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 نقش بر تاکید با اردبیل شهر در مهاجر مادران و دختران زندگی سبک تفاوت بررسی)

 (جمعی های رسانه
 

  *، 1محدثه یعقوبی
کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، پردیس علوم و تحقیقات اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  *و  1

 اردبیل، ایران.
 (mohadeseh_yaghobi@yahoo.com) 

 

 

 چکیده 

 بر تاکید با اردبیل شهر در مهاجر مادران و دختران زندگی سبک تفاوت بررسی حاضر تحقیق از هدف

 تطبیقی تحقیق روش لحاظ از کاربردی، نوع از تحقیق هدف لحاظ از. باشد می جمعی های رسانه نقش

 1131 سال در اردبیل شهر مهاجر مادران و تراندخ شامل پژوهش این آماری جامعه.باشدمی وهمبستگی

 و شد استفاده کوکران فرمول از نمونه حجم برآورد برای.باشد می نفر 15821 برابر آنها تعداد که هستند

 تعداد مادران و دختران گروه هر از ترتیب این به. آمد بدست نفر 182 برابر آماری نمونه تعداد نهایت در

 ای مرحله چند ای خوشه روش از نیز گیری نمونه برای. شوندمی انتخاب هنمون عنوان به نفر 182

 و( LSQ) زندگی سبک استاندارد پرسشنامه از نیاز، مورد های داده آوری گرد بمنظور.شود می استفاده

 افزار نرم از داده تحلیل جهت. است شده استفاده جمعی های رسانه از استفاده ساخته محقق پرسشنامه

spss و پیرسون همبستگی ضریب های آزمون از فرضیات تحلیل رایب و T استفاده مستقل گروه دو با 

 مهاجر مادران و دختران زندگی سبک بین که است این از حاکی تحقیق از آمده بدست نتایج. است شده

. است مهاجر مادران از باالتر مهاجر دختران زندگی سبک میانگین و دارد وجود داری معنی تفاوت

 وجود داری معنی مثبت رابطه مهاجر دختران زندگی سبک و جمعی های رسانه از استفاده بین مچنینه

 وجود داری معنی تفاوت اشتغال وضعیت حسب بر مهاجر دختران زندگی سبک بین نهایت در و دارد

 .تاس( بیكار) شاغل غیر مهاجر دختران از باالتر شاغل مهاجر دختران زندگی سبک میانگین و دارد

 جمعی های اردبیل، رسانه مهاجر، شهر مادران و زندگی، دختران سبکواژگان کلیدی: 

 
 

 

 

 

                                                           

و  ، مقطع تحصیلی و رشته تخصصي، دانشکدهنويسنده مسئول: درجه علمي -*و  1

 ، راست چین(B Nazanin .pt 11نويسنده اول ) دانشگاه محل تحصیل
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 مقدمه 

جامعه ایرانی به لحاظ فرهنگی همواره متنوع بوده است، لیكن در دهه های اخیر این تنوع ، پیچیدگی های مضاعفی یافته است 

ایران مفهوم سبک زندگی است. جوانان ایرانی متأثر از  از جمله متغیرهای اجتماعی مناسب برای فهم پیچیدگی های معاصر

تحوالت کالن فرهنگی، اجتماعی، ملی و فراملی و همچنین متأثر از جایگاههای اجتماعی متفاوت خود، در عرصه ی سبک 

ری زندگی گزینش های متعددی صورت داده اند که شناخت این صور متعدد و متنوع برای شناخت تحوالت فرهنگی بسیارضرو

 .(1181، زاده رضویاست)

سبک زندگی عبارت است از کل به هم پیوسته صورت هایی که افراد یک جامعه مطابق انگیزه های درونی و سالیق خودشان و 

بواسطه تالشی که برای ایجاد توازن میان شخصیت ذهنی و زیست محیط عینی و انسانی شان به انجام می رسانند، برای 

د. بنابراین، با توجه به اهمیت این موضوع در جامعه مدرن ، توجه به این مفهوم در جامعه ما که هم در زندگی خود برمی گزینن

معرض مدرنیته است و هم با بسیاری از شاخصه های سبک زندگی مدرن از جمله :مصرف ، تجمالت ، پوشش ، تفریح و غیره 

