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ترین مباحث ای بر سبک زندگی، به عنوان یکی از محوریها، شناخت تأثیر مصرف رسانهکیفی رسانه

 یابد. زندگی، بیش از گذشته اهمیت میسبک حوزه

-ای و تأثیر آن بر سبکهای الگوی مصرف رسانه: هدف این پژوهش طراحی مدل کیفی مؤلفههدف
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باشد. جهت مطالعه موضوع این پژوهش با استفاده از پیمایش هدفمند می گیری کیفی در ایننمونه

ای به مدل ابتدایی از پژوهش دست یافته و پس از رسانهنظریات مطرح در زمینه سبک زندگی و مصرف
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 مسئلهمقدمه و بیان

ها اولویت ذهنی و حتی رفتاری ما را ان ارتباطی براین باورند که رسانهبرخی از نظریه پرداز

کنند واگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکرکنیم را به ما تعیین می

شوند و در دنیای اطالعاتی و ارتباطی ها بزرگ میآموزند. افراد جامعه از ابتدای تولد با رسانهمی

ها و هنجارهای جامعه خود و دیگر جوامع را از ارزش،ین افراد بخش عظیم فرهنگامروز، ا

کند. به عبارتی دردوران معاصرکه به عصر اطالعات و جامعه اطالعاتی و ها دریافت میرسانه

شود. ها انجام میپذیری مخاطبان از طریق رسانهارتباطی معروف است، بخش عظیمی از جامعه

رسانی و نظارت بر ها به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی عالوه برکارکرد اطالعاز همین رو رسانه

های جوامع را برعهده دارند. محیط اجتماعی کارکرد انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزش

رسانی پیرامون موضوعات اجتماعی، ها در جامعه و اطالعدر عصر کنونی با توجه به نقش بارز آن

کنند الگوهای نوینی را به جوامع وارد کنند تا جایگزین سعی می  ...ی وسیاسی، فرهنگ

ها به عنوان عامالن تغییر و ها و الگوهای سنتی شوند. دراین رهگذر رسانهها وارزشفرهنگ

کشند و به ها را به چالش میها وهنجارها مطرح هستند، به طوری که سنتتحول در ارزش

کنند. از همین رو ها و رفتارهای مخاطبان عمل مینی نگرشصورت یک عامