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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :مصرر گرایی و بحران هویت در واقع یکی از مولفههای مشرترک و مم دوران مدرن و پتت
مدرن شده است .این مقاله با هد

تحلیل و کالبد شکافی موضوع و ارتقاء دانش علمیکنشگران حوزه فرهنگی جامعه

به ارتباط مصر گرایی با بحران هویت در مدارس دخترانه متوسطه میپردازد.
روش پژوهش :کار مطالعاتی با مباحث مفمومی و بنیادی مختصررر و روش پیمایشرری ،ابزار پرسررشنامه و نمونهگیری
خوشهای در میان  953نفر از دانشآموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه  8اراک در سال  8931انجام شد.
یافتهها :میان کاالهای مصرفی حامل نمادهای موثر ،نگرش مثبت به استفاده از کاالهرای مصرفی و استفاده از رسانههای
جمعی) ،و گرایش به فرهنگ مصر

(غیرایرانی) با وقوع بحران هویت در بین دانشآموزان دختر مقطع متوسطه جامعه

شمری اراک رابطه معناداری وجود دارد .مصر

کاالها و سبك زندگی جدید برای فرد در حال هویتیابی؛ و عملکرد

رسانهها به مخاطب خود این گونه القاء میکند که ارزشمند بودن در گرو استفاده از این و آن کاال یا محصول مصرفی
جدید است .بیثباتی و کثرت در تنوع کاالها و نمادهای مصرفی در چالش با موج هژمونی جامعه مدرن ،زمینهی مم
بحران هویت نتل جوان دانشآموزی گردیده است.
کليد واژهها :رسانههای جمعی ،کاالهای مصرفی ،فرهنگ مصر  ،بحران ،هویت.

فرهاد امام جمعه

نمیدانند خود را با کدام مدهای روز ایتالیا ،یا ترک و یا

مقدمه
در دنیای مدرن امروزی ،مردم به وسرریله نمادها و

فرانته و....هماهنگ کنند که مطرح و متفاوت 5باشند .با

نشررانهها خود را نترربت به دیگران متمایز کرده و برای

همرهی تالش هرا و افزایش شرررتای تاییرات مدلها و

خود ،هویتی دسرررت و پا میکنند .هویت بخشررری با

سربكها متوجه میشوند که در موج هژمونی 3نمادهای

تمایزسازی همتاز و هماهنگ شده؛ و هر چه این تمایز

نظام مدرن ،چندان ه متفاوت نیترررتند ،و باز

شررربیه1

فاصررله بیشررتری با عامه مردم ایجاد نماید ،از مرتبه و

الگوهای برندهای تجاری و صرررفحات پی درپی دنیای

منزلت واالتری برخوردار اسرت .به عنوان مثال در اروپا

شررربکههای مجازی گردیدهاند ،ولی در واقع هضررر و

پس از رنترانس ،نوشیدن مالت به عنوان یك نوشیدنی

ذوی 0روشهرا و مردل های زندگی در جامعه تبلیااتی

منحصررر به فرد برای اشرررافیت بوده و هر کس از این

نوین شدهاند.

نوشررریدنی اسرررتفاده میکرد در نگاه مردم از منزلت

بيان مساله

واالتری داشررته چرا که هزینه خرید آن بترریار باالتر از
سطح عمومی دریافتی در میان مردم بود.

برای توصرری

نیاز و مصر  ،همراهان همیشگی انتانها در طول
حیات بشررری بودهاند ،اما امروزه مصررر

بحران هویت ،واژهای است که به وسیله

و نیاز از ه

اریکتون3

حالت ناتوانی افراد در قبول نقشرری که

جرامعره از آنران انتظرار دارد ،بره کرار رفته اسرررت
(شرررفی .)8914،از نظر اریکتررون عدم موفقیت فرد در

فاصرررله گرفته و شرررکافی بین آنما به وجود آمده به

شررکل دادن به هویت فردی خود اع از اینکه به علت

انتررانی با نیازهایش مطابقت

تجاری نامطلوی کودکی و یا شرررای نامترراعد فعلی

ندارد ،بلکه چیزی بیش از آن اسرررت.به تعبیر یکی از

براشرررد ،بحرانی ایجراد میکنرد کره بحران هویت یا

در پایان قرن بیتت به واقعیتی

گ گشررتگی نام دارد .از بین هویتهای متعددی که در

چند بعدی تبدیل شرررده که در کنار ابعاد و الزامات

یك شررخ

عمل میکند ،هویت فرهنگی برجتررتگی

اقتصادی ،معانی فرهنگی و الزامات اجتماعی بتیاری با

دارد .معنای واژه فرهنگی چنان که الزمة آگاهی از این

خود دارد (باکاک .)8908 ،8مصررر گرایی با نمادها و

بحران هویت اسرت ،نیازمند تعری

روشن و گویاتری

عالئ خاص خود ،نمایانگر سرربك زندگی ،تمایالت،

است .در یك بیان عام باید بحران هویت فرهنگی را به

تفکرات و ایدهآلها و به مثابه بازنمایی کنندهی هویت

معنای گتررتررتن 84و بیگانه شرردن انترران از اصررل و

عامالن آن ،کارکردهای جدیدی یافته است .امروزه اکثر

ریشههای فرهنگی 88دانتت که شخ

مردم میخواهند که کیتررتی خود را از طریق کاالها و

آمیخته؛ تا آن که نیاز پیوسررتن به اصررل و ریشررههای

می کنند ،معرفی نمایند یا تنوع

فرهنگی دیگری می یرابد .به بیان دیگر مفموم بحران

کاالها یا خدماتی که نام و

مفموم از خودبیگانگی 82اسررت

گونهای که دیگر مصررر
صراحبنظران ،مصرر

خدماتی که مصرررر

مصر  ،به خصوص مصر

هویت فرهنگی متراد

در آن زیتته و

مارک مشررمور دارند .جامعهی مصررر گرا در واقعیت

و این گترتتن و پیوستنها میتواند در قالب فراموشی

عینی برا تبعیضهرا و نابرابریهای 2زیادی مشررراهده

و یا ک ارزش دانترررتن زبان مادری و بی توجمی به

میشرود .مصر گرایی و مصر زدگی عالوه بر تبعات

آدای و رسوم و سنن بومی متجلّی شود .بحران هویت،

اقتصرادی ،پیامدهای منفی فرهنگی ،سریاسی و… را به

تزلزل در مفموم ارائه شررده از هویت اسررت (حیدری

دنبال دارد؛ یکی از مم ترین آنما ،بحران هویت 9است.

