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ه��دف اصل��ی تحقیق حاض��ر، طراحی مدل تأثیر س��بک زندگی و س��واد رس��انه ای بر هوی��ت اجتماعی در 
سازمان  های ورزشی کشور است. 384 نفر از کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان کل کشور با استفاده از روش 
نمونه گیری خوش��ه ای به صورت داوطلبانه در تحقیق ش��رکت نمودند و از پرسش��نامه  های »هویت اجتماعی« 
صفاری نیا )1390( دارای 20 گزاره، پرسش��نامه »س��واد رس��انه ای« فلس��فی)1393( ش��امل 22 س��وال و نیز 
پرسش��نامه »سبک زندگی« )QSL( لعلی و همکاران )1391( شامل 70 سؤال استفاده شد. روایی پرسشنامه  ها 
ب��ا اس��تفاده ازروایی صوری و نظ��رات 10 تن از متخصصان و ضریب پایایی با اس��تفاده از روش آلفای کرونباخ 
مطلوب و بیش از 0/70 گزارش ش��د. در بخش تجزیه و تحلیل یافته ها، از آزمون کلموگروف –اسمیرنف جهت 
بررسی نرمال بودن توزیع یافته  ها و از روش تحلیل مسیر و  مدل معادالت ساختاری برای تحلیل داده  ها استفاده 
گردی��د. نتایج نش��ان داد مدل تحقیق از ب��رازش کافی برخوردار اس��ت می��زان) RMSEA =0/09( و همچنین 
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شاخص  های برازش مقدار GFI، CFI و NFI به ترتیب برابر با 0/85 ، 0/89 و 0/88 به دست آمد. عاله بر آن، 
بین س��بک زندگی با هویت اجتماعی ارتباط معنی دار و مس��تقیم )t = 2 /74  وR=0/21(، بین سواد رسانه ای با 
هویت اجتماعی معنی دار و مستقیم )t = 5 /22  وR=0/444(  و نیز بین سبک زندگی و سواد رسانه ای معنی دار 

و مستقیم )t =5/22 وR=0/44( وجود دارد.

   واژگان کلیدی: سبک زندگی، سواد رسانه ای و هویت اجتماعی
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مقدمه
تأمل در مورد چگونه زیس��تن از دیرباز ذهن بش��ر را به خود مشغول ساخته و به موازات ارتقای سطح دانش و 
گاهی عمومی و نیز پیشرفت علم و فناوری  به خصوص فناوری  های نوین ارتباطی، سبک  های زندگی مختلف  آ
رواج یافته اس��ت. س��بک زندگی، از جمله مفاهیمی است که در ادبیات علوم اجتماعی کاربرد گسترده ای دارد و 
برای بیان برخی از مهمترین واقعیت  های فرهنگی به کار می  رود . سبک زندگی، حوزه ای به شدت درآمیخته با 
س��الیق، تمایالت و ترجیحات تک تک افراد جامعه است. سبک زندگی مجموعه ای از ارزش ها، طرز تلقی ها، 
شیوه  های رفتار، حالت  ها و سلیقه هاست که در میان یک جمع ظهور پیدا می  کند و شیوه زندگی مشترک شماری 
از افراد می  ش��ود. در س��بک  های زندگی، رهیافت  هایی که از ارزش ها، تلقی ها و سلیقه  ه ا به دست آمده اند، در 