 (.11: 1188، امید علیمواجه شده است، حائز اهمیت است) 

و جهان مدرن صورت گرفت باعث شد که دختران جوان رفته رفته از تمام محتوای  ردی که میان نسل جدید دخترانبرخو

معرفت شناختی خود تهی شوند و از فرهنگ و محتوای فرهنگی مادران خود دورتر شوند و به سوی فرهنگ ها و سبک های 

ند معتقدند که باید محو در فرهنگ غرب شد این گونه افراد زندگی غربی راه پیدا کنند. کسانی که در صدد غرب گرایی هست

تمام فرهنگ و ارزشهای اصیل خود را به مرور از دست داده و سبک زندگی خود را به غرب و فرهنگ آن نزدیک می کنند که 

 .(16: 1135، محمد پور و همكاراندر واقع نوعی تهاجم فرهنگی به شمار می رود )

ید از تاثیر رسانه چشم پوشی کرد. فرد در شرایط پیچیده کالن شهری، در اثر گسترش وسایل ارتباطی در ایجاد این شرایط نبا

گیرد در این شرایط نمایش دادن کاال، تنها وسیله ای است که برای و تحرك جمعیت در معرض دید افراد بی شماری قرار می

ی انسانها ارزش شان را در مقایسه با ارزش دیگری می داوری کردن درباره اعتبار شخص وجود دارد. در یک فرهنگ رقابت

 (. 11:  1131، و جهانگردی شهابیسنجد. در واقع راه مصرف، راه سنجش این ارزش ها را هموار می کند )

در دهه های اخیر کشورمان ایران هم همچون سایر کشورها از جمله کشورهای جهان سوم دچار دگرگونی های ارزشی و 

ع رفتارها در بین مردم شده است که گسترش رسانه های گروهی و تبلیغات برنامه ریزی شده وسیع، این فرهنگی در نو

 (61تغییرات را تسریع کرده و جامعه ما را روز به روز به سمت جامعه مصرفی سوق داده است )همان منبع، ص 

ند و هم در اثر تغییر سبک زندگی غالبا در این میان زنان که هم حضوری بیشتر در عرصه های شغلی و تحصیلی یافته ا

مسئولیت خرید و تهیه اقالم مصرفی خانواده ها را به عهده گرفته اند، بیشتر مدها و تبلیغات معرفی شده در رسانه ها در نحوه 

ر جای حضور و الگوهای ارزشی، نگرشی و رفتاری آنها تاثیر گذار بوده و از این طریق تاثیرات فردی و اجتماعی مهمتری ب

 (.111: 1131، کربالیی اسماعیلی و همكارانگذارده است)

یكی از آسیبهای رسانه ها که گریبان گیر جامعه زنان می باشد ایجاد روحیه مصرف با توجه به این مطالب می توان گفت که 

له گرفتن بین دو نسل ( و با فاص5111، هوبکگرایی در پوشش، آرایش، لوازم بهداشتی، وسایل لوکس منزل و ..... می باشد)

دختران و مادران با تاثیرپذیری از رسانه ها، تفاوت در سبک زندگی دختران و مادران نیز نمود پیدا می کند. بدین ترتیب هدف 

اصلی تحقیق حاضر پاسخگویی به این سوال است که اوالً چه تفاوتی بین سبک زندگی دختران و مادران مهاجر در شهر اردبیل 

 دوم اینكه رسانه های جمعی چه تاثیری بر سبک زندگی دختران و مادران مهاجر در شهر اردبیل دارند؟ وجود دارد و
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 :روش شناسی

 بررسی آن هدف و باشدمی وهمبستگی تطبیقی تحقیق روش لحاظ از کاربردی، نوع از تحقیق هدف لحاظ از :پژوهش روش

 گردآوری روش لحاظ از لذا. جمعی های رسانه نقش بر تاکید با دبیلار شهر در مهاجر مادران و دختران زندگی سبک تفاوت

 .بود پیمایشی نظر مورد تحقیق روش اطالعات

 برابر آنها تعداد که هستند 1131 سال در اردبیل شهر مهاجر مادران و دختران شامل پژوهش این آماری جامعه جامعه آماری:

