
١ 
 

  دختران جوان زندگی سبکبنیادین  مؤلفهمثابه   اي و اوقات فراغت به مصرف رسانه

  

  

 1جهانگیري جهانگیر

 2حسن تابعیان

 3فروزنده زرآور

  4محسن زهري 

  

و نحوه ) رسانه داخلی، ماهواره و اینترنت(که رابطه بین مصرف انواع رسانه است  اینحاضر  هدف مقاله

 بر تحقیق این روش .شناسایی کنددختران را  زندگی سبکبنیادین  مؤلفهمثابه   گذران اوقات فراغت به

 شده گرفته بهره مطالعه این در پیمایش فن از و است کمی شده، تحلیل و آوري جمع هاي داده نوع اساس

 هاي دانشگاه دانشجویان ورزشی المپیاد دهمین در حاضر ورزشکار دختران ۀکلی شامل آماري ۀجامع. است

 شده بندي طبقه گیري نمونه نفر به شیوه 355، ها آنکه از میان  باشند می شهرکرد در کشور شکیپز علوم

که رابطه بین مصرف هر سه نوع رسانه و نحوه گذران  است آن از حاکی پژوهش هاي یافته. شدند انتخاب

ات فراغت مثبت، دار است، با این تفاوت که جهت رابطه بین مصرف رسانه داخلی و اوقاوقات فراغت معنا

با دیگر،  عبارت به ؛اما جهت رابطه بین میزان مصرف ماهواره و اینترنت با اوقات فراغت معکوس است

نیز بهنجارتر  ها آنافزایش میزان مصرف رسانه داخلی توسط دختران ورزشکار، نحوه گذران اوقات فراغت 

گرایش به انتخاب  ها آنکنند،  ت استفاده میشود، اما هرچه دختران ورزشکار بیشتر از ماهواره و اینترن می

نتایج  ،همچنین. نوعی از اوقات فراغت خواهند داشت که با هنجارهاي جامعه کنونی ما در تعارض است

 26تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که مصرف دو نوع رسانه داخلی و ماهواره قادر هستند، حدود 

 .را تبیین نماید) زندگیسبک (درصد از تغییرات متغیر وابسته 
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  مقدمه

فاهیم کالن م سطح در شهروندان رفتاري هايگیريجهت و هاکنش تبیین براي اجتماعی اندیشمندان

 همچون شناسانیجامعه زمینه این در که مفاهیمی از یکی )104: 1386 قادري،(.اند متعددي را ابداع نموده

) 1381باکاك،(است  بوده سبک زندگیمفهوم به تصویر کشیدند،  بیستم در اوایل قرن 3زیمل و 2وبر ،1وبلن

در دنیاي مدرن که  )7: 1381چاوشیان، و اباذري(.است شده طبقه مفهوم براي جایگزینی در دنیاي مدرن که

گرایی و تکثرگرایی رواج بیشتري یافته اند و مصلحتاز دست داده حدودي تاها اهمیت خود را روایت فرا

: 1381ذکایی،(.دهدگیري زندگی افراد و اقشار مختلف را نشان میهاي زندگی، سیاست و جهتاست، سبک

 چنی،(دانست  جامعه افراد دهنده تمیزالگوي  توان می را زندگی سبک ،در دنیاي امروزه ،بنابراین )27

 رسولی،(.گرفت کار به جامعه و افراد تغییر چگونگی درك براي ابزاري عنوان ین مفهوم را بها و )4: 1996

1382 :55(  

چشمگیري افزایش یافته  طور بهبه اهمیت مبحث سبک زندگی، مطالعه پیرامون سبک زندگی  توجه با

و  کاوشادي مورد به نحوي که ابعاد و عوامل گوناگون مرتبط با سبک زندگی، به وسیله محققان زی ؛است

و  4ریبییزل(توان به رابطه میان سبک زندگی و اینترنت که از جمله می بررسی قرار گرفته است

هاي گروهی بر روي سبک زندگی افراد رسانه تأثیر، )2005و همکاران،  5چینگ چانگ ؛2003همکاران،

، ارتباط میان )9،2001هوار ؛2009، 8زیگرناف(، سبک زندگی منحرفانه )2005، 7؛ کالین2010، 6اسمیت(

سبک  تأثیر، )2005بیانکو،  و ؛ بوسکو2004و همکاران، 11؛ کیسی2002، 10حکیم(سبک زندگی و شغل افراد 

، رابطه سبک زندگی و )2007همکاران،  و ؛ سودا2009کیتامورا، (زندگی بر روي سالمت و بهداشت 

و ) 2010؛ بورچارد، 2005؛ استمپل، 2003و همکاران،13؛ الوسون12،2002ویلزکا(هاي جدید پیدایش هویت

روزافزون مشاهده  طور بهسبک زندگی در جامعه ما نیز  ۀعالقه به مطالع ،بدین ترتیب. غیره اشاره کرد

یک  عنوان به در این اواخرو  شده تبدیل کشور مسئولین اصلی هاي دغدغه که به یکی از حدي تا شود می

  .یده استگردمسئله اجتماعی در جامعه ما مطرح 

 سبب که بود محدود چنان افراد زندگی سبک تعداد و پیشامدرن، دامنه هاي فرهنگ هاي قبل و در در دهه

 هاي فرهنگ به متعلق افراد همه و باشد شده تعریف فرهنگی هر در زندگی براي مشخصی سبک تنها شد می

                                                 
1 .Veblen  

2. Weber 

3 . Simmel  

4  .  Ribisl 
5  .  Ching Chan 
6 . Smith 

7 . Kline 
8 . Nofziger 

9 . Hoare 
10  .  Hakim 

11 .Casey 

12  .  Wilska 

13 .Lawson 
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هاي مبتنی بر مصرف  نتی انتخابدر جوامع سدیگر،  عبارت به ؛کنند زندگی مشابهی تقریبا سبک به یکسان

به نقل از  سولومون(،شدخانواده دیکته می یا ، محیط روستاکاست طبقه، ،اساس براي به شکل گسترده

نوینی روي کارآمدند و  هاي فناوريجوامع،  شدن مدرن با ظهور انقالب صنعتی و اما )438: 1994،رسولی

ییرات چنان پردامنه و وسیع بودند که تمام ابعاد این تغ. باعث تغییر در الگوهاي سبک زندگی شدند

عواملی از قبیل بازنشستگی زودرس، بیمه بیکاري، تغییر . برگرفتند دراقتصادي و سیاسی را  - اجتماعی

الگوهاي زندگی خانوادگی، کاهش یافتن ساعت کار در هفته، ترقی شهرنشینی، گسترش آموزش و فرهنگ 

و  فناوري تأثیرتحت ... دن سبک زندگی روستایی و شهري و ، عمومی شسوادي بیهمگانی، کاهش 

 و متنوع بسیار هاي سبک مدرن دنیاي ،بنابراین )4: 1379عابدینی،.(غییرات ناشی از آن رنگ عوض کردندت