قالب هر چیزی از زندگی نمایان می  شوند )مهدی زاده، 1390(. 
امروزه كمتر کس��ی در اين گزاره شك م��یكند كه جهان وارد عصر يا دوران ت��ازه ای شده است كه نماد آن 
اهمی��ت يافتن اطالعات اس�ت. بس�یاری از دانش�مندان و ص�احبنظران  علوم اجتماعی بر اين باورند كه ترکیب 
و همگرای��ی فناوری های اطالعات��ی و ارتب�اط��ی و تجديد ساختار نظام سرمايهداری در هههای اخی��ر، ما را 
وارد عص�ر  و جامع�ه  ت�ازه ای   كرده است. اين جامعه را دانی��ل بل1، »جامعه فراصنعت��ی«، كاستلز2، »جامعه 
شبكهای« و تادائو اومهسائو3، »جامعه اطالعات��ی« نامی��ده است. درواقع، در چند دهه اخیر، با توجه به سرعت 
سرسام آور پیش��رفت و رشد فن�اوری  ارتباط�ات و اطالع�ات،  ه���ر  روز ب�ر  پیچیدگ��ی و كارآمدی اين ابزار و 
وسايل مرتبط با آن در جهان افزوده شده و گستردگ��ی و پیچیدگی جوامع انسانی، وجود رسانههای جمعی را در 
صحنه مناس�باب اجتم�اعی  انس�ان ه�ا  ب�ه  امری اجتناب ناپذير بدل كرده است )علیپور و همکاران، 1393(. 
در م��ورد شاخص  های سبك زندگ��ی اجتماعی توافق کلی مابین صاحبان رای وج��ود ندارد، اما برخی چون 
آدل��ر سب��ك زندگی را مجموعه ای از رفت��ار می  دانند که می  توان برای آن مصادیقی یاف��ت. سوبل نیز بر این باور 
است که  شاخص  های سبك زندگی باید ابزاری و در جامعه قابل تشخیص و مشاهده باشند. دیگر پژوهشگران 
ه��م از مقوله مصرف، مص��رف فرهنگی و فعالیت  های فراغت در مقام شاخص  ه��ای سبك زندگی نام برده اند. 
عوام��ل متع��دد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر سبک زندگی اثرگذار هستند که در این میان، رسانه به 
عن��وان یکی از متغیر های فرهنگی و عوامل موثر بر شک��ل گیری سبک زندگی قلمداد شده و مهم ترین شاخص 
در تغییر سبک زندگی در دنیای معاصر به شمار می  رود )علیپور و همکاران، 1393(. سواد رسانه ای در ورزش، 
نوعی درك متکی بر مهارت است که می توان بر اساس آن انواع رسانه ها را از یکدیگر تمییز داد و انواع تولیدات 
گاهی آحاد افراد جامعه را به شکل های  رسانه ای را از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد. سواد رسانه ای سعی دارد آ
مختلف پیام، در زندگی روزانه افزایش دهد و به نوجوانان یاری دهد تا بینش ها و باورهای مردم را ارزیابی کنند 
و فرآیند شکل گیری فرهنگ عمومی را مورد بررسی قرار دهند. رسانه ها اعم از تلویزیون، رادیو، اینترنت، فیلم، 
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روزنامه و مجله ها، اطالعات، سرگرمی ها و آگهی های مختلف فزاینده ای را به افراد جامعه عرضه می کنند 
و نقشی مهم در شکل دهی و نفوذ به فرهنگ، ارزش، باور، اعتقادات و دیدگاه ها دربردارن��د )حسی��ن زاده و 

محمدی استانی، 1389(. 
هویتی  منابع  با  و  شوند  می  آشنا  زندگی  از  نو  های  شیوه  با  افراد  اطالعاتی،  فناوری  انقالب  تأثیر  تحت 
بی شماری مواجه می شوند که به دگرگونی هویت آن��ان در ابعاد هویت سنتی، پیدایش هویت های فرهنگی 
چندگانه، دگرگونی سامانه های ارزشی، تغییر شیوه مصرف و سبک زندگی منجر شده است )هریسج و همکاران، 
 در نگرش ها و احساسات افراد نمود می یاب��د،  اما بستر شکل گیری آن زندگی جمعی 

ً
1391(. هویت معموال

است. هویت اجتماعی نمود یافته در شخصیت، جدا از دنیای اجتماعی دیگر افراد، معنایی ندارد. افراد بی همتا 
 به صورت اجتماعی و به واسطه مراحل گوناگون فرآیند اجتماعی شدن و 