 .باشد می نفر 15821

 برابر آماری نمونه تعداد نهایت در و شد استفاده کوکران فرمول از نمونه حجم برآورد برای ه:روش نمونه گیری و حجم نمون

 نمونه برای. شوند می انتخاب نمونه عنوان به نفر 182 تعداد مادران و دختران گروه هر از ترتیب این به. آمد بدست نفر 182

 .شود می استفاده ای مرحله چند ای خوشه روش از نیز گیری

 فیش ابزار با و ای کتابخانه روش از استفاده با اطالعات گردآوری اول مرحله در: آوری ابزارگرد ها وش گردآوری دادهرو

 ترتیب این به.شود می استفاده پرسشنامه ابزار و میدانی روش از اطالعات آوری جمع دوم مرحله در. گیرد می صورت برداری

 بمنظور .شود مقایسه آنها زندگی سبک نهایت در تا گیرد می قرار دختران و ادرانم اختیار در شده طراحی های پرسشنامه که

 های رسانه از استفاده ساخته محقق پرسشنامه و( LSQ) زندگی سبک استاندارد پرسشنامه از نیاز، مورد های داده آوری گرد

 شده طراحی لیكرت طیف در که باشد می سوال 12 دارای زندگی سبک استاندارد پرسشنامه. است شده استفاده جمعی

 .باشد می لیكرت طیف با سوال 11 دارای نیز جمعی های رسانه از استفاده پرسشنامه.است

 جداول همچنین معیار، انحراف میانگین، از متشكل توصیفی آمار از ابتدا  ها داده بررسی برای ها: داده تحلیل و تجزیه روش

 استفاده چند متغیرهمستقل  گروه دو با Tضریب همبستگی پیرسون و  روش از ها ضیهفر آزمون برای فراوانی، درصد و فراوانی

 .است شده

  یافته ها

 مهاجر مادران و دختران زندگی سبک بین با دوگروه مستقل جهت تعیین اختالف میانگین tنتایج آزمون  -1جدول 

 انحراف معیار سبک زندگیمیانگین  تعداد نمونه گروه
اختالف 

 میانگین
t 

درجه 

 آزادی

سطح معنی 

 داری

 11/11 11/111 385 مادر
21/51 15/8 118 151/1 

 53/15 21/135 385 دختر

است بنابراین  11/1کمتر از  32/1و با توجه به اینكه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان 1طبق نتایج جدول

دارد و  وجود داری معنی تفاوت مهاجر مادران و دختران گیزند سبک بینمی توان گفت که فرضیه اول تایید می شود و 

 میانگین سبک زندگی دختران مهاجر باالتر از مادران مهاجر است.
 مهاجر دختران زندگی سبک و جمعی های رسانه از استفاده نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین  -2جدول 

 مهاجر دختران زندگی سبک آماره ها 

 611/1 ضریب همبستگی پیرسون  جمعی های رسانه از استفاده

 111/1 سطح معناداری

 182 تعداد نمونه

است،بنابراین  12/1کمتر از  32/1و با توجه به اینكه سطح معناداری خطای آزمون برای سطح اطمینان  5طبق نتایج جدول 

مثبت  رابطه مهاجر دختران زندگی سبک و جمعی های رسانه از ادهاستف بینمی توان گفت که فرضیه دوم تایید می شود و 

 است. 61/1دارد. ضریب همبستگی بین دو متغیر نیز برابر  وجود داری معنی
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 مهاجر مادران زندگی سبک و جمعی های رسانه از استفاده بین نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی  -3جدول 

 مهاجر مادران ندگیز سبک آماره ها 

 111/1 ضریب همبستگی پیرسون  جمعی های رسانه از استفاده

 181/1 سطح معناداری

 182 تعداد نمونه

است،بنابراین  12/1بیشتر از  32/1و با توجه به اینكه سطح معناداری خطای آزمون برای سطح اطمینان  1طبق نتایج جدول

 معنی رابطه مهاجر مادران زندگی سبک و جمعی های رسانه از استفاده بینود و شمی توان گفت که فرضیه سوم تایید نمی

 ندارد.  وجود داری
 بر حسب وضعیت اشتغال مهاجر دختران زندگی سبک بین با دوگروه مستقل جهت تعیین اختالف میانگین tنتایج آزمون  -4جدول 

 انحراف معیار سبک زندگیمیانگین  تعداد نمونه گروه
اختالف 

 انگینمی
t 

درجه 

 آزادی

سطح معنی 

 داری

 11/15 16/511 111 شاغل
26/16 11/1 118 115/1 

 21/11 11/182 518 بیكار

است بنابراین  12/1کمتر از  32/1و با توجه به اینكه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان 6طبق نتایج جدول

 داری معنی بر حسب وضعیت اشتغال تفاوت مهاجر دختران زندگی سبک ینبمی توان گفت که فرضیه چهارم تایید می شود و 

 دارد و میانگین سبک زندگی دختران مهاجر شاغل باالتر از دختران مهاجر غیر شاغل )بیكار( است. وجود

 
 یت اشتغالبر حسب وضع مهاجر مادران زندگی سبک بین با دوگروه مستقل جهت تعیین اختالف میانگین tنتایج آزمون  -5جدول 

 انحراف معیار سبک زندگیمیانگین  تعداد نمونه گروه
اختالف 

 میانگین
t 

درجه 

 آزادی

سطح معنی 

 داری

 16/11 12/111 31 شاغل
81/1 18/1 118 131/1 

 21/11 16/113 588 بیكار

است بنابراین  12/1شتر از بی 32/1و با توجه به اینكه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان  2طبق نتایج جدول 

 داری معنی بر حسب وضعیت اشتغال تفاوت مهاجر مادران زندگی سبک بینمی توان گفت که فرضیه پنجم تایید نمی شود و 

 ندارد. وجود

 
 و دختران بین میزان استفاده از رسانه های خارجی در بین مادران با دوگروه مستقل جهت تعیین اختالف میانگین tنتایج آزمون  -6جدول 

 تعداد نمونه گروه
استفاده از میانگین 

 رسانه های خارجی
 انحراف معیار

اختالف 

 میانگین
t 

درجه 

 آزادی

سطح معنی 

 داری

 52/1 11/51 385 مادر
12/1 21/1 118 111/1 

 13/6 11/11 385 دختر

است بنابراین  11/1کمتر از  33/1مینان و با توجه به اینكه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اط 1طبق نتایج جدول 

 مهاجر مادران و دختران میزان استفاده از رسانه های خارجی در بین بینمی توان گفت که فرضیه ششم تایید می شود و 

 دارد و میانگین استفاده دختران مهاجر از رسانه های خارجی باالتر از مادران مهاجر است. وجود داری معنی تفاوت
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  گیرینتیجه بحث و
 فرهنگی – اجتماعی مسایل حوزه در شدن جهانی ؛ دارد شدن جهانی پدیده در که است نقشی لحاظ به زندگی سبک اهمیت

 به ومدرن غربی های ایده کاالها صدور نتیجه در جوامع تمام در انسانها زندگی شیوه که است بوده همراه ایده این با  ̋غالبا

.  دارد وجود جوانان پذیری آسیب برای ای بالقوه خطر ما کشور در. رودمی پیش فرهنگی یساز همسان و شدن یكسان سوی

 ناشی فرهنگ برون از هم و فرهنگ درون از هم تغییرات این و شودمی دیده وضوح به ایران در اجتماعی و فرهنگی تغییرات

 غربی کاالهای و وتصویری صوتی امكانات کشور، زا خارج کردگان تحصیل دانشجویان، طریق از  ̋عمدتا خارجی عوامل. شود می

 پذیری آسیب نظر از نفس به اعتماد میزان وموسیقی، فیلم نوع لباس، نوع غذا، نوع ترجیح در را جوانان توان می شود، می وارد

 مصرف دنبال به بیشتر جامعه این جوان نسل ̋اتفاقا که امروز مصرفی درجامعه. قرارداد مطالعه مورد فرهنگی تهاجم از ناشی

 اما ، برخوردارند الگوها این از که هستند هم قلیلی عده البته که اند ندیده خانواده در را ودرستی مناسب الگوی هستند کردن

 امروزی به تمایل .است شده آنها نگرش و تفكر نحوه در تغییراتی ایجاد به منجر اجتماعی نهادهای سایر و تلویزیون آموزش