بیگونرد .)8913 ،بحران هویررت ،یعنی وجود تزلزل و

بدین معنی که بتیاری ،سرگشته و گ گشته 0شدهاند و

ابمام در تعریفی که فرد از خود می کند ،و مانع ازآن
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میشود که فرد به شخصیت خود ،یکپارچگی و انتجام

در خلق هویت اجتماعی افراد داشررت .افراد کمتر با دنیای

ببخشررد و به سررالاالتی از قبیل «من کیتررت »« ،من

خارج ارتباط داشررتند و ارتباط رودررو با اطرا ایشرران در

چیتت » و «چه میخواه » ،پاسخ دهد (همانجا).

یك محی ثابت و نیز سنتهای بومی و محلی ،بخش اعظ

اهميت و هدف

هویرت آنما را شرررکل می داد .به دنبال مدرنیته و بتر ر

با توجه به اینکه ایران ،جامعه ای در حال گذار از

تکنولوژی هرای نوین اطالعراتی و ارتبراطی مانند اینترنت،

سررنت به مدرنیته بوده و براسرراس سرررشررماری سررال

نقش مکان در شرکلدهی به هویت بتریار کمرنگ شد .زیرا

8905حدود نیمی از جمعیت کشرررور را افراد زیر 94

رسرررانهها و تکنولوژیهای ارتباطی قادرند فرد را از مکان

سرررال یعنی جوانان تشرررکیل میدهند ،بنابراین انجام

خودش جدا کنند و به جمان پیوند بزنند .در نتیجه افراد با

مطالعه روی این بخش از جامعه اهمیت زیادی دارد تا

منابع هویتیابی بیشررماری روبه رو هتررتند و هویتیابی،

چرالش عینی واقعیرت بحران هویرت ،بره عبارتی دیگر

شرررکرل غیرمحلی و جمرانی پیدا می کند (گیدنز.)8900 ،

معلوم و بیان بشود.

شیوهی زندگی اصطالحی است که در فرهنگ سنتی چندان

مقراله عالوه بر بازسرررازی ایدههای تازه در

کاربردی ندارد ،چون مالزم با نوعی انتخای از میان تعداد

قلمرو موضروع و تشرریح و کالبدشکافی بمتر آن ،ارائه

کثیری از امکانهای موجود اسررت .هر چه وضررع و حال

فضرای تخصصی جمت مدیریت فرهنگی متاله بحران

جامعه و محیطی که فرد در آن به سرر میبرد بیشتر به دنیای

هویت نترررل بوده و نیز یافتن تدابیری بدین منظور که

ما بعد سرنتی تعلق داشرته باشد ،شیوه زندگی او نیز بیشتر با

چگونه میشرررود بخشر ری از این موج بحران را تعدیل

هترته واقعی هویت شرخصیاش ،ساخته شده و ه چنین با

نموده و مدیریت کرد .امید اسرررت با تامل در یافتهها و

تجدید ساخت آن سر و کار خواهد داشت (گیدنز.)8901 ،

هرد

نترای نمایی بتوان چنین زمینهی انگیزشررری و فکری را

از دیدگاه بوردیو 85مصرررر

به منزلهی نظامی از

نشررانهها و نمادها مطرح اسررت که کارکردهایی چون

فراه نمود.

تمایزگذاری

 -1ادبيات پژوهش

اجتماعی83

دارد (موید حکمت .)8932 ،از

آنتونی گیدنز 89که شررناخته شرردهترین کوشررش را در

نظر بوردیو تفراوت در رفترار ،حراالت ،سرررکنات و

زمینهی پیوند سررطح خرد و کالن انجام داده (ریترز)8913 ،

ظواهری که بیانگر نوع رابطه با جمان اجتماعی هتررتند.

و فرآیند

عالی و نشرانهها -آرایشها (مدل مو ،آرایش صورت،

تشکل آن را مطرح میکند .به عقیده گیدنز «تمایل به اعتماد،

ریش ،سرربیل و غیره) یا پوشرراک -چون به ابزارهای

در ارتباط با موقعیتهای خاص ،اشرررخاص یا نظام ها ،و

اقتصررادی و فرهنگی متجلی در آنما بتررتگی دارند ،به

حتی در سررطحی وسرریعتر ،به طور متررتقی مرتب اسرت با

منزلهی نشانگان اجتماعی عمل میکنند (بوردیو.)8934،

در کتای «تجدد و تشررخ

 ،»80هویت را تعری

بوردیو81

گروههای فرادسرررت خواسرررتار تثبیت

امنیررت روانی افراد و گروه هررا (همرران) .هر چرره اعتمرراد

به نظر

اجتماعی ،خدشرررهدار بشرررود از آن جایی که به حس امنیت

ارزشهررا و موقعیرتهرای اجتمراعی خود هترررتنررد و

(خواه از لحاظ روحی و یا شرالی ،معیشتی ،شمروندی و)...

مصرررر  ،برره ویژه مصرررر

فرهنگی ،ابزاری برای

لطمه وارد میشرود ،روحیه بومیتگرایی ،اعتماد و استفاده از

مشروعیتسازی 80است .