 گزینش به خود عمل هر براي ها آن میان از تا شود می ناگزیر او و گذارد می فرد هر روي پیش را متفاوتی

بدون شک، یکی از منابع بسیار کارآمد دنیاي مدرن براي تغییر سبک  )70: 1386ي و فرجی، حمید.(بپردازد

 در ها رسانه که اندشده باعث گذشته به نسبت ها رسانه نقش شدن تر برجسته .ها هستند زندگی، رسانه

 انجه در که نحوي به ؛باشند تأثیرگذار بشري زندگی اجتماعی و سیاسی فرهنگی، سطوح از بسیاري

 زندگی از نشدنی تفکیک عوامل جمله از و بشري زندگی  ابزار تأثیرگذارترین و ترین مهم ها رسانه امروزه،

  )168: 1388 فر، معینی ؛9: 1385 نژاد، معتمد(.هستند روزمره

 ترین قويقدرتمند و  فرهنگی منبع عنوان به جهان، سراسر در بودن دسترس در به توجه با ها رسانه ،امروزه

 جوامع قلب به ها نگرش و ها فرهنگ نفوذ براي وسایل ترین کارآمد و ها اندیشه رواج و طرح براي ارابز

 فرهنگ بنابراین، )52: 1390 همکاران، و مرادي؛ 72: 1391 ملکوه، محمدخانی و شبکالنی عنایتی(.هستند

 وسیله به که واقعیتی دیدن و يرفتار معیارهاي ها، سنت ها، باور ها، ارزش تقویت و القا فرایند یعنی( پذیري

: 1385 کریمی، و فسایی صادقی(.است رسانه کارکردهاي ترین مهم از) است شده پذیرفته خاص فرهنگی

 به نسبت را اي تازه هاي برداشت و ها حساسیت و گذاشته تأثیر عموم ذهن بر تدریجی صورت به ها آن )91

ها،  زندگی توسط رسانه تأثیرپذیریکی از ابعاد )46: 1387 کاویانی،(.کنند می ایجاد زندگی هاي جنبه تمام

 خصوصبه (افراد یک جامعه  بنیادین آن یعنی اوقات فراغت  ي مؤلفهالقاي نوع خاصی از سبک زندگی و 

 ها آنبا معیارهاي و هنجارهاي خاص جامعه مطابق باشد و هم با  تواند هم  که این امر می است) قشر جوان

  . در تضاد باشد

تبلیغاتی،  شدید فشارهاي و گروهی هاي سیطره رسانه ارتباطات، آور سرسام توسعه ،فناوري تصاعدي درش

در  کشورهاي در ویژه به و اوقات فراغت را زندگی سبک شدن، جهانی براي سیاسی و اقتصادي فرهنگی،

ایرانی  جوانان )6: 1388 فرد، جوهري(.است کرده بسیاري تغییرات خوش دست ایران مانند اي توسعه حال

 متفاوت خود اجتماعی هايجایگاه از همچنین متأثر و فراملی و ملی اجتماعی فرهنگی کالن تحوالت از متأثر

ها که این گزینش )115- 93: 1386شالچی، ( اندصورت داده متعددي هايگزینش زندگی سبک عرصهدر 
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پس با شناخت سبک زندگی و اوقات  .ها و هنجارهاي موجود جامعه در تعارض استگاهی اوقات با سبک

هاي توان میزان بهنجاري یا نابهنجاري تغییرات گروهفراغت اقشار مختلف جامعه و عوامل مرتبط با آن، می

 گیري شکل از توان می ،ها آن زندگی سبک کامل از آگاهی باو همچنین  قرارداد بررسیمختلف را مورد 

 زیرا از کرد؛ جلوگیري) است کشور مسئولین اخیر هاي دغهدغ جمله از که( نابهنجار زندگی هاي سبک

  . شود می ملی  هویت تضعیف باعث ما جامعه در زندگی هاي سبک تکثر و تنوع کشور مسئولین دیدگاه

رابطه مصرف انواع رسانه و نوع اوقات فراغت است که  اینحاضر  به عنایت به مطالب فوق، هدف مقاله

 که است درصدد مطالعه این. شناسایی کندبه ویژگی بهنجار یا نابهنجار بودن دختران ورزشکار را با توجه 

  :دهد پاسخ زیر سؤاالت به

 ؟دختران ورزشکار چگونه است) نحوه گذران اوقات فراغت(بنیادین سبک زندگی  ي مؤلفهوضعیت  -

 ها در چه سطحی است؟ اي دختران ورزشکار از انواع رسانه میزان مصرف رسانه -

با نوع اوقات فراغت ) هاي داخلی، ماهواره و اینترنت رسانه(زان مصرف انواع رسانه آیا بین می -

 اي وجود دارد؟ دختران ورزشکار رابطه

 نوع اوقات فراغت دختران ورزشکار است؟ کننده تبیینمصرف کدام نوع رسانه، عامل اصلی  - 

نه و نوع اوقات فراغت بر تالقی رابطه بین مصرف رسا ۀپژوهش در عرصالزم به ذکر است که  ،همچنین

 پژوهش اغلب در مرحله نخست ؛کند میي دختران، بنا به دالیلی ضرورت تحقیق را دو چندان  روي نمونه

؛ 1381چاوشیان، ( است بوده پسران و مردان زندگی سبک به صورت گرفته، مربوط حوزه این که در هایی

 و هیچ )1389؛ زهري، 1387رستگار،  و ربانی؛ 1386؛ فاضلی، 1385همکاران،  و ؛ استاجی1382سازگار، 

 زندگی سبک اند ورا مورد مطالعه قرار نداده ورزشکاران سبک زندگی دختران پیشین، هاي پژوهش از یک

رابطه بین مصرف رسانه و سبک  ،در مرحله دوم .است شده دیده حاشیه در و اهمیت کم ،ورزشکار دختران

 بر حاکم فرهنگی و اجتماعی هاي ارزش و ساختاري دالیل به بنا ورزشکار دختران قشر مورد زندگی در

  .باشد تر بااهمیت ،تواند می ها خانواده و جامعه

  

  پژوهش مبانی نظري

 یا و مستقیم گونه به بسیاري نظران صاحب ها، ها بر روي ابعاد متفاوت زندگی انسان رسانه تأثیر عرصه در

که  کردند تصور میهایی  تودهبه مثابه مخاطبان را پردازان،  نظریهدر ابتدا  .اند کرده اظهارنظر غیرمستقیم

بر پایه همین فرض، دیدگاه گلوله جادویی یا . نندک را جذب می ها توسط رسانه تولیدشده فرهنگ توده

 کردتوان رفتار مخاطبان را کنترل  میمعتقد بود که  این نظریه. ، دیدگاهی غالب بود50  سوزن تزریقی تا دهه

به دیدگاه سلطه نیز  )76: 1380شکرخواه،.(رود می شمار بهمنفعل  مخاطب، موجودي که چراغییر داد؛ و ت