 از گرفتن فاصله موجود، قالبهای شكستن به وی نیاز گواه و. دارد وجود هرجوانی در مختلف درجات به نوگرایی و شدن

 والدین از گرفتن فاصله به گرایش همچنین و اند بوده او از پیش که کسانی از متمایز هویتی به رسیدن و پیشین هنجارهای

 ظاهر فرد مصرف الگوهای صورت به که شود می منعكس جوان تاررف در و گیرد می خود به بیرونی نمود زمانی نیاز این.  است

 مصرف آنچه طریق از را بودن کسی چه هویت حس مردم »که کندمی بیان(1318) «اشیاء نظام» کتاب در بوردیو. گردد می

 و تغییر نای علت بررسی. است شده متحول اخیر های سال در ایرانی های خانواده زندگی سبک «کنند می تولید کنند، می

 زندگی سبک روی بر غیره و فرهنگی و جغرافیایی شرایط که این به توجه با. شد یادآور و دانست مهم بسیار باید را تحوالت

 این وجود با گیرد قرار بررسی مورد آن فاکتورهای ریسک و زندگی شیوه نظر از مجزا بطور باید منطقه هر گذارد، تأثیرمی افراد

 از بخشی مصرف، الگوهای و است شده انجام مردم زندگی سبک مورد در بسیاری های پژوهش فتهیا توسعه کشورهای در

 گزارش کشورها این در زندگی شیوه اصالح برای مدتی طوالنی و منسجم های برنامه تاکنون اما گردیده مردم روزمره زندگی

 داری معنی تفاوت مهاجر مادران و دختران گیزند سبک نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از این است که بین .است نشده

 و جمعی های رسانه از استفاده دارد و میانگین سبک زندگی دختران مهاجر باالتر از مادران مهاجر است. همچنین بین وجود

بر حسب  مهاجر دختران زندگی سبک دارد و در نهایت بین وجود داری مثبت معنی رابطه مهاجر دختران زندگی سبک

دارد و میانگین سبک زندگی دختران مهاجر شاغل باالتر از دختران مهاجر غیر شاغل  وجود داری معنی اشتغال تفاوتوضعیت 

 همسو می باشد. (1183)کفاشی ،(1131) کریمیان و کریمی، (5111) زیونتایج بدست آمده با نتایج تحقیقات  )بیكار( است.

 دد:طبق نتایج بدست آمده پیشنهادات زیر ارائه می گر
 ذیربط های سازمان مشارکت با سرآمد خانواده سالمت، خانواده ملی طرح انجام. 1

  سالمت و زندگی سبک موضوعات با آموزشی های کتاب چاپ .5

 خارجی های رسانه از مخرب استفاده از جلوگیری برای مهاجر دختران و مادران تعامل افزایش . 1

 مجاز غیر اجتماعی های شبكه از استفاده یها آسیب از مهاجر دختران آگاهی افزایش. 6

 جوان دختران بخصوص و جوانان حوزه در داخلی های رسانه تولیدی های برنامه تقویت .2
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 تخصصی مهفصلنا دو ایران، کردستان در فرهنگی هویت بر ماهواره تأثیر. (1135) .نادرنژاد، بهزاد و احمد؛ نقدی، اسداله پور، محمد

 .111-121، صص 6شماره  .جامعه و فرهنگ جوانان، پژوهش

(. بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت 1131کربالیی اسماعیلی، حمیدرضا؛ انوری، قدسی؛ نجورابی، نوشین و خواجه حسین، حمداله .)

 های زندگی در تغییر نگرش نوجوانان دارای معلولیت. اصفهان: انتشارات بهزیستی.

 مشاوره متاهل، فصلنامه افراد زناشویی تعهد با گناه واحساس روان سالمت ابعاد رابطه بررسی. (1131، یوسف. )کریمی و نادر ن،کریمیا

 .561-521،صص 5 خانواده، شماره و درمانی روان

، 1شماره . اجتماعی پژوهش مهفصلنا رودهن، اسالمی آزاد دانشگاه. خانواده هایارزش بر پاینترنت تأثیر بررسی. (1183). مجید کفاشی،

 .21-11صص 
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