ً
و متغیر هستند، اما شخصیت کامال

جامعه پذیری ساخت��ه می  شود )رئوفی، 1389(. در تایی��د این موضوع هریسج و همکاران )1391( در پژوهش 
خود به این نتیجه دست یافتند که همبستگی های معناداری میان ابعاد کیفیت و کمیت رسانه های جمعی با 
ابعاد هویت اجتماعی پاسخگویان وجود دارد. جکینز )1381( از نظریه پردازان هویت اجتماعی، معتقد است 
ک��ه هوی��ت اجتماعی، ترکیب مضمون های درهم آمیخته و جدایی ناپذی��ر شباهت ها و تفاوت انسانی در خالل 
عم��ل اجتماع��ی است. هویت های اجتماعی جمع��ی بر شباهت ها تاکید می ورزند و حت��ی آن را می سازند. او 
ی��ادآور می  شود ک��ه هویت اجتماعی، ویژگی همه انسان  ها به عنوان موج��ودات اجتماعی است و از مفهوم عام 
»هوی��ت« گرفته نشده است، زیرا هویت تمامی موج��ودات و مواد و اشیا را دربر می گیرد و قلمرو آن گستردهتر 
از بشری��ت اس��ت. او در تعریف کلی از هویت اجتماعی، تمرکز بسیاری ب��ر دو اصل شباهت و تفاوت دارد. به 
نظ��ر وی، هوی��ت اجتماعی به شیوه های��ی که افراد و جماعت ها از آن طریق در رواب��ط اجتماعی خود از افراد و 
جماعت  های دیگر متمایز می شوند، اشاره دارد و کاربرد آن برای برقراری و متمایز ساختن نظام مند نسبت های 
شباهت و تفاوت میان افراد، جماعت ها و میان افراد و جماعتهاست. شباهت خواه واقعی و خواه ناشی از می ل 
و گرایش باشد، اهمیت کمتری نسبت به تفاوت ندارد )جنکینز، 1381(. جهانی و مهدی پور )1394( دریافتند 
که میزان استفاده از رسانه های خارجی نسبت به رسانه های داخلی بیشتر و استفاده از آن ها، بر میزان پذیرش 
سبک زندگی نوین مؤثر است و با افزایش مصرف رسانه ها، هویت اجتماعی شرکت کنندگان نیز تقویت می 
شود. یکی از جنبههای مهمی كه از رسانه های جمعی جامعه اطالع�اتي  ت�أثیر می پ�ذيرد،  هويت است. منابع 
شكل دهنده هويت در جوامع گذشته، از قبل مشخص ب�ود و هويت افراد بیشت��ر جنبه انتساب��ی داشت. اين امر 
باعث م��یش�د ك�ه اف�راد ي�ك جامع�ه از لح�از هويت دچ��ار تغیی��ر و دگرگونی نشوند. و واقع در گذشته، مكان 
نقش��ی کلی��دی خلق هويت اجتماعی ايفا م��یكرد، چرا كه افراد در محی��ط های كوچك و بسته زندگی خود در 
ارتباط داشتند و سنتهای بومی � محلی، بخش اعظم هويت آنان راا شكل می داد. اما به دنبال مدرنیته و ظهور 
فناوری ه���ای ن�وين اطالعاتی و ارتباطی،  نقش مكان در شكلده��ی ب�ه هوي�ت بس�یار ك�م رن�گ ش�د، زي�را  
رسانه ها و فناوری های نوين اطالعاتی و ارتباطی میتوانند فرد را از مكان شخصی اش جدا  كنند و به کل جهان 
پی��وند بزنند. در نتیج��ه افراد با منابع هويتياب��ی متكثری رو به رو شده اند و هویت یابی شکلی غیر محلی پیدا 
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کرده است )خانی جزینی، 1388(.
با توجه به مطالب یاد شده، کارکنان سازمان  های ورزشی بیشترين میزان بهره را از فناوری های نوين اطالعاتی 
� ارتباطی و رسانه های داخلی در امر ورزش را میبرند. برخی از کارکنان تعريف ديگری از هويت، بهنجار بودن 
و سب��ک زندگ��ی مطلوب دارند. آنان به سبک ه��ای زندگی خاص تمایل دارند که گاه ب��ا هنجار ها و ارزش های 
رسم��ی و م��ورد انتظار جامعه فاصله دارد. ای��ن گروه از افراد وجوه تمایز خود را در کن��ش، ذائقه و سبک زندگی 
متفاوت خود متجلی می سازد و له نحوی تعلقات خرده فرهنگی برای خويش قائل اند. پژوهش حاضر با محور 
قرار دادن سب��ک زندگ��ی و میزان مصرف رسانه ای در میان بخشی از جامعۀ ورزش��ی، تالش دارد نقش سب��ک 