دادگران، (.شمرد ها و ضعف مخاطبان اعتقاد دارد و مخاطب را موجودي منفعل برمی قدرت شدید رسانه
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هاي  که رسانه قد استمعتداند و  ها می رو رسانه مخاطب را دنباله 1نوئل نئومان ،همچنین )143-141: 1385

نظرات حاکم متفاوت  شان بامخاطبانی که عقاید، اما کنند میغالب بیان  صورت بهخود را جمعی، عقیده 

: 1380شکرخواه،(؛شود موجب مارپیچ سکوت میکنند و این امر  است به ناچار و از روي ترس سکوت می

گویند راجع به چه  بلکه می، گویند چه فکر کنند به مردم نمی ها رسانهمعتقدند که  3و شاو 2مک کامبز اما )76

دو عامل نیست و براي همه افراد به یک اندازه و یک شیوه  ها رسانه تأثیرکه  نشان دادند ها آن. فکر کنندچه 

ها  سانهتوسط ر یافته انتقالدر برجسته شدن معانی ، »خبري از موضوع درجه بی«و » ارتباطات اطالعات«

  )100: 1385، ساروخانی(.موثر هستند

هاي جمعی به  رسانه تأثیرنظریه کاشت که توسط جرج گربنر طرح و گسترش یافته است، براي تشریح 

 تأثیرسنتی که  هاي نظریهبرخالف . خصوص تلویزیون روي ادراك ما از جهان واقعی بکار گرفته شده است

گیري کاشت ارائه  براي شکلکردند، تحلیل کاشت چند فرض اصلی  ها را مستقیم و فوري فرض می رسانه

و غیر انتخابی است؛ روند کاشت  گونه عادتو افزاینده است؛ تماشاي تلویزیون   شونده جمعکاشت  :کرد

 نسبتاًاي  این دیدگاه معتقد است که تلویزیون مجموعه. یک روند سازي غالبچندبعدي است؛ اعتقاد به 

از نظر  )85: 1386زاده،  رضوي.(کند ان فراهم مییق محدودتر مخاطبها را براي عال محدودي از انتخاب

هاي  هاي مشترك انتخاب و نگریستن به رویدادهاست که با استفاده از نظام گربنر، اهمیت رسانه در خلق راه

زاده،  رضوي.(انجامد هاي مشترك نگریستن و فهم جهان می شود و به راه عملی می فناوريمحتوایی مبتنی بر 

گیرد که تماشاي بیش از  و تشدید، نتیجه می سازي متداولبنر با دو مفهوم کلیدي جورج گر) 141: 1386

 که صورتی، در )سازي متداول(تواند سبب نزدیکی نظرات و عقاید افراد به یکدیگر گردد  حد تلویزیون می

باعث تشدید نگرشی خاص ) زنان به عنوان مثال(تواند در گروه خاصی  عامل کاشت در طول زمان می

   )360: 1385کوایل،  مک.(ها و هنجارهاي اجتماعی گردد ارزشبت به نس

4رایزمن
 با سوم گونه از ايجامعه سوي به صنعتی جوامع حاضر حال در است که معتقد ،"تنها انبوه "کتاب در 

 این رد .دارد از وفور انطباق ايو زمینه اقتصادي رفاه از ايدوره بر که  رهسپارند »راهبر دگر جامعۀ« عنوان با

 و مدپرستی همچون ذهنی هايانگاره از تنهایی به جدید، ارتباطی وسایل پیدایش دور و راه از آموزش ،دوره

 و کاذب تبلیغات الکترونیک، تمدن و آیدمی پدید انسان در بیگانگی خود از و سینما از ستارگان الگوپذیري

 جمعیت از انبوهی میان در سرگشته و هدف بدون تنها و موجودي به را انسان تجاري، و هاي مصرفیآگهی

مصرفی  ايتوده شکل به را انسان ارتباطی، وسایل ،یعنی شناسد؛نمی را او کسهیچ که کندمی تبدیل شهري

مصرف  با توأم تجمالتی زندگی سوي به را انسان ،تلویزیونی کاذب تبلیغات ،حقیقت در .آورنددر می

. دهد هدر قسطی زندگی و معیشت تأمین در را خود تالش ها سال ارکبهره  کندمی مجبور را وي کشانده،

                                                 
1. Elisabeth Noelle-Neumann 
2. McCombs 
3. Shaw 
4 . Riesman
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 به الگوپذیري اعتیاد نوعی و نمایدمی کاري دست و بلع دچار را انسان جمعی، ارتباط وسایل جادویی قدرت

          سازي اصطالح آدمک در و آوردمی وجود به ها انسان در را مصرفی و تجاري کاالهاي خرید مصرف از

 به را واقعی انسان آرزوهاي و امید و کرده سلب انسان از را بازاندیشی و تعمق نوع هر امکان ماید ونمی

که  طور همان )81: 1381 رزاقی،(.کندمی منحرف تجمالتی وسایل و تأمین لوازم سوي به کاذب صورت

اي  سوي زندگی قبیلهو به  شود همگانی از بیرون هدایت می هاي رسانه، بشر عصر است  رایزمن بیان کرده

ولی نباید تصور کرد که این امر باعث یکسانی و مشابهت  .اي منتها در سطحی جهانی در حرکت است تازه

شخصیت فردي را تقویت  نوعی بهها برعکس،  تعدد منابع اطالعاتی و تنوع پیام. میان افراد خواهد شد

  )187: 1364کازینو، (.خواهد کرد

1مارکوزه
او  .است جمعی پرداخته ارتباط وسایل تأثیرات به انتقادي نگاهی با ،"ساحتی تک انسان "کتاب در 

 ذوق کاذب تجملی، کاالهاي مناسبات اند؛آورده پدید ايتازه هاي ارزش مهارت و ماشین سرمایه، است معتقد

 نادرست ادي،نظر م از تنها نه را امروز زندگی شیوه کاالها گونه این غیرضروري فروش و خرید در زیباشناسی

 شده خوشبختی چیزها عامل بسیاري تملک کاال، خرید به نسبت افراد شیفتگی خاطر به بلکه ،ساخته گرجلوه

 روي بیشتر مصرف به مردم هارسانه در موجود تبلیغات با حالتی چنین در )18: 1362مارکوزه، .(است

 و سرکوبگر که شودمی حاکم جامعه بر یکپارچگی نوعی و کنندنمی درك را خود منافع واقعی و آورند می

 عقیده اظهار او، کاذب هايخواسته و بشر راستین هايخواسته بین شدن قائل تمایز با مارکوزه. است مضر

را  ها آن کاذب جاي تمایالت و روند کنار راستین هايخواسته اندشده باعث جمعی ارتباط وسایل کند که می

 او که شود می انسان در ثانویه طبیعت گیريشکل باعث مصرف اقتصاد تحاکمی )21: 1381رزاقی، (.بگیرند

 و کردن مصرف شدن، دارا به احتیاج .کندمی وابسته جامعه بر حاکم سودجویانه شرایط پیش به از بیش را

 این از استفاده به احتیاج و شوندمی تحمیل یا عرضه ها انسان به که تعویض پیاپی انواع مختلف وسایلی

 )131: 1362مارکوزه، (.طبیعت ثانویه است همین از ناشی همگی زندگی، دادن دست از خطر حتی لوسای

نفی تضاد  درآوردن پرولتاریا وگرایی و اوقات فراغت را جهت تحت انقیاد مارکوزه، نقش رفاه و مصرف

   )42: 1379عابدینی، .(داندی و رام کردن طبقه کارگر میطبقات

بلکه ، ستتولید نی ۀتحت سلط دیگر جامعهاین  معاصر معتقد است کهي جامعه در تحلیل 2بودریارژان 

صنعت دانش و نظایر  سرگرمی و آوري اطالعات،فن کننده،هاي هدایتسیبرنتیک و نظام الگوهاي ها،رسانه

وان گفت ما از تبه نظر بودریار می .ستهاانفجار نشانه ها،ناشی از این نظام ۀنتیج .اندآن بر آن چیرگی یافته

هدف . ایم که تحت نظارت رمز تولید استاي شدهتولید بیرون آمده و وارد جامعه ةجامعه تحت تسلط شیو

 .کنندتولید می ها راهایی است که این نشانهها و نظامبلکه هدف تسلط بر نشانه دیگر استثمار و سود نیست،

 بشر شاهد محاصره و اینک گرفته بشر پایان وسیله به بشر احاطه از نظر بودریار )829- 816: 1374 ریتزر،(

                                                 
1   . Herbert Marcuse 

2  .  Jean Baudrillard   
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 .گیردمی صورت هاپیام و کاالها تجارت با بلکهT نیست بین افراد مبادله روزانه دیگر .هستیم اشیا وسیله به

تر از هر فناوري دیگر  هاي گروهی مدرن را بسیار متفاوت و ژرف رسانه تأثیربودریار  )65: 1382سعیدي، (

وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیون موجب دگرگونی ماهیت و سرشت  ،به زعم بودریار. ندک قلمداد می

کند، بلکه چیستی دنیایی  گیرد که تلویزیون دنیاي ما را فقط بازنمایی نمی او نتیجه می. زندگی ما شده است

کند که در جهان  الل میاو استد ،بنابراین .کند را که ما در آن در حال زندگی کردن هستیم براي ما تعریف می

اي تشکیل شده  و تصاویر رسانهشود که از رفتارهاي مردم  آفریده می) 1واقعیت فرا(اي  اي واقعیت تازه رسانه

 آنچه سازنده ذهنیت، آگاهی و نگرشبودریار معتقد است که  ،در مجموع )669-670: 1382گیدنز، (.است

ما دنیا را طوري . کنند سازند و خلق می ها می که رسانه است هاي مجازي اي یا واقعیت سانهر ماست گفتمان

تر از واقعیت  تر و واقعی هاي مجازي مهم انگاره ،به عقیده بودریار. سازند ها براي ما می بینیم که رسانه می

  .سازند دهند و می هاي ما را شکل می ها هستند که آگاهی اند و این براي ما شده

 بهها را  ، رسانهها آندهند که هر دو  هاي گربنر و بودریار تشکیل می یدگاهچارچوب نظري تحقیق حاضر را د

گردید، این  ارائهکه در باال  ها آنهاي  از ترکیب دیدگاه. شناسند می دهنده جامعه  عامل اصلی شکل عنوان

ن بدی. شود هاي خاص و رفتار ویژه افراد می اي باعث انتخاب شود که مصرف رسانه قضیه استنباط می

، تمایل به نوع خاصی از سبک زندگی نمایند می ها را بیشتر مصرف  افرادي که نوع خاصی از رسانه ،ترتیب

و اوقات فراغت در جامعه خواهند داشت که ممکن این نوع سبک زندگی با هنجارهاي مطلوب جامعه در 

  . تعارض باشد

  :ي این پژوهش عبارت اند ازها فرضیه

  .دارد وجود رابطه ورزشکار دختران زندگی نوع سبک و داخلی هاي میزان مصرف رسانه بین -1

  .دارد وجود رابطه ورزشکار دختران زندگی نوع سبک و میزان مصرف ماهواره بین -2

  .دارد وجود رابطه ورزشکار دختران زندگی سبک میزان مصرف اینترنت و بین -3

  

  پژوهش روش

آوري اطالعات جمع. ه بهره گرفته شده است، در این مطالع3پیمایش فناست و از  2روش این تحقیق کمی

، انجام گرفته ها آنمستقیم پژوهشگر به پاسخگویان و ارائه پرسشنامه به  ۀدر این پژوهش از طریق مراجع

دختران ورزشکار حاضر در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان  ۀشامل کلیپژوهش، آماري  ۀجامع. است

حجم نمونه مطالعه حاضر با توجه به  .بودنفر  1385تعداد   بهرد هاي علوم پزشکی کشور در شهرکدانشگاه

براي پوشش عدم پاسخگویی و یا پاسخگویی . محاسبه شدنفر  300 )383: 1383پور، رفیع(فرمول کوکران 

                                                 
1  . Hyperreality 

2 . Quantitative 
3 . Survey 
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گیري فراهم  فرایند علمی نمونه تأییدپرسشنامه پخش گردید تا حداقل مورد نیاز جهت  355ناقص، تعداد 

ایی که این ورزشکاران در ده رشته متفاوت به فعالیت پرداختند، نحوه انتخاب نمونه آماري از آنج. گردد

در هر رشته ورزشی،  کننده شرکتکه متناسب با تعداد  شده است بندي طبقه گیري نمونهتحقیق حاضر، شیوه 

  .نمونه تحقیق نیز انتخاب گردید

 )7/0 باالتر از(مقدار آن  که استفاده شد 1باخ کرون، از آماره آلفاي پایایی متغیر سبک زندگیبراي سنجش 

روایی پرسشنامه نیز از طریق روایی صوري مورد  .پرسشنامه بود سؤاالتانسجام درونی مناسبی حاکی از 

  .سنجش قرار گرفت

  تعریف مفاهیم

   :سبک زندگیـ 

 زندگی سبک. است اعیجایگاه و فضاي اجتم از متأثر و کندمی انتخاب زندگی طول در فرد که است روشی

 بدون یا تمایز قصد با را خودشان مختلف، هاي موقعیت کنندگان اشغال آن، وسیله به که است هایی دارایی

 .است افراد ترجیحات یافته تجسم و یافته عینیتو ) 249: 1380 بوردیو،(بخشند می دیگران تمایز از آن قصد

 ظاهر به پوشیدن، رسیدگی اوقات فراغت، نحوه لباس مانند تفریحات و هایی فعالیت )96: 1381 باکاك،(

: 1386کنی،  مهدوي(.دهند میبندي، ابعاد سبک زندگی را تشکیل بودجه و زبان از استفاده نحوه خود، بدن

