداد دقيق جمعيت را بدانيم( نفر است 381برابر با  05/0با آلفاي  05/0
اده از  گيري شده است داراي ضريب آلفا نيست و پايـايي آن بـا اسـتف                صورت عيني اندازه    سبك زندگي چون به   . 2

  .گيري شده است آزمون ـ آزمون دوباره اندازه



  1390، 3ة سال دوازدهم، شمار

  

 

120

  منابع
 
  .انتشارات فيروزه: ، تهرانمباني ارتباطات جمعي؛ )1385(دادگران، سيدمحمد  -
فرهنگ يـا مـصرف فرهنگـي، پژوهـشي در بـين              خرده«؛  )1384(غالم آراني    ذكايي، محمدسعيد و زهرا پور     -

، 4، س اول، ش     ن ايرانـي مطالعـات فرهنگـي و ارتباطـات         فصلنامة انجم ،  »آموز شهر تهران   دختران دانش 
  .25-1صص 

، ترجمـة كمـال پـوالدي،    هاي اجتماعي و فرهنگ جهـاني  شدن تئوري   جهاني؛  )1382(رابرتسون، رونالـد     -
  .نشر ثالث: تهران

  .انتشارات اطالعات: ، تهرانشناسي ارتباطات جامعه؛ )1377(ساروخاني، باقر  -
معاونـت پژوهـشي   : ، شـيراز  شناختي و روانشناختي جواني    تطبيقي جامعه بررسي  ؛  )1382(سروش، مـريم     -

  .جهاد دانشگاهي فارس
ـ ،  »هـا و پيامـدها      جوانـان در ايـران، قرائـت       ةهاي ويـژ   فرهنگ خرده« ؛)1380( شهابي، محمود  -  انجمـن   ةنام

  .100-87. ص، ص4، ش شناسي ايران جامعه
 دختـران جـوان     يتي جنس تيماهواره و هو  «؛  )1385 ( پروانه دانش   و دوني فر دا،ي وح ؛السادات  فروغ ،يضيعر -

ـ  ايشناسـ   جامعهةمجل، ») شهر تهران5 ة منطقيرستاني دختران دب  ي مورد ةمطالع( صـص  ، 2، ش7 ة دور،راني
76-100.  

  .صبح صادق: ، قممصرف و سبك زندگي؛ )1382( فاضلي، محمد  -
  .3-2، صص 38، ش يفصلنامة فرهنگ عموم، »جوانان و گروه مرجع«؛ )1383(فرهنگ عمومي  -
  .سروش: تهران، ها و فرهنگ مجموعه مقاالت رسانه در ،»پيشگفتار« ؛)1376( گرانپايه، بهروز -
  .انتشارات گام نو: ، ترجمة منصور انصاري، تهرانمدرنيته سياست پست؛ )1381(آر و ري بوريمر .گيبينز، جان  -
  . نشر ني:هران ناصر موفقيان، تة، ترجمتجدد و تشخص ؛)1378(گيدنز، آنتوني  -
  .نشر ني:  تهران، منوچهر صبوريةترجم، شناسي جامعه ؛)1379( -------- -
: ، تهـران ها و رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي در تهران        ها، نگرش   بررسي آگاهي  ؛)1379( محسني، منوچهر  -

  .انتشارات زهد
  .نشر ديدار: تهران، هاي اطالعاتي نظريه ؛)1383( وبستر، فرانك -

 Castels, S. and, M. J. Miller (1998); The Age of Migration, Second Edition, London: 
Macmillan. 

 Daryl Stack, J and M. Wise (2002); Culture and Technology, Peter Lang Publishing, Inc. 

 Frith, S. (1986); The Sociology of Youth, Ormsiciric & Causway Press Ltd. 

 Giddens, Anthony (1991) Modernity and self-identity. Self and 

 Reimer, B. (1998); "Youth and Modern lifestyles", in Fornas, J. & G. Bolin, (Eds), Youth 
Culture in the Late Modernity, London: Sage Publication, PP 120-144. 
Society in a late modern age, Oxford: Polity Press. 