زندگی و سواد رسانه ای بر هویت اجتماعی را مورد سنجش قرار دهد.
 مطالعه پیشینه  ه��ای داخل��ی و خارجی پژوه��ش در این زمینه نشان داد که تحقیقات کمتری در زمینه سبک 
زندگ��ی و سواد رسانه ای ب��ا هویت اجتماعی صورت گرفته است. بنابراین برای رفع چنین خالء علمی که بتواند 
پشتوان��ه تحقیقات آت��ی در این زمینه باشد، انجام چنین تحقیقی ض��رورت دارد. همچنین، مدیران سازمان  های 

ورزشی می  توانند از نتایج این تحقیق در برنامه ریزی  های کالن استفاده کنند. 
در بی��ن ای��ن کارکنان، نوعی همسانی در الگوهای رفتاری دیده می ش��ود که در گرایش آنان به مصرف کاالیی 
مشابه، انتخاب سبک رندگی مشابه و مصرف یکسان فراغت، تأثیر خود را همچنان بر گرایش ها و رفتارهای آنان 
کید  برج��ای می گذارد. با توجهبه ب��ه اینکه امروزه بر عاملیت افراد در شکل دادن به هویت و سبک زندگی شان تأ
می شود، گروه های سنی و جنسی مختلف از نقش مؤثری  در گروه بندی ها و تمایزات اجتماعی برخوردارند. حال 
با توجه به مسائل گفته شده محقق در پی پاسخ به این سوال است:آیا بین سبک زندگی، سواد رسانه ای و هویت 

اجتماعی در سازمان  های ورزشی کشور رابطه علی وجود دارد؟ 

روش شناسی پژوهش
پژوه��ش حاضر از حیث هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و ازنظر زمان، مقطعی و از نظر گردآوری داده ها، 
در زمره تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان 
ک��ل کش��ور در سال 1397 به تع��داد 1500 نفر بود. جهت تعیین حجم نمون��ه، از روش  های مختلفی از جمله 
فرمول  ه��ای حج��م نمونه و جداول تعیین حج��م نمونه استفاده می  شود. در تحقیق حاض��ر نیز با توجه به حجم 
جامعه آماری )1500 نفر( با استفاده از جدول حجم نمونه کرجسی و مورگان )1970(  تعداد 384 نفر به عنوان 
نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای هدفمند انتخاب و شرکت کنندگان به صورت داوطلبانه در 
پژوه��ش حاضر شدن��د. از پرسشنامه های اطالعات فردی شامل تعیین جنسی��ت، سن، تحصیالت، تاهل و ... 
استفاده گردید. همچنین از مقیاس سنجش »هویت اجتماعی« صفاری نیا )1390( دارای 20 سؤال بسته پاسخ 
 مخالفم( که به ترتیب نم��ره  5-4-3-2-1 به آن  ها 