. بنیادین آن یعنی نحوه گذران اوقات فراغت عملیاتی گردید مؤلفهدر تحقیق حاضر، سبک زندگی در ) 204

  .ر دو نوع بهنجار و نابهنجار عملیاتی شداوقات فراغت دن، همچنی

   :اوقات فراغت بهنجار و نابهنجارـ 

قواعد و رهنمودهاي مشترکی که رفتار مناسب را دریک وضعیت معین  :از اند عبارتهنجارهاي اجتماعی 

 کنند، بهنجار و در غیر این صورت افرادي که از قواعد گروه و یا جامعه خود پیروي می. دارندمقرر می

در این رابطه، تعریف بهنجار به منزله یک الگو و مستلزم  )155: 1380جاراللهی، .(شوندنابهنجار نامیده می

 مسئولینخواست سیاستمداران یا  زیاد احتمال به استقرار یک نظام و یک بهنجار آرمانی است؛ آرمانی که

فراغت  اوقات )58: 1384نایی، احمدي و امی(.اي شهروندان باشدریزان یک جامعه برفرهنگی و برنامه

بهنجار نوعی از نحوه گذران اوقات فراغت است که منطبق با هنجارهاي اجتماعی فرهنگ غالب جامعه 

ریزان جامعه براي  فرهنگی و برنامه مسئولیناوقات فراغت بهنجار، آرمانی است که خواست . باشد

اوقات فراغت، از هنجارهاي اجتماعی فرهنگ در این مطالعه، افرادي که در نحوه گذران . شهروندان است

اي این متغیر در سطح فاصله. شوندکنند، در زمره اوقات فراغت بهنجار محسوب میغالب جامعه پیروي می

  :هاي زیر عملیاتی و سنجیده شده استو به وسیله گویه

 کتابخانه   تر وهاي فرهنگی و تئا نحوه گذران اوقات فراغت به شیوه متعارف مانند حضور در مکان -

                                                 
1 . Cronbach's Alpha 
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 ...و  جنس همها، شرکت در مجالس مذهبی و عدم گذران اوقات فراغت با دوستان غیر 

اوقات فراغت نابهنجار نیز نوعی از نحوه گذران اوقات فراغت است که در تعارض با هنجارهاي اجتمـاعی  

  :و سنجیده شده است اي و به وسیله گویه هایی زیر عملیاتیکه در سطح فاصله فرهنگ غالب جامعه باشد

گذران اوقات و  1هاي دوستانهحضور در مهمانی ات فراغت به شیوه نامتعارف مانندنحوه گذران اوق -

 ...و  جنس همفراغت با دوستان غیر 

هـاي اوقـات فراغـت     هاي اوقات فراغـت بهنجـار بـاالتر و در گویـه     در مجموع، هرچه نمره افراد در گویه

در این تحقیـق هرچـه    ،پس. د داراي اوقات فراغت بهنجار خواهد بود و برعکستر باشد، فر نابهنجار پایین

  .فرد داراي اوقات فراغت و سبک زندگی بهنجار محسوب خواهد شد ،ها بیشتر باشد نمره فرد از این گویه

 .هاسـت  و بیانگر میزان اسـتفاده از رسـانه   شده اقتباسکاشت گربنر  نظریهاین مفهوم از  :اي مصرف رسانه -

  :استاي شامل استفاده از سه نوع رسانه متفاوت  در این تحقیق مصرف رسانه )165: 1386زاده،  رضوي(

هاي تلویزیون و رادیو، روزنامه و مجالت داخل  بیانگر میزان استفاده از برنامه: مصرف رسانه داخلی -

  .استکشور در طی یک هفته 

اي ماهواره اعم از اخبار، فیلم، ورزش، تبلیغات ه بیانگر میزان مشاهده انواع برنامه: مصرف ماهواره -

  .استدر طی یک هفته ... و 

هاي متفاوت و همچنین ارتباط  بیانگر میزان استفاده اینترنت براي انواع فعالیت: مصرف اینترنت -

  .استبرقرار کردن با کاربران دیگر در طول یک هفته 

  پژوهش هاي یافته

دانشگاه  39از (دانشجوي دختر  355یمایشی است که توسط حاصل استخراج پ ،تحقیقاین هاي داده

علوم پزشکی تکمیل گردیده و اساس  هاي دانشگاهحاضر در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان ) مختلف

   ،هاوري پرسشنامهآپس از پایان یافتن گرد .هاي پژوهش حاضر قرار گرفته استتجزیه و تحلیل یافته

 2آماري براي علوم اجتماعی افزار نرمبسته و سپس با استفاده از  داده شدندانتقال  هرایانبه استخراج و  هاداده

  .ندمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 متأهل ها آنمجرد و بقیه  ،درصد از دختران ورزشکار 3/87دهند که هاي توصیفی تحقیق نشان مییافته

 شان مشارکت دارند و ي ورزشیدر رشته اي غیرحرفه صورت بهدرصد از دختران ورزشکار  9/76. باشند می

محل  ،همچنین. ها ورزشی مشارکت دارنداي و در باشگاهحرفه صورت به ،ها آندرصد از  23/ 1فقط 

ساکن  ها آندرصد از  7/57و  در شهر ها آندرصد از  1/38درصد از پاسخگویان در روستا،  2/4سکونت 

 2/8درصد ترك،  9درصد از پاسخگویان داراي قومیت فارس،  1/65. باشندهاي مرکز استان میشهرستان

درصد از پاسخگویان مسلمان  93نوع مذهب . باشندها میدرصد لر و مابقی از سایر قومیت 9درصد کرد، 

                                                 
1 . Party 
2 .Statistical Package for Social Science(SPSS) 
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پس از ارائه تصویر مختصري از . درصد مسلمان اهل سنت و مابقی از سایر مذاهب هستند 4/5شیعه، 

  . پردازیم این مرحله به توصیف متغیرهاي اصلی تحقیق می توصیف وضعیت پاسخگویان، در

 
  ها در طی یک هفته توسط دختران درصد میزان مصرف انواع رسانه: 1جدول 

  اغلب اوقات  گاهی اوقات  بندرت  اصالً  انواع رسانه

  4/12  9/56  25  7/5  رسانه داخلی

  4/14  7/37  5/22  4/25  ماهواره

  6/9  1/56  8/32  5/1  اینترنت

  

بیش . کنند هاي موجود استفاده می دهد که دختران ورزشکار به چه میزانی از انواع رسانه نشان می 1ل جدو

هاي داخلی کشور  کنند یا بندرت به سراغ انواع رسانه درصد دختران، یا از رسانه داخلی استفاده نمی 30از 

هاي داخلی  اغلب مواقع از رسانه ها آندرصد  4/12گاهی اوقات و فقط  ها آندرصد از  9/56. روند می

بندرت از  ها آندرصد  5/22اي ندارند و  مصرف ماهواره وجه هیچدرصد دختران به  4/25. کنند استفاده می

هاي  گاهی اوقات یا اغلب اوقات در هفته از انواع برنامه ها آندرصد  52کنند، اما بیش از  ماهواره استفاده می