تجاری ،کاالها و خدمات فرهنگی و  ...درونی و ملی جامعه

براری ،الگوی مصرررر  83و سررربركهرای زندگی

دچرار آشرررفتگی و اختالل میشرررود .فرایند هویتیابی در

پدیدههایی نیترررتند که فق براسررراس خواسرررتهها و

دوران مدرن تاییر شرکل داده ،در گذشته مکان نقش کلیدی

امکانات فردی ایجاد شوند ،بلکه پدیدههایی ساختمند
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و دارای الگو هتررتند که تحت تاثیر جریانات اجتماعی

 -بین اسرررتفاده از کاالهای مصررررفی حامل معانی

و فرهنگی مانند رسرررانهها شرررکل میگیرند .در الگوی

نمادین (نوع لباس ،موسرررریقی ،آرایش و وسائل تزئینی

به چیزی بیش از رفع نیازهای

بدن)؛ و نگرش مثبت به استفاده از کاالهررررای مصرفی

نه به

(نوع لباس ،موسررریقی ،آرایش و وسائل تزئینی بدن)؛ و

دلیل نیاز به کاالی خریداری شررده ،بلکه به دلیل کتب

میزان اسرررتفراده از رسرررانره هرای جمعی کره پیام های

جرایگراه و منزلت باالتر انجام میگیرد .به عالوه ،نظریه

مصررر گرایی را افزایش میدهند؛ و گرایش به فرهنگ

کاشرت 24یا پرورش گربنر 28بر کنش متقابل میان رسانه

مصررر

غربی و محصرروالت تولیدی غری 22به عنوان

و مخاطبانی که از آن رسررانه اسررتفاده میکنند و نیز بر

متایرهرای موثر برا بحران هویرت در بین دانشآموزان

چگونگی تأثیرگذاری رسررانهها بر مخاطبان تأکید دارد.

دختر دبیرسرتانهای ناحیه  8شرمر اراک در سال 8931

بین میزان مواجمه و استفاده از رسانه و واقعیت پنداری

رابطه هماهنگی وجود دارد.

مصرر

تجملی ،مصر

اسراسری تبدیل میشرود ،به عبارت دیگر مصر

در محتوا و برنامههای آن رسرانه ،ارتباط متتقی وجود

این رابطههای مفروض با محاسررربه همبترررتگی و

دارد (کاسررتلز .)8904 ،به این صررورت که سرراعتهای

گزارش جرداول مربوط در قترررمت ارائه یافتهها مورد

متمادی مواجمه با رسررانهای خاص باعث ایجاد تاییر

تحلیل قرار میگیرند.

نگرش و دیدگاههای موافق با محتوای رسانه میشود.

 -3مدل نظری

 -2فرضيههای مطالعاتی

تحت الشعاع فرضیههای بیان شده ،چون روش کمی

با اسرتفاده از قضایای ادبیات نظری ،فرضیههایی که
در دستور کار قرار گرفتهاند بدین شرح میباشند:

پیمایشی در این مطالعه به کار رفته ،مدل نظری مورد
نظر به قرار ذیل میباشد:

استفاده ازكاالهاي
مصرفي حامل
معاني نمادین

میزان استفاده از
رسانه ها ي جمعي
كه پیام هاي
مصرف گرایي

بحران
هویت

نگرش مثبت به
استفاده از كاالهـاي
مصرفي

گرایش به فرهنگ
مصرف غربي و
محصوالت
تولیدي غرب
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پيشينه پژوهش
سابقه منابع در این مقاله به صورت مختصر زیر بيان شده است:
نویسنده

روش

عنوان ماخذ

جعفری ،سارا 8935

کتابخانهای

جامعه زنان

دانش ،یونس،
8935

رئوفی ،محمود

مد ،آسیب شناسی،

پرهیز از تجملگراییو

تجملگرایی

تطبیق مد با ارزشهای
بومی

علل افزایش

تاثیر درآمد و تحصیل و

مصرفگرایی

پیمایشی

مصر  ،تحصیل ،جنتیت

جنتیت در مصر

در بندرعباس
رابطه مصر

نیکخواه،هدایتاهلل

مفاهيم کليدی

توصیههای آرمانی در

مدیریت و بحران
هویت در

نتيجه

تجمل

رسانه

مصر

های ارتباط
جمعیومصرفگرایی در

و

پیمایشی

دانشجویان دانشگاه

رسانه مجازی و

مصر ،

مصر گرایی ،جنتیت

رسانه ،نماد منزلتی ،خانواده

و نماد منزلتی ،درآمد
خانواده و مصر

هرمزگان

مذهبی بودن خانواده و
ایمان،محمدتقی،
سروش ،مری

ارزیابی عوامل مالثر بر
هویت دینی جوانان

هویت ،مذهب ،خانواده،
پیمایشی

در شمر شیراز8904،

چمانی شدن ،دنیاگرایی
رضایتمندی ،تحصیالت

دوستان در هویت دینی
نقش تحصبالت و
رضایتمندی سیاسی،
دنیاگرایی
در هویت دینی

چمبری ،ثابت ایمانی
()8939

پدیده مصر
مصر

و

گرایی و

مفموم سبك زندگی

اسنادی،توصیفی،

سبك زندگی ،رسانه،
و مصر

تحلیل محتوی

نقش زیاد رسانه و
مصر گرایی

رابطه ی سرمایه
نیك عمد،
ممدی ()8935

فرهنگی با مصر
گرایی در بین زنان

پیمایشی

باالی  85سال شمر

مصر گرایی ،سرمایه
فرهنگی ،سرمایه اقتصادی

ترجیح نقش سرمایه
فرهنگی در
مصر گرایی

مالیر

کریوویال()2443

متچیس و مور 8302

جنتیت و مصر
(هند)

تلویزیون و
مصر گرایی

عدم تمایل مردان به
پيمایشی

مد ،مصر

و خرید ،جنتیت

مد ،ترجیح مردان بوقت
و پول بیشتر در مصر

پيمایشی
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لو2440 ،

بدن مدرن ،و مصر

لوازم

پيمایشی

آرایشی ،چین

تایید پیوند میان مصر

در ارتباط

باجمانی شدن ،وهویت پذیری
ترجیح نقش رسانه و تبلیغ در

یان و پیك 2440

پيمایشی

گتترش مصر گرایی جمانی

نگرش مثبت به مصر گرایی
بیشتر...

مالحظه میشرود که پژوهش در موضوع برگزیدهی

از هر مدرسره چندین کالس به طور تصادفی خوشهای

این مقاله از ریشه علمیمناسبی برخوردار است اما جای

سره مرحلهای انتخای شد .در کل  0مدرسه در ناحیه 8

مطالعات تجربی و تطبیقی پیمایشررری در سررراختارهای

مورد بررسی قرار گرفت.

بومی و محلی ،خرالی و مورد نیاز میباشرررد که به این

ابزار مورد اسرررتفرراده در این مطررالعرره ،عالوه بر

مم پرداخته شده است.

فیشبرداری از متون نظری-اسرنادی ،پرسررشنامه محقق

روش پژوهش

سرراخته اسررت .در خصرروص متاییر شرربکههای مجازی

روش از نوع کترابخرانرهای بره جمرت مطالعه متون

جمت سررنجش روایی و اعتبار آن ،ابتدا سررالاالت تمیه

نظری و مفمومی و پیمایشررری به دلیل تدارک و تحلیل

شرده و پرسرشنامه اولیه در اختیار برخی استادان فن و

اطالعات تجربی اسررت .از ویژگیهای روش پیمایشرری

کارشرناسران ،جمت بررسی شکل ،چمارچوی ظاهری،

تکیه نمودن به کل جامعه با انتخای نمونه اسرررت .نوع

نحوه تنظی  ،چگونگی اجرا و این کرره آیررا سرررالاالت

پیمایش ،پیمایش تحلیلی اسررت که بر پایه همبتتگی و

پرسرشنامه پاسرخگوی پرسرشهای تحقیق میباشد یا

رواب بین متایرها مورد اسرررتفاده قرار میگیرد .جامعه

خیر قرار گرفت ،و پس از نظرات اصررالحی صرراحب

آماری ،کلیه دانشآموزان دختر ناحیه  8شرررمر اراک در

نظران ،پرسررشنامه نمایی تمیه گردید .به منظور رعایت

سررال  31که براسرراس رجوع تجربی به اداره کارگزینی

اختصررار در متن از ارائه جدول آلفای کرونباو و شرررح

آموزش و پرورش بدسرررت آمده در مجموع  0033نفر

آن پرهیز شرد .در سرطح آمار توصریفی از شاخ

های

میبرراشرررنررد .برره منظور تعیین حج نمونرره ،یکی از

آماری نظیر فراوانی ،درصررد ،میانگین ،نما و نمودارهای

رایر ترین تکنیرركهررا (فرمول کوکران) برره قرار زیر

مختل

استفاده شده؛ و در گزارش آمار استنباطی ،تاثیر

میباشد:

متایرهرای مترررتقرل بر متایر یا متایرهای وابترررته را
N𝑡 2 pq
N𝑑2 𝑡 2 pq

4866 × (1/96 )2 × 0/5 × 0/5
4866 × (0/05)2 + (1/96)2 × 0/5 × 0/5
= 356

=𝑛

𝑛=1

برای اطمینران بیشرررتر  934پرسرررشرررنرامه در بین

سرررنجیرده و تجزیره و تحلیل اطالعات با اسرررتفاده از
نرمافزار  spssانجام گرفته و در دو سررطح توصرریفی و
اسررتنباطی ،دادههای بدسررت آمده مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفتند.
یافتههای پژوهش

دانشآموزان دختر ناحیه  8اراک در سال  31توزیع ،که

اطالعرات بره ترتیرب فرضررریهها با ارائه جداول و

از این تعداد همان  953پرسرشنامه به طور کامل تکمیل

محاسررربات مورد نظر به قرار زیر آمده و در ادامه مورد

گردید .مدارس ناحیه  8را براسرراس لیتررت تمیه شررده،

تحلیل و بحث واقع شده است:

چندین مدرسره را به صرورت تصادفی ساده منتخب ،و

00

فرضریه اول :بین اسرتفاده از کاالهای مصرفی حامل
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معانی نمادین (نوع لباس ،موسررررریقی،آرایش و وسائل

همبتتگی اسپیرمن استفاده شده است .آزمون همبتتگی

تزئینی بدن) با بحران هویت در بین دانشآموزان دختر

اسپیرمن یك آزمون ناپارامتریك برای بررسی همبتتگی

دبیرسرتانهای ناحیه  8شرمر اراک در سال  8931رابطه

بین دو یا چند متایر و میزان آنماست .این آزمون زمانی

وجود دارد.

مورد اسررتفاده قرار میگیرد که متایرهای تحقیق ،ترتیبی

به منظور تترررت این فرضررریه از آزمون ضرررریب

– اسمی باشند.

جدول  -1آزمون همبستگی کاالهای مصرفی حامل معانی نمادین (نوع لباس ،موسـيقی،آرایش ،وسائل تزئينی بدن) با بحران هویت
بحران هویت

بحران هویت

استفاده ازکاالهای مصرفی حامل
معانی نمادین)

استفاده ازکاالهای مصرفی حامل
معانی نمادین

ضریب همبتتگی اسپیرمن

8/444

4/203

سطح معنیدار

.

4/444

تعداد

953

953

ضریب همبتتگی اسپیرمن

203

8/444

سطح معنی دار

4/444

.

تعداد

953

953

جردول همبترررتگی براال رابطه دو متایر اسرررتفاده

تزئینی بدن) با بحران هویت در بین دانشآموزان دختر

ازکاالهای مصرفی حامل معانی نمادین و بحران هویت

دبیرسرتانهای ناحیه  8شمر اراک رابطه معناداری وجود

در بین دانشآموزان دختر دبیرسررتانهای ناحیه  8شررمر

دارد ،تایید میگردد.

اراک با اسرتفاده از ضررریب همبتررتگی اسررپیرمن نشان

فرضررریره دوم :بین نگرش مثبرت به اسرررتفاده از

می دهررد .همرران طور کرره مالحظرره می شرررود مقرردار

کاالهررررای مصررفی (نوع لباس ،موسرررریقی ،آرایش و

r=4/203و  sig=4/444می براشرررد بنرابراین باتوجه به

وسائل تزئینی بدن) با بحران هویت دربین دانشآموزان

مقدار  ،sigرابطهی معنادار بین این دو متایر وجود دارد

دختر دبیرسررتانهای ناحیه 8شررمر اراک در سررال 8931

و فرض این که بین اسررتفاده ازکاالهای مصرررفی حامل

رابطه وجود دارد.

معانی نمادین (نوع لباس ،موسرررریقی ،آرایش و وسائل
جدول  -2آزمون همبستگی نگرش مثبت استفاده از کاالهـای مصرفی (نوع لباس ،موسـيقی ،آرایش و وسائل تزئينی بدن) و
بحران هویت
بحران هویت

بحران هویت

نگرش مثبت به استفاده از
کاالهرای مصرفی)

نگرش مثبت به استفاده از کاالهرای
مصرفی

ضریب همبتتگی اسپیرمن

8/444

4/901

سطح معن دار

.

4/444

تعداد

953

953

ضریب همبتتگی اسپیرمن

4/901

8/444

سطح معن دار

4/444

.

تعداد

953

953
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این جدول همبتررتگی رابطه دو متایر نگرش مثبت

(نوع لباس ،موسرررریقی ،آرایش و وسائل تزئینی بدن) با

به استفاده از کاالهرررای مصرفی و بحران هویت در بین

بحران هویت در بین دانشآموزان دختر دبیرسررتانهای

دانشآموزان دختر دبیرسررتانهای ناحیه  8شررمر اراک با

ناحیه  8شررمر اراک در سررال  8931رابطه وجود دارد،

اسرتفاده از ضرریب همبترتگی اسرپیرمن نشان میدهد.

تایید میگردد.

همران طور کره مالحظره میشرررود مقدار  r=4/901و

فرضیه سوم :بین میزان استفاده از رسانههای جمعی

 sig=4/444می باشرررد .بنابراین با توجه به مقدار ،sig

که پیامهای مصررر گرایی را افزایش میدهند با بحران

رابطرهی معنررادار بین این دو متایر وجود دارد و فرض

هویت در بین دانشآموزان دختر دبیرستانهای ناحیه 8

اینکه بین نگرش مثبت به استفاده از کاالهرررای مصرفی

شمر اراک در سال  8931رابطه وجود دارد.

جدول  -3آزمون همبستگی مصرف رسانههای جمعی و بحران هویت

بحران هویت

میزان استفاده از رسانههای جمعی)

بحران هویت

میزان استفاده از رسانه های جمعی

ضریب همبتتگی اسپیرمن

8/444

4/855

سطح معنیدار

.

4/449

تعداد

953

953

ضریب همبتتگی اسپیرمن

4/855

8/444

سطح معنیدار

4/449

.

تعداد

953

953

جدول همبترتگی باال رابطه دو متایر میزان استفاده

افزایش میدهند با بحران هویت در بین دانشآموزان

از رسانههای جمعی و بحران هویت در بین دانشآموزان

دختر دبیرسرتانهای ناحیه  8شرمر اراک در سال 8931

دختر دبیرسررتانهای ناحیه  8شررمر اراک با اسررتفاده از

رابطه وجود دارد تایید میگردد.

ضریب همبتتگی اسپیرمن نشان میدهد .همان طور که

فرضیه چمارم :بین گرایش به فرهنگ مصر

غربی

مالحظه میشود مقدار  r=4/855و  sig=4/449میباشد

و محصررروالت تولیدی غری با بحران هویت در بین

بنرابراین براتوجه به مقدار  ،sigرابطهی معنادار بین این

دانشآموزان دختر دبیرسرتانهای ناحیه  8شمر اراک در

دو متایر وجود دارد و فرض این که بین میزان اسررتفاده

سال  8931رابطه وجود دارد.

از رسرررانههای جمعی که پیامهای مصرررر گرایی را
جدول  -4آزمون همبستگی گرایش به فرهنگ مصرف محصوالت توليدی غربی و بحران هویت
بحران هویت
بحران هویت

گرایش به فرهنگ مصر

غربی

ضریب همبتتگی اسپیرمن

8/444

4/854

سطح معنیدار

.

4/440

تعداد

953

953

ضریب همبتتگی اسپیرمن

4/854

8/444

سطح معنیدار

4/440

.

تعداد

953

953

جدول همبتررتگی باال رابطه دو متایر گرایش به فرهنگ

04

گرایش به فرهنگ مصر

مصرررر

غربی

غربی و بحران هویت در بین دانشآموزان دختر
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دبیرسررتانهای ناحیه  8شررمر اراک با اسررتفاده از ضررریب

در خصروص فرضیه دوم بین نگرش مثبت به استفاده از

همبتررتگی اسررپیرمن نشرران میدهد .همان طور که مالحظه

کاالهرررای مصرفی (نوع لباس ،موسررریقی ،آرایش و وسائل

میشررود مقدار  r=4/854و  sig=4/440میباشررد .بنابراین با

تزئینی برردن) بررا بحران هویررت دربین دانش آموزان دختر

توجره به مقدار  ،sigرابطهی معنادار بین این دو متایر وجود

دبیرسرتانهای ناحیه  8شمر اراک در سال 8931رابطه وجود

دارد و فرض این که بین گرایش به فرهنگ مصر غربی و

دارد .با توجه به نتای  ،امروزه داشرتن ظاهری زیبا و پتندیده

مرحصررروالت ترولیرردی غری بررا بحران هویررت در بین

نزد جوانان از اهمیت ویژهای برخوردار شررده اسررت .جوانان

دانشآموزان دختر دبیرسرتانهای ناحیه  8شمر اراک در سال

به منزلة گروههای اجتماعی درگیر رقابت هویتیابی ،برای

 8931رابطه وجود دارد ،تایید میگردد.

پیشبرد هد های مطلوی خود به لوازمی بیشررتر اهمیت

در تحلیل نمایی ،ادعای بیان یك رابطه علّی یك سرررویه
نداشرته بدین معنا که علت بحران هویت نتل معاصر جوان،

میدهند که بر آن نظارت دارند و تحت کنترل شرران اسررت.
بدن و سطوح آن فرصتهای بیشتری را برای این کار فراه
از طریق آن

مصرر گرایی دسرتاوردهای روزگار مدرن امروزی و سبك

میآورد و از جمله ابزارهایی اسررت که شررخ

زندگی ناشری از آن اسرت .اما به تفکیك هر فرضیه ،چندی

روایت معینی از هویت فردی خود برمیسررازد .در این زمینه

رابطههای همبترررتگی را یافته و به عنوان روندهای عمومی

همگام با نظریه بوردیو میتوان نشرران داد که چگونه افراد

اجتماعی-فرهنگی تحلیل میشرود .در خصوص فرضیه اول

ازمیان انواع ابزار مصررررفی ،روشهای لباس پوشررریدن و

بین اسررتفاده ازکاالهای مصرررفی حامل معانی نمادین (نوع

آرایش کردن را انتخای میکنند تا هویت خود را مشررخ

لباس ،موسرررررریقی ،آرایش و وسررائل تزئینی بدن) با بحران

سرازند .این بررسی نیز تمایل جوانان را بیشتر در بعد بصری

هویت در بین دانشآموزان دختر دبیرستانهای ناحیه  8شمر

یا دیداری و نمودهای عینی نشان میدهد.

اراک در سررال  8931رابطه وجود دارد .بیشررترین رفتارهای

در خصررروص فرضررریه سررروم بین میزان اسرررتفاده از

مصرررفی دانشآموزان در بعد پوشرراک و مصررر وسررائل

رسرررانههای جمعی که پیامهای مصرررر گرایی را افزایش

بمداشرتی و آرایشی بوده و کمترین رفتار مصرفی در مصر

مری دهرنررد بررا بحران هویررت در بین دانش آموزان دختر

کاالهای فرهنگی مانند گوش دادن به موسرریقیهای خارجی

دبیرسرتانهای ناحیه  8شمر اراک در سال  8931رابطه وجود

اسرت .مصر کاالهای فرهنگی ،هنری ،از آنجا که کمتر در

دارد .برا توجره به نتای  ،رسرررانه نقش بارزی در گترررترش

معرض دیرد دیگران قرار میگیرد ،نمیتوانرد حامل پیامهای

مصررر گرایی در بین دانشآموزان دارد .رسررانههای ارتباط

نمادین در خصررروص هویت و منزلت افراد باشرررد .بنابراین

جمعی بره عنوان یکی از ابزارهرای بتررریار مم برای انتقال

کنشررگران رفتارهای مصرررفی خود را به مواردی معطو

ارزشهرا ،نمادها و پیامها به کار برده میشررروند .با توجه به

مینمایند (آرایش مو و صررورت ،پوشرراک ،سرراعت مد روز

این کره یکی از رسرررانرههرای جمعی این مطالعه ،ماهواره و

و )...که برای همگان مرئی اسررت تا با نمایش آن بتوانند با

شبکههای مجازی بود .این رسانهها در خدمت گروه خاصی

و ارائة هویت فردی خود به دیگران ،درکنار ایجاد

عمل میکنند و ارزشهای به خصررروصررری را در میان مردم

تمایز بین خود و دیگری منزلت کتررب کنند .نتای نشرران

اشراعه میدهند ،که از جمله میتوان به ارزش مصر گرایی

میدهد رابطهای متررتقی بین مصررر و هویت فردی مدرن

برای دنیای سررمایهداری اشاره کرد؛ به همین دلیل بیشتر این

و نیز

رسرررانرهها در این جمت حرکت میکنند و سرررعی در اقناع

تشدید نگرش مثبت به مصر بر میزان هویت فردی مدرن

بیشرررتر مخراطبران خود دارند و در آن واحد میتوانند تعداد

افزوده میشود.

عظیمی از افراد را تحرت پوشرررش قرار دهنرد و افراد را برره

تعری

وجود دارد؛ به نحوی که با افزایش میزان مصرررر
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نیازهای کاذی ترغیب کنند .ماهواره و شرربکههای مجازی از

امکرانرات و لوازم ،موجب خلق معانی و هویت یابی هایی

جملره وسررریلههای ارتباطی هترررتند که قدرت اقناع باالیی

میشرروند که افراد عضررو هر جامعه به سررادگی آن را درک

دارند و با میزان مصررر گرایی افراد رابطهی بترریار زیادی را

میکننرد و از طریق درک معرانی مترتب بر این هویت ها،

میتواننرد برقرار کننرد .تظراهر به جای داشرررتن در قلوی

رواب اجتماعی خود را سامان میدهند .در هماهنگی با مدل

اکثریت مردم و نه اقلیت آنان و یا مورد توجه افراد خاص،

نظری بیان شرده ،یافتهها نشان میدهد که مصر متظاهرانه

ممتراز و برجترررتره اجتماعی در اکثر برنامه های تبلیااتی

در بین نوجوانرران و بره ویژه دانشآموزان دختر از اهمیررت

به وضوح مشاهده میشود و تکرار مداوم یك تبلیغ به انحاء

زیرادی برخوردار اسرررت .نوجوانران بره منزلرة گروه های

گونراگون این مطلرب را در ذهن تثبیت می کند .در واقع،

اجتماعی درگیر رقابت هویتیابی ،برای پیشرربرد هد های

عررامررل مم در پررذیرش تبلیاررات در میرران عررامرره مردم،

مطلوی خود به لوازمی بیشرررتر اهمیت میدهند که بر آن

ارزش های فرهنگی نمفته در آنماسرررت .نقش تبلیاات به

نظرارت دارنرد؛ از جملره بردن و سرررطوح مردیریت آن،

حدی اسرت که با گذشت مدت زمان کوتاهی از عرضه یك

فرصرررتهایی را برای این کار فراه میآورد تا شرررخ

کاالی جدید ،با ارائه الگوهای جدید موجب از رونق افتادن

روایت معینی از هویت فردی خود نشررران بدهد .مدیریت

سرریع کاالی قبلی و جایگزین شردن محصول جدیدتر و به

فرهنگی برا برازسرررازی موقعیرت و برنامههایی جمت توجه

اصطالح آگمیهای تبلیااتی ،کاملتر و بمتر میشود.

بیشرتر به سرالمت ،تناسب و بمداشت بدن ،میتواند فرصتی

در خصررروص فرضررریه چمارم بین گرایش به فرهنگ

را برای مرداخلره و ایجرراد جراذبره برردسرررت آورد .هرچرره

مصرر غربی و محصرروالت تولیدی غری با بحران هویت

آسریبپذیری بدن کمتر شده و کمتر در معرض استرسها و

در بین دانشآموزان دختر دبیرسررتانهای ناحیه  8شررمر اراک

اختالالت عصرربی و ...قرار بگیرد عقل و فکر اشررخاص نیز

در سررال  8931رابطه وجود دارد .در سررالهای اخیر جوانان

بمتر عمرل کنرد و از زبران گویا ،هماهنگ ،خال و متعادلی

و نوجوان خواسررته یا ناخواسررته به تقلید و الگوبرداری از

برخوردار میشررود .از اینرو مدیریت فرهنگی امروز نباید از

فرهنرگ غربی پرداخترهانرد .یکی از عوامل موثر در ترجیح

فرهنرگ جدید درک و معرفی زبان بدن نترررل نو غافل و یا

دادن فرهنگ مصرر غربی بیش از فرهنگ مصر خودی،

عقب بماند.

آن است که فرهنگ غربی را نماد تمدن و پیشرفت میدانند.

یکی از دالیل دافعه و سرگشتگی توام با حس بیزاری و

به عبارت دیگر ،فرهنگ مصررفی غربی توانتته است اعتماد

اعتراض نتررل جوان ،این اسررت که علیرغ تبلیاات دنیای

نترررل جوان را بره خود جلرب کند .اما این که تا چه اندازه،

مدرن رسرررانههای جمانی ،او را نادیده گرفته؛ زبان و فرهنگ

اشرررخراص میتواننرد خود را با فرآوردههای جمانی ،تطبیق

بردنسرررازی ،سرررالمت و امید به زندگی او را فاقد اهمیت

داده و هویرتیرابی نمراینرد ،مترررالهای اسرررت که بر میزان

انگاشرررته یا در مواردی ،مالمت و نکوهش نیز میکنی  .یکی

ریتررركپرذیری و بحران هویت ،و نگرانیهای حس امنیت

از خطاهای مدیریت فرهنگی امروزی ،همین اسررت که بدان

افراد میافزاید .در حال حاضرررر بیشرررترین مدهایی که در

اشاره شد.

جامعه و به خصروص در بین جوانان رای میشود ،با همین

پس از آزمون پیش فرضهرا ،که مصرررر

جوانان با

انگیزه است.

بحران هویت آنان رابطه دارد ،نتای حکایت از آن دارد که

نتيجهگيری

بین اسررتفاده از کاالهای مصرررفی حامل معانی نمادین (نوع

در هرجامعهای ،سررنتی یا مدرن ،امکانات و لوازمی برای

لباس ،موسرررررریقی ،آرایش و وسررائل تزئینی بدن) با بحران

هویرتیابی اقشرررار و گروههای اجتماعی ممیاسرررت .این

هویت رابطه وجود دارد .این نتیجه ناظر بر همتانی با نظریه
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گیدنز هتررت .مردم (و نتررل جوان امروز) به مدهای جدید

نظر ایجاد میکند (به تعبیر کاستلز) و در حقیقت به مخاطب

جذی شررده و به هویت شررخصرری خود شررکل میدهند

خود این مطلب را القاء میکند که ارزشررمند بودن در گرو

(حمیردی و فرجی .)8901 ،یکی از نشرررانرههای مدیریت

اسرتفاده از این کاال و آن محصول میباشد (مشروعیتسازی

فرهنگی موفق آن است که از بازشناسی مداوم سبك زندگی

بوردیو) .تظراهر در برخورداری از فالن کراال یا محصرررول

مدرن و مصرررر کاالهای جدید همزبان با الگوهای جاذی

جدید مصرررفی به جای قرار گرفتن در قلوی اکثریت مردم

و با نشرراط فرهنگ بومی-محلی ،نباید غافل و ممجور بماند.

و نره اقلیت آنان ،در اکثر برنامه های تبلیااتی به وضر روح

اگر قصرد دارد همزبانی و همگرایی نتل جوان را با خود به

مشرراهده میشررود .تکرار مداوم یك تبلیغ به انحاء گوناگون

همراه داشررته باشررد ،میباید در این زمینه برنامهسررازیهای

این مطلب را در ذهن تثبیت 29میکند.

متعدد و متنوع جاذی هنری و روانشررناختی و ...بشود؛ و از

در این زمینه یافتههای پژوهش مطابق با نظریه کاشررت

دسرررتاوردهای کاربردی علومی مانند پزشرررکی ،عل تاذیه،

گربنر اسررت که میزان اسررتفاده و مدت زمان اسررتفاده از

روانشرناسری رنگ و جامعه شرناسی جوان ،هنر تاثیرگذار و

رسرانههای جمعی (اسرتفاده از ماهواره ،شبکههای مجازی و

رواب عمومی کارآمد در جشنها و مراس عمومی و(..مانند

تلویزیون داخلی) کرره پیررامهررای مصرررر گرایی را افزایش

جشررن تاذیه سررال و س رالمت تن ،یا جشررن و نمایشررگاه

میدهنرد با ایجاد بحران هویت در کاربران مالثر اسرررت .هر

نمرایش لبراسهرای محلی و بومیدر دانشرررگراهها همراه با

چه میزان اسرتفاده از رسرانههای جمعی افزایش یابد ،احتمال

موسریقی محلی و مشرارکت دانشجویان و )...در این عرصه

تأثیرپذیری کاربر بیشررتر اسررت .برعکس هرچه میزان ،مدت

حداکثر استفاده انجام بشود.

زمان اسررتفاده در رسررانههای جمعی کاهش یابد ،احتمال

بوردیو نیز خاطر نشران میسازد که چگونه افراد از میان

ترأثیرپررذیری وی کمتر و بحران هویرت کمتر خواهررد بود.

انواع ابزار مصرفی ،روشهای لباس پوشیدن و آرایش کردن

نتررای این یررافترره بررا نظریرره گیرردنز نیز همخوانی دارد .از

سررازند .این

نظرگیدنز فرایند هویتیابی در دوران مدرن تاییر شررکل داده

بررسری نیز تمایل جوانان را بیشرتر در بعد بصری یا دیداری

اسرررت ،در گذشرررته ،مکان نقش کلیدی در خلق هویت

و نمودهای عینی نشرران میدهد .امروزه در دنیای مصرررفی،

اجتماعی افراد داشرررت ،چرا که افراد کمتر با دنیای خارج

تالشهای زیادی در بای مصررر متظاهرانه انجام میگیرد

ارتباط داشتند؛ ارتباط رودررو با اطرا ایشان در یك محی

را انتخای میکنند تا هویت خود را مشررخ

تا ازاین طریق ،تشررخ

یابی و حس منزلت حاصررل شررود.

ثابت و نیز سررنتهای بومی و محلی ،بخش اعظ هویت

اگر این تمایل با مانع و سررررکوی از طر مدیران فرهنگی،

آنما را شرکل میداد .با قرار گرفتن در محی مدرنیته و بت

مواجه شرررود قاعدتا تروی دافعه و اعتراض نترررل جوان و

تکنولوژی هرای نوین اطالعراتی و ارتبراطی مانند اینترنت،

اختالالت هویتی ایشان را باید انتظار داشته باشی .

نقش مکان در شرکلدهی به هویت بتریار کمرنگ شد ،چرا

رسرانهها نقش بارزی در گتترش مصر گرایی در بین

که رسررانهها و تکنولوژیهای ارتباطی قادرند فرد را از مکان

دانشآموزان دارد .رسانههای ارتباط جمعی به عنوان یکی از

خودش جدا کنند و به جمان پیوند بزنند .در نتیجه افراد با

ابزارهای بترریار مم برای انتقال ارزشها ،نمادها و پیامها به

منابع هویتیابی بیشررماری رو به رو هتررتند و هویتیابی

کار برده میشرروند .یکی از رسررانههای جمعی که در این

شررکل غیرمحلی و جمانی پیدا میکند (گیدنز .)8900 ،نتیجه

پژوهش مورد بررسرری قرار گرفت ،ماهواره و شرربکههای

دیگر این مقرالره برا یافتههای پیك و پان ( )2440که به تاثیر

مجازی بود .تبلیاات صرررورت گرفته در رسرررانهها ،زمینه

رسرانه بر مصرر گرایی افراد اعتقاد دارند ،متناسب است .با

مناسب را در اذهان مردم جمت پذیرش و قبول کاالی مورد

برایرد مدیریت فرهنگی بومی اگر این پروژهی

این وصر ر
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کراری و برنرامرهریزی را فعرال نمرایرد که در تناظر با موج
مصرررر گرایی افراطی و بحرانزا چرره بمرههررای خال و
گفتمرانی را طبق نظریره کراشرررت گربنر و واقعیرت پنداری
(کاسرتلز) اطالعات رسرانهها داشرته باشد میتواند از علل و
عوارض بحران هویت نتل بکاهد.

ذکرایی ،محمد سرررعید ( .)8908گذار به بزرگترررالی و
جوانی رو به تاییر .مجله جامعه شناسی ایران ،دوره 0ش.9
سررعیدی ،علی اصررار ( .)8902جامعه مصرررفی جوانان.
فصلنامه مطالعات جوانان .سال اول :شماره .5
حمیدی ،نفیته ،فرجی ،ممدی ( .)8901سبك زندگی و

باری ،داسرتان شناخت و بیان حقایق در این زمینه ناتمام

پوشش زنان در تمران .مجله :تحقیقات فرهنگی ایران ،ش .8

اسررت .امید اسررت محققان مطالعات فرهنگی در این حوزه

حیدری بیگوند ،داریوش ( .)8913مترراله بحران هویت

بتواننرد کارهای تازه و نو دیگری را انجام داده و مشرررارکت
علمی توسعه یافتهای شاهد باشی  ،انشاء اهلل.

جوانان .مجله :نامه انجمن جامعه شناسی ،ش .0
مرتضرررویرران ،علی و ( .)8934پیربوردیو و انرردیشررره
دموکراسری واقعی .مجله :فصلنامه مطالعات رواب بینالملل،
دوره  0ش  80و .85

منابع
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یادداشت
نظریههای کنشگرا و سراختارگرا در جامعه شرناسری را فراگیرتر ساخت.

ماخذ اصلی این اثر در قتمت منابع معرفی شده است

وی برا طرح نظریره «سررراختارگرایی سررراخت گرایانه» از رهگذر رابطه

Inequality

دیالکتیکی« میدانها» و «عادت وارهها» ،عل سرریاسررت را ناچار از اتخاذ

Identity Crisis

رهیافت های جامعه شرناختی و انتران شرناختی ،بویژه ارزیابی ریشههای

lost

فرهنگی جوامع در تحلیل قدرت دانتت .دیدگاه رابطه نگر بوردیو نتبت

Different

به قدرت ،جامعه شرناسی سیاسی وی را فراتر از رهگیری صر

طرز کار

Hegemony

نمادهای سرریاسرری (به عنوان میرات مکتب رفتارگرایی) و یا ابعاد عینی و

Similar

قابل رویت اقدامات حکومت نظیر انتخابات ،احزای و...مطرح سررراخت.

Melting

چنین دیدگاهی متضررمن ارزیابی بنیانهای اجتماعی و فرهنگی قدرت در

Ericsson

.دو سطح خرد و کالن بوده است (مرتضویان)8934،

Legitimize

Break up

Consumption pattern

Cultural roots

The theory of planting

Alienation

Grebner

Anthony Giddens

غری به معنای قلمرو فرهنگ تجاری نظام سرمایهداری که در

Modernity and individuation
Bourdieu

عرصه قاره اروپا ،امریکا ،کانادا ،چین و کره ،حتی تایوان،

Social differentiation

سنگاپور ،اندونزی و استرالیا گتترده میباشد.
همان واقعیت پنداری و تاییر نگرشی که کاستلز بیان میکند

پیر بوردیو ( )8394-2442سر شناس ترین چمره جامعه شناسی فرانته
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است که با صورتبندی رهیافت تعاملگرایانه خود ،طنین خاتمه استیالی
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