ً
 موافقم تا کامال

ً
ب��ا طی��ف پنج گزین های لیکرت )از کام��ال

تعل��ق گرفت بهره گیری شد- پایایی پرسشنامه 0/94 گزارش  شده است. از پرسشنامه »سواد رسانه ای« فلسفی 
)1393( با 22 گویه و پاسخگویی به سؤاالت طیف پنج ارزشی لیکرت هم استفاده شد- پایایی این پرسشنامه 
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نیز0/85 به دست آمد. 
ب��رای اندازه گیری سبک زندگی نیزاز پرسشنامه »سبک زندگ��ی« )QSL( لعلی و همکاران )1391( استفاده 
ش��د که شامل 70 سؤال و پاسخگویی پنج ارزشی طی��ف لیکرت و دارای مولفه  های سالمت جسمانی، ورزش 
و تندرست��ی، کنت��رل وزن و تغذیه، پیشگی��ری از بیماری ها، سالم��ت روانشناختی، سالم��ت معنوی، سالمت 
اجتماع��ی، اجتناب از دارو، م��واد مخدر، پیشگیری از حوادث و سالمت محیطی ب��ود. جهت تجزیه و تحلیل 
داده ه��ا، از میانگی��ن، انحراف استان��دارد، نمودار و جدول ب��رای جمع بندی و توصیف داده  ه��ا واز آزمون  های 
همبستگ��ی پیرس��ون و  تحلی��ل مسیر1 و درنهایت ب��رای ارائه الگو مناس��ب از روش مدل مع��ادالت ساختاری2 

)SEM( با بهره گیری از نرم افزار های SPSS 21 و LISRL در سطح α     _>0/05  استفاده شد.

 یافته  های پژوهش
یافته  های جدول 1، نشان داد از 384 نفر شرکت کننده مورد بررسی، 42/70 درصد زن و 57/29 درصد مرد 
هستند. همچنین 24/47 درصد در دامنه سنی 20 تا 30 سال، 28/12 درصد بین 31 تا 40 سال، 35/67 درصد 
بی��ن 41 ت��ا 50 سال و 11/71 درصد50 سال به باال می  باشن��د. از نظر تحصیالت، 25/26 درصد دارای مدرک 
تحصیل��ی کاردانی، 48/95 درص��د دارای مدرک تحصیلی کارشناس��ی، 30/72 درصد دارای مدرک تحصیلی 
کارشناسی،22/91 درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و 2/86 درصد دارای مدرک تحصیلی دکتری 
بودند. از نظر سابقه خدمت، بیشرین تعداد  )35/67 درصد( با سابقه خدمت 20 سال به باال و کمترین تعداد 

با سابقه خدمت 1تا5 سال گزارش شده است.

جدول 1: توصیف ویژگی  های جمعیت شناختی شرکت کنندگان 

درصدفراوانیمقولهمتغیر

جنسیت
22057/29مرد

16442/70زن

سن

209424/47تا 30سال

3110828/12 تا 40 سال

13735/67 41تا 50 سال

514511/71 سال به باال

1. Path Analyses
2. Structural Equation Model



سابقه خدمت

1194/94تا 5سال

6318/07تا10سال

118221/35تا 15 سال

1611529/94تا 20 سال

2013735/67 سال به باال

تحصیالت

9725/26کاردانی

18848/95کارشناسی

8822/91کارشناسی ارشد

112/86دکتری

یافته  ه��ای ج��دول 2 گویای آن است ک��ه در آزمون فرضیات تحقیق با استف��اده از مدل معادالت ساختاری، 
خروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته برای آزمون فرضیات هستند.) نسبت 2 
χب��ه df نزدی��ک عدد 3 می  باشد(. میزان RMSEA =0/09 نیز نشان دهنده مناسب بودن برازش مدل ساختاری 
 ،)t= 2/74( است. همچنین، نتایج حاصل نشان داد ارتباط علی معنی داری بین سبک زندگی با هویت اجتماعی 
بین سواد رسانه ای با هویت اجتماعی )t= 5/22( و بین سبک زندگی و سواد رسانه ای وجود دارد )t= 2/69( به 
عب��ارت دیگ��ر، داده  های مشاهده شده تا میزان زیادی منطبق بر مدل مفهومی تحقیق است. مقدار GFI، CFI و 

NFI نیز به ترتیب برابر با 0/85 ، 0/89 و 0/88 می  باشد که نشان دهنده برازش مناسب مدل می  باشد. 

جدول3: بررسی نتایج آزمون فرضیه  های تحقیق

میزان تاثیر
میزان تاثیر )تخمین 

استاندارد(
تائید یا ردمعناداری

تایید0/212/74-ارتباط سبک زندگی با هویت اجتماعی

تایید0/445/22ارتباط سواد رسانه ای با هویت اجتماعی

تایید0/472/69ارتباط سبک زندگی و سواد رسانه ای
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شکل1:  آزمون مدل در حالت تخمین استاندارد

شکل2:  آزمون مدل در حالت معنی داری
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بحث و نتیجه گیری
تالش های تحقیق حاضر برای بررسی موضوع نشان داد که بین سبک زندگی و هویت اجتماعی و نیز بین سواد 
رسان��ه ای و هویت اجتماع��ی ارتباط معنی داری وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر ب��ا نتایج تحقیقات مهراییان و 
همکاران )1396(، بهراد فرد )1396(، غفرانی )1393(، کفاشی )1393(، جانگ )2018( و ارساند )2016( 
همخوانی داشت. در دنیای رسانه ای امروز که براساس آمار های رسمی بیش از هفتاد درصد وقت روزانه مردم با 
گاهی از رسانه  ها و نحوه عملکردشان در مقابل مردم  رسانه  ها سپری می  شود )پاتر1، 2008( مخاطبان نیاز به آ
دارند. رسانه  ها با استفاده از تکنیک  ها و روش  های مختلف، در پی جذب و هدایت مخاطبان به سوی اهداف از 
پیش تعیین شده هستند. از سوی دیگر، رشد و دگرگونی در انواع رسانه ها، قابلیت  هایی که دارند و محتوای بسیار 
متنوعی که به مخاطبان خود ارائه می  کنند، سبب شده است تا مخاطبان دچار سردرگمی شوند و در بیشتر مواقع، 
بدون اراده خویش، مخاطب پیام  هایی شوند که از رسانه  ها منتشر می  شود؛ پیام  هایی که مخاطبان به دنبال آن ها 
نیستند، بلکه رسانه ها، آن پیام  ها را در اختیار افراد می  گذارند و افراد بدون اندیشه، پیام  ها را می  شنوند و پذیرای 
آن ان��د. ای��ن موضوع، اهمیت دانش و داشتن اطالعات را در برابر رسانه  ها نش��ان  می  دهد و ما را بر آن می  دارد 
گاه باشیم. سواد رسانه ای به معنی توانایی دسترسی،  ت��ا نسبت به رسانه  ها و نحوه عملکردشان در مقابل م��ردم آ
گاهی از رسانه ها، پیام  ها و  تجزیه و تحلیل و در مرتبه باالتر خلق پیام  های رسانه ای است و بر اهمیت موضوع آ
کید می  کند. افراد باید بتوانند پیام  های  گاهی  ها تأ همچنی��ن عملکردشان نسبت ب��ه مخاطبان و لزوم کسب این آ
گاه،  رسانه ای را تجزیه و تحلیل کنند و به عبارتی اسیر جذابیت  های ظاهری آن ها نشوند و در جایگاه مخاطبی آ
از فن��ون و تکنیک  های مختلف رسانه  ها برای جذب و هدای��ت مخاطبان باخبر باشند. متأسفانه در حال حاضر 
مفهوم سواد رسانه ای در کشور ما به اشتباه با سواد رایانه ای و اطالعاتی یکسان تلقی می  شود. در برخی کتاب  ها 
و مقاالت��ی ک��ه در این زمینه منتشر شده اند، مفهوم سواد رسانه ای با م��واردی از قبیل توان کار با رایانه و اینترنت 
یکس��ان در نظ��ر گرفته شده است. بر همین اس��اس از سواد رسانه ای نه به عنوان مالکی ب��رای ارزیابی پیام  های 
رسان��ه ای، بلک��ه ب��ه عنوان اطالعات فرد درب��اره رسانه  ها و نحوه ب��ه کارگیری آن ها یاد می  ش��ود. اما با توجه به 
تعاریفی که در باال از سواد رسانه ای شد، باید گفت مفهوم سواد رسانه ای، قابلیت ارزیابی، درك و تفسیر افراد از 
پیام  های رسانه ای است )افخمی و رجبی، 1392(. سواد رسانه ای   در ورزش نوعی درك متکی بر مهارت است 
که می توان بر اساس آن انواع  رسانه ها را از یکدیگر تمیی��ز داد و انواع تولیدات رسانه ای را از یکدیگر تفکیک 
گاهی آحاد افراد جامعه را به شکل های مختلف پیام، در زندگی  و شناسایی کرد. سواد رسانه ای سعی دارد آ
روزانه افزایش دهد و به نوجوانان یاری دهد تا بینش ها و باورهای مردم را ارزیابی کنن��د و فرآیند شکل گیری 
فرهنگ عمومی را مورد بررسی قرار دهن��د. رسانه ها اعم از تلویزیون، رادیو، اینترنت، فیلم، روزنامه و مجله ها، 
اطالعات، سرگرمی ها و آگهی های مختلف فزاین��ده ای را به افراد جامعه عرضه می کنند و نقش مهم��ی در 
شکل دهی و نفوذ به فرهنگ، ارزش، باور، اعتقادات و دیدگاه ها دارند )حسین زاده و محمدی استانی، 1389(. 
از سوی دیگر، اگر چه جامعه شناسانی کالسیك چون زیمل به ابعادی از مفهوم سبك زندگی توجه کرده اند، 

1. Potter
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ب��ا این ح��ال هیچ گاه به طور مستقل و مستقیم آن را مورد استفاده قرار ن��داده اند. مفهوم سبك زندگی با توجه به 
تح��والت نظ��ام سرمایه داری غربی در آثار اندیشمندان علوم اجتماع��ی تغییرات عمده ای یافته است؛ به طوری 
ک��ه از الگو های منزلتی که وابستگی تام و تمام به مولفه  های اقتصادی و ارزش  های مادی و ثروت دارند و سبك 
زندگ��ی را در طبقاتی مشخ��ص مورد مطالعه قرار می  دهن��د گرفته تا الگو هایی که مبتنی ب��ر مولفه  های مصرف 
کاال های فرهنگی هنری و نحوه گذران فراغت هستند و در قشر ها و گروه  های متفاوت اجتماعی گونه  هایی متنوع 
را ب��ه خ��ود می  گیرند، سبك  های زندگ��ی گوناگون خلق شده که گاه به تعبیر چن��ی فراتر از مرز های ملی حرکت 
می  کنن��د. بنابرای��ن سبك زندگی در این تعبیر، از مشخصه  های جوام��ع مدرن تلقی می  شود و کسانی که در این 
جوام��ع زندگ��ی می  کنند برای توصیف کن��ش و اعمال خود از این مفهوم بهره می  گیرن��د. در واقع سبك زندگی، 

الگویی برای رفتار هایی است که مردم را از هم متمایز می  کند)چنی،1378: 19(.
از نظ��ر آیزنشت��ات، هویت اجتماعی به طور طبیعی خلق نمی شود، بلکه ب��ا ساخت اجتماعی مرز ها شکل  
می  گیرد. مرزها، تمایز بین درون و برون، غریبه و آشنا، خویشاوند و غیرخویشاوند، دوست و دشمن، فرهنگ و 
گاهی اجتماعی همانند بیشتر حوزه های حیات  طبیعت و تمدن و بربریت را بنیان می  نهند. هویت اجتماعی و آ
اجتماع��ی بر ساخته الگو  های نظام فرهنگ��ی و اجتماعی و کد ها و چارچوب  های عام هستی شناختی اند که در 
چارچ��وب آن ها پنداشت  ها و تصورات رای��ج درباب نظم اجتماعی، حوزه  های عمده تعامل اجتماعی، ساختار 
ترجیحات و مرزبندی  های هویتی تعریف و تصریح می  شوند. براساس نظر آیزنشتات، الگو  های نظام فرهنگی 
و اجتماع��ی درنهای��ت ب��ا فرایند های منازع��ه و رقابت بر سر کنت��رل و تخصیص منابع و منازع��ه بر سر هژمونی 
گفتمان��ی در ارتب��اط است )عبداللهی و ق��ادرزاده، 1388(. هویت اجتماعی آن بخ��ش از خودانگاره فرد است 
ک��ه از ادراک عضوی��ت در یک گروه اجتماعی مشت��ق می  شود. در زمینه ارتباط بی��ن متغیر های تحقیق می  توان 
ب��ه تحقیق  ران��گ اشاره کرد که در مقال��ه ای درمورد اندیشه  های وب��ر می  گوید: »منظور وب��ر از سبك زندگی، 
ارزش  ه��ا و رسم  های مشترکی اس��ت که به گروه احساس هویت جمعی می  بخش��د«. مك کی در مورد دیدگاه 
وب��ر می  گوی��د: »آن چه وبر سبك زندگی می  نامد، ب��ه روش  هایی بازمی گردد که طبق��ات و گروه  های هم رتبه 
از نوع��ی از زندگ��ی پدید می  آورند. بنابراین وبر سبك زندگی را مع��ادل قشر اجتماعی نمی داند، بلکه معرف آن 
می  شناس��د. به بیان دیگر آن را چیزی معرفی می  کند که مرز ه��ای نامشخص موقعیت و قشر اجتماعی را تعیین 
می  کند. وبر سبك زندگی را از جنس رفتار می  داند که تمایالت آن را هدایت می  کند و فرصت  های زندگی بستر 
ب��روز آن را فراهم می  نماید«)مهدوی کن��ی،1386:206(. سواد رسانه ای پاسخی ض��روری، غیر قابل اجتناب 
و واق��ع نگ��ر نسبت به محی��ط الکترونیکی پیچیده و دائم��ا در حال تغییر و تحول اط��راف ماست. با وجودی که 
س��واد رسانه ای پرسش  ه��ای انتقادی را پیرامون تاثی��رات رسانه  ها مطرح می  سازد، اما بای��د گفت که این فرایند 
ی��ک جنبش ضد رسانه ای نیست، بلکه هدف اصلی آن این است که از طریق مهارت هایش به همه افراد به ویژه 
کودک��ان و نوجوان��ان که در برابر محیط خشونت بار رسانه ای عصر حاض��ر بسیار آسیب پذیر هستند کمک کند 
ت��ا در زمینه انواع رسانه  ها حالت��ی کار آمد، دقیق و با سواد پیدا کنند؛ به طوری که بتوانند کنترل تعبیر آنچه را که 
می  خوانن��د، می  شنون��د و می  بینند در دست گیرند، نه این که بگذارند این تعبی��ر، کنترل آن ها را در اختیار گیرد 
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گاهی  )بب��ران، 1382:11( در واقع، سواد رسان��ه ای برخورد هدفمند با رسانه هاست که موجب باال رفتن سطح آ
اف��راد جامعه به عنوان مخاطب��ان رسانه  ها می  شود و منجر به ارتباطی دو سویه و مشارکت جویانه با رسانه ها، از 
ی��ک س��و و تقویت ساختار دموکراتیک جامعه در راستای مباحث مشارک��ت فعال در حوزه رسانه، از سوی دیگر     

می  گردد )زارع کهن، 1393(.
 س��واد رسان��ه ای یکی از ارکان مهم سالم��ت اجتماعی نیز می  باشد. سالمت، سرمای��ه ارزشمندی است که 
حفظ و ارتقای آن در زمره مهم ترین تالش  های زندگی انسان  ها محسوب می  شود. بی شك انسان سالم، محور 
توسعه پایدار و توانمندی انسان  ها در حفظ و ارتقای سالمتی خود، از ارکان مهم در این زمینه است. سالمت و 
تعالی روحی انسان  ها هم از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر سالمت جوامع انسانی است که سبک زندگی فعال 

سبب ایجاد چنین دیدگاهی در جامعه می  شود)صلحی و همکاران، 1395(.
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