از اینترنت استفاده  به هیچ وجهدرصد از دختران ورزشکار  5/1فقط . داي دارن ماهواره، مصرف رسانه

 6/9درصد دختران گاهی اوقات و  56بیش از . روند بندرت به سراغ آن می ها آندرصد  8/32کنند و  نمی

 . اغلب اوقات هفته خود را مصرف اینترنتی دارند ها آندرصد 

  

  ختران ورزشکارتوزیع درصد نحوه گذران اوقات فراغت د: 2جدول 

  نحوه گذران اوقات فراغت
  بهنجار  نابهنجار

6/42  4/57  

  

  نشان  نحوه گذران اوقات فراغت حسب بر را مطالعه مورد تیجمع درصد عیتوز، 2 جدول

نابهنجار  فراغتشاندرصد از دختران ورزشکار نحوه گذران اوقات  6/42شود، ه مشاهده میکچنان .دهدمی

هاي دوستانه یا ، در مهمانیجنس هماوقات فراغت خود را در کنار دوستان غیر  ها آن ،به عبارتی دیگر. است

هاي فرهنگی، گذرانند و کمتر اوقات فراغت خود را در محیطمی ها بازارچهها و با گشت و گذار در خیابان

در وضعیت  از لحاظ نحوه گذران اوقات فراغت ها آندرصد از  4/57اما  ؛کنندعلمی یا مذهبی سپري می

  . بهنجاري قرار دارند
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  ماتریس همبستگی متغیرهاي تحقیق: 3جدول 

  مصرف اینترنت  مصرف ماهواره  مصرف رسانه داخلی  سبک زندگی  

  -175/0 **  -377/0**   384/0**   1  سبک زندگی

  070/0  - 053/0  1  384/0 **  مصرف رسانه داخلی

  324/0 **  1  - 053/0  -377/0 **  مصرف ماهواره

  1  324/0**   070/0  -175/0 **  رف اینترنتمص

  درصد 99داري  سطح معنی :**

  

نتایج جدول حاکی از آن است که . دهد ، ماتریس همبستگی میان متغیرهاي تحقیق را نشان می3جدول ه 

رابطه بین مصرف رسانه داخلی با . اي با سبک زندگی معنادار است رابطه بین هر سه نوع مصرف رسانه

دهنده رابطه مثبت و  که نشان است) 384/0(است و مقدار رابطه نیز برابر  )000/0(ر معناداسبک زندگی 

معنادار بین این دو متغیر است؛ بدین معنی که با افزایش میزان یک متغیر، به مقدار متغیر دیگر نیز افزوده 

است و مقدار  )000/0(رابطه بین مصرف ماهواره با نوع سبک زندگی نیز معنادار  ،همچنین. خواهد شد

بین رابطه مصرف ماهواره و سبک زندگی نسبت به  توجه جالبنکته . است) - 377/0(رابطه نیز برابر با 

رسانه داخلی این است که هم میزان همبستگی کمی کاهش یافته است و هم جهت رابطه نیز معکوس 

همچنین رابطه بین . کاسته خواهد شد ؛ بدین معنی که با افزایش میزان یک متغیر، از مقدار متغیر دیگراست

است، اما مقدار  )000/0(و معنادار ) - 175/0(مصرف اینترنت و سبک زندگی دختران نیز معکوس 

دیگر این  توجه جالبنکته . استهمبستگی این رابطه کمتر از رابطه بین مصرف ماهواره و سبک زندگی 

رف ماهواره و اینترنت نیز نوعی همبستگی دهد که بین مصاست که جدول ماتریس همبستگی نشان می

بدان معنی است که رابطه نزدیکی بین ماهیت این دو نوع رسانه وجود  شایدشود؛ این  معناداري مشاهده می

  .استدارد و به همین دلیل است که جهت رابطه بین هر دو این رسانه با سبک زندگی دختران، معکوس 

  

  بینی متغیر وابسته شیوه گام به گام متغیرهاي مستقل درون معادله براي پیشآزمون رگرسیون چندگانه به : 4جدول 

  )سبک زندگی(

 بین پیش متغیر R ضریب تعیین  B R2 Ad ضریب  F Beta مقدار  داري سطح معنی

000/0 9/50 
 مصرف رسانه داخلی  383/0 146/0 143/0 601/1 354/0

 مصرف ماهواره  515/0 265/0 260/0 -909/0 -345/0

  

گویاي آن بررسی نتایج . دهد ، نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره به شیوه گام به گام را نشان می4جدول 

هاي داخلی در مرحله متغیر میزان مصرف رسانه. اندشده نمونهمتغیرهاي مستقل در دو مرحله وارد  است که

ت فراغت دختران را تبیین کرده درصد از تغییرات نحوه گذران اوقا 3/14شده و حدود  نمونهاول وارد 
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بر این . درصد افزایش یافته است 26با ورود متغیر مصرف ماهواره در مرحله دوم میزان تبیین به . است

 ،از این رو. درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند 26این دو متغیر در نهایت توانسته است  ،اساس

 ،از سوي دیگر. استدر نحوه گذران اوقات فراغت  کننده تعیین توان گفت مصرف رسانه یک از عواملمی

هاي داخلی در شود استفاده از رسانهبا توجه به عالمت ضرایب رگرسیونی متغیرهاي مستقل، مشاهده می

منفی بر اوقات  تأثیراي هاي ماهوارهمصرف برنامه که درحالیمثبت دارد،  تأثیربهنجار شدن اوقات فراغت 

  .شودان داشته و منجر به نابهنجاري در نحوه گذران آن میفراغت دختر

  

  گیري بحث و نتیجه

 به زندگی سبک پیرامون مطالعه به عالقه که گردیدند باعث اخیر هايدهه در تجربی و نظري مالحظات

 و رابطه آن با مفاهیم دیگر به مختلف اقشار زندگی مبحث سبک که جایی تا یابد افزایش چشمگیري طور

رابطه که  است اینحاضر  هدف مقاله. است گرفته قرار بررسی و کاوش مورد زیادي تحقیقات لهوسی

مصرف انواع رسانه و نوع اوقات فراغت دختران ورزشکار را با توجه به ویژگی بهنجار یا نابهنجار بودن 

  .شناسایی کند

 اساس بر. شد انتخاب تحقیق نظري چارچوب موجود، هاي نظریه بررسی از پس هدف، این تحقق براي

 که گردید استنباط قضیه گربنر و بودریار بود، این هاي ترکیب نظریه بر مبتنی که اتخاذشده چارچوب

باعث تغییر در نوع سبک زندگی و نحوه گذران اوقات فراغت دختران ورزشکار   مصرف انواع رسانه

 یک به و تبدیلتعارض باشد شود که ممکن این نوع سبک زندگی با هنجارهاي مطلوب جامعه در  می

  . شود اجتماعی معضل و مسئله

 دانشجویان ورزشی المپیاد دهمین در حاضر ورزشکار دختران از نفر 355 قضیه، این اثبات براي

 شیوه به و شدند انتخاب شده بندي طبقه گیري نمونه شیوه به شهرکرد در کشور پزشکی علوم هاي دانشگاه

نحوه گذران اوقات فراغت و میزان مصرف انواع  مورد در نیاز مورد اطالعات پرسشنامه ابزار با و پیمایش

بیش  که است آن از حاکی میزان مصرف انواع رسانه مورد در تحقیق هاي یافته. گردید استخراج ها آن رسانه

ی کشور هاي داخل کنند یا بندرت به سراغ انواع رسانه درصد دختران، یا از رسانه داخلی استفاده نمی 30از 

هاي  روند، اما بیش از نیمی از دختران ورزشکار، گاهی اوقات یا اغلب اوقات در هفته از انواع برنامه می

 هاي رسانه از که دهند می ترجیح ها آن ،دیگر عبارت به. اي دارند اي و اینترنتی، مصرف رسانه ماهواره

احتمال  ،دلیل همین به. کنند می دنبال را داخلی هاي رسانه هاي برنامه کمتر و کنند استفاده ماهواره و خارجی

 و الگوهاي تأثیر تحت شدت به ورزشکار و نحوه گذران اوقات فراغت دختران زندگی دارد که سبک

 تحقیقات را غربی هاي رسانه از ورزشکار دختران استقبال اصلی دلیل. باشد گرفته قرار غربی هاي رسانه

 داخلی هاي رسانه در زنان ورزش که گویاي آن است ما جامعه در اديزی مطالعات اند؛ داده پاسخ متعددي
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 .شوند می داده پوشش کم بسیار داخلی يها رسانه در زن ورزشکاران و ورزش و ندارد جایگاهی ما جامعه

 ؛1386: زاده مهدي ؛1386 بارفروش، ؛58: 1391 همکاران، و افروز ؛152 -145: 1391 همکاران، و کرمی(

 هاي رسانه در را خود نیازهاي ورزشکار دختران ،دلیل همینه ب )146: 1390 همکاران، و یانارک نعمتی

 با زنان ورزشی هاي برنامه پوشش از داخلی هاي رسانه مسئولیت هرچند. کنند می جستجو بیگانه و غربی

 به تواند نمی وجه هیچ به امر این اما است، اساسی بسیار ما کشور در اسالمی فرهنگ بااهمیت نقش به توجه

  . شود پذیرفته داخلی هاي رسانه در زنان ورزش بازتاب در ها رسانه ضعیف عملکرد توجیه عنوان

 گذران نحوه که داد دختران ورزشکار نشان فراغت اوقات گذران هاي تحقیق در مورد نحوه همچنین یافته         

 را خود فراغت اوقات ها آن ،دیگر عبارت هب. است نابهنجار ورزشکار دختران از درصد 6/42 فراغت اوقات

 ها بازارچه و ها خیابان در گذار و گشت با یا دوستانه هاي مهمانی در ،جنس هم غیر دوستان کنار در

. کنند می سپري بهنجار مذهبی یا علمی فرهنگی، هاي محیط در را خود فراغت اوقات کمتر و گذرانند می

 و مطلوب بسترسازي عدم همچنین و نابهنجار فراغت اوقات گذران هنحو احتمالی هاي آسیب از آگاهی عدم

 دالیل جمله از تواند می دختران براي بهنجار فراغت اوقات گذران جهت شده ارائه خدمات در نابرابري

  . باشد واقعیت این احتمالی

 تحقیق نتایج. رار گرفتندق آزمون مورد شده ارائه هاي فرضیه ،استنباطی آمار ونفن از استفاده با بعد ۀمرحل در

 وجود معناداري رابطه ورزشکار دختران زندگی سبک نوع و مصرف انواع رسانه بین که داد نشان حاضر

در نحوه گذران اوقات فراغت دختران با مصرف  بودن بهنجارمیزان نابهنجاري و  ،دیگر عبارت به ؛دارد

نه داخلی با سبک زندگی مثبت است و نوع همبستگی بین مصرف رسا. ها متفاوت است انواع رسانه

نیز  ها آناین است که با افزایش میزان مصرف رسانه داخلی دختران ورزشکار، سبک زندگی  دهنده نشان

 ؛اما نوع همبستگی بین مصرف ماهواره و اینترنت با نوع سبک زندگی افراد معکوس است ،شود بهنجارتر می

گرایش به انتخاب  ها آنکنند،  از ماهواره و اینترنت استفاده می بدین معنی که هرچه دختران ورزشکار بیشتر

 .نوعی از سبک زندگی و اوقات فراغت خواهند داشت که با هنجارهاي جامعه کنونی ما در تعارض است

گیري رفتارها و گزینش اوقات  اي خاص باعث شکل دهد که مصرف رسانه بنابراین، نتایج تحقیق نشان می

هایی مانند ماهواره و اینترنت تا حدودي با هنجارهاي  از آنجایی که ماهیت رسانه. شود فراغت متفاوت می

هاي زندگی میان جوانان  ها باعث رواج نوعی از سبک جامعه ما متفاوت است، مصرف این نوع رسانه

  . با هنجارهاي جامعه ما ناسازگار هستند یطبیع به طور شود که می

بر نحوه گذران اوقات فراغت دختران،  تأثیرگذار  نشان دادند که اولین رسانههاي تحقیق  یافته با این حال،

درصد از تغییرات نحوه  3/14شده و حدود  نمونهو این نوع رسانه  در مرحله اول وارد  است رسانه داخلی 

و قابل  شدن پرمحتوارسد که توجه به  بنابراین، به نظر می. گذران اوقات فراغت دختران را تبیین کرده است

هاي سلبی براي  تر از دیدگاه هاي رسانه داخلی براي جلب دختران جامعه ما ضروري بودن برنامه پسند
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اي دختران  هاي رسانه داخلی کشور بتواند مصرف اصلی رسانه زمانی که برنامه. استماهواره و اینترنت 

ابتدا  ،بنابراین .انجامد ینترنت میخود به کاهش مصرف ماهواره و ا ۀجامعه را تشکیل دهد، این امر به نوب

و بتواند براي هر  نباشدریزي صحیح سعی نمود تا رسانه داخلی منحصر به طیف خاصی  با برنامه باید

هاي داخلی بر نوعی از نحوه گذران اوقات فراغت  سعی شود تا در برنامه سپس،. اي برنامه تهیه نماید ذائقه

  . که با هنجارهاي جامعه ما منطبق باشدشود تاکید و سبک زندگی براي جوانان 

 ، زیراهاي بیگانه با جامعه ما نیست این به معنی غافل شدن از خطرات و تهدیدهاي رسانه از سوي دیگر،

 26دهند که با ورود متغیر مصرف ماهواره در مرحله دوم میزان تبیین به  هاي پژوهش حاضر نشان می یافته

ریزي خاصی نیز بر نحوه مصرف این نوع رسانه با  ن باید نظارت و برنامهبنابرای .درصد افزایش یافته است

دو متغیر مصرف رسانه داخلی و ماهواره در نهایت  مجموع در. موجود شود هاي گذاري سیاستتوجه به 

توان گفت مصرف رسانه می پس،. درصد از تغییرات اوقات فراغت دختران را تبیین نمایند 26اند که  توانسته

  . استدر نحوه گذران اوقات فراغت  کننده تعیینز عوامل یک ا

 تا بگیرد قرار کشور فرهنگی والنئمس و ریزان برنامه خدمت در تواند می حاضر تحقیق نتایجبدیهی است که 

 ریزي برنامه ورزشکار، دختران فعلی زندگی رابطه بین مصرف رسانه و سبک کامل شناخت با بتوانند ها آن

 توجه با همچنین،. نمایند ترسیم کشورمان موجود بافرهنگ سازگار زندگی سبک الگوهاي براي را صحیحی

 دختران، براي خصوصبه  ورزشی هاي فعالیت در خاص فرهنگی و اسالمی مفاهیم فراوان اهمیت به

 گرفته بکار کشورمان، بافرهنگ متناسب زندگی سبک طراحی جهت در تواند می حاضر پژوهش هاي یافته

 و انسجام از حداقلی به رسیدن تواند می هدف دختران، زندگی هاي سبک وضعیت شناخت با پس. شود

دختران  زندگی سبک شناخت. گیرد قرار مصونیت در اجتماعی هاي از آسیب جامعه تا باشد ملی همبستگی

 از ها نآ طریق بدین تا نماید فراهم ها آن ورزشی فعالیت براي را مناسب بستر تواند می جوان ورزشکار،

 نقش آینده در مفید انسانی و علمی نیروهاي عنوان به بتوانند و بمانند امان در روانی و جسمی خطرات

  .باشند داشته جامعه توسعه روند در موثري
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  منابع 

 
 نوین در تحلیل  رویکردهاي: اجتماعی تا سبک زندگی طبقهاز «)1381(حسن ،و چاوشیان اباذري،یوسف
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  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
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  .دانشگاه تهران علوم اجتماعی دانشکده

  ،شماره پنجم .جوانان مطالعات فصلنامه: تهران .»جوانان و مصرفی جامعه«) 1382( اصغر علیسعیدي.  

  سال اول،  .فصلنامه تحقیقات فرهنگی: تهران. »پسبک زندگی جوانان کافی شا«)1386(شالچی، وحید

   .1شماره 

  سال هشتم، شماره  .هاي ارتباطی فصلنامه پژوهش، »اي نیاز مخاطبان به سواد رسانه«) 1380(شکرخواه، یونس

26.  
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  بررسی عوامل اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی موثر بر میزان اوقات فراغت و میزان «) 1379(عابدینی، صمد

 .دانشگاه شیراز اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشکدهکارشناسی ارشد،  رساله. »مصرف کاالهاي فرهنگی

 فصلنامه  .»نقش تلویزیون در همگانی شدن فوتبال در ایران«) 1391( محمد ،عنایتی شبکالنی، علی و خانی

  .)69پیاپی ( 1، شماره 19سال  .ارتباطی هاي پژوهش

  سال .فرهنگی تحقیقات فصلنامه: تهران. »دانشجویی جامعه فرهنگی زندگی سبک«) 1386(فاضلی، محمد 

  .1 شماره اول،

 ،اطالعات. »اجتماعی کالن هاي گروه تعامالت تحلیل در هطبق مفهوم سودمندي«) 1386( طاهره قادري 

   .240 و 239 شماره .اقتصادي - سیاسی

  امیرکبیر: تهران.علی اسدي. قدرت تلویزیون )1364(کازینو، ژان 

  شماره چهارم .فصلنامه راهبرد فرهنگ .»رسانه، پیام، مخاطب و انحصار«) 1387(کاویانی، علیرضا.  

  هاي تلویزیونی کشور با رویکرد ورزش هاي ورزشی شبکهتحلیل محتواي برنامه «)1391(کرمی، عبداهللا

   .)69پیاپی ( 1، شماره 19سال  .هاي ارتباطیفصلنامه پژوهش. »بانوان

  نشرنی: تهران .نوچهر صبوريم .شناسی جامعه )1382(گیدنز، آنتونی  

 ،امیرکبیر راتانتشا: تهران .مؤید محسن .تیساح تک انسان )1362(هربرت  مارکوزه  

  مشارکت اجتماعی، رسانی اطالع هاي نقشموثر  هاي مؤلفهمقایسه زیر  «)1390(مرادي، مهدي و همکاران ،

 4، شماره 18سال .ارتباطی هاي پژوهشفصلنامه . »رسانه ملی در ورزش همگانی سازي فرهنگآموزش و 

  .)68پیاپی (

 انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی :تهران .وسایل ارتباط جمعی )1385( معتمدنژاد، کاظم  
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 صفحات : موردي مطالعه ها؛ رسانه در جنسیتی هاي کلیشه بازنمایی«) 1388( السادات حشمت فر،معینی

   .7 شماره دوم، دوره .فرهنگی تحقیقات فصلنامه. »همشهري روزنامه حوادث

 ها و توسعه رسانه مطالعات دفتر :انتهر .پرویز اجاللی .نظریه ارتباطات جمعی )1385( مک کوایل، دنیس  

 فصلنامه : تهران .» اجتماعی و گستره آن در علوم زندگی سبکمفهوم « )1386( محمدسعید کنی،مهدوي

   .1 شماره اول، سال .تحقیقات فرهنگی

  ؛ تحلیل محتواي صفحه اول هجده پسند عامهساخت و محتواي مطبوعات « )1386(مهدي زاده، سید محمد

  .سال هجدهم، شماره سوم .رسانه. »پسند عامهنشریه 

  هاي واحد مرکزي خبر، بی  درسایتمقایسه تطبیقی اخبار زنان «) 1390(نعمتی انارکی، داوود و همکاران

   .2، شماره 6دوره  .مجله جهانی رسانه. »1388بی سی فارسی و صداي آمریکا در سال 
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The purpose of this article is to define the relationship between the consumption 
of media (local media- satellite, internet) and the any way of spending their 
leisure time as a fundamental factor of girls’ lifestyle. The method of this study 
is guantitat based of the type of gathered and analyzed data which has used the 
survey technique. The statistical sampling  includes all current athletic girls in 
the 10th Olympic games of medical university students of Shahrekord which 355 
persons have been elected according stratified sampling. The result of research 
showed that there is meaningful relationship between the consumption of media 
and their way of leisure time spending. But the correlations between them are 
positive and there is negative relationship between utilization of internet and 
satellite and leisure time. In other words, as the utilization of local media is got 
more normalized but the more usage of internet and satellite by athletic girls 
influence them to choose the type of leisure time that is in conflict with norms 
of society. Also the results of multi various regression disclose that the utility of 
2 kinds of media such as internal media and satellite cause 26 percent of             
changes in depended variable(lifestyle).                                                                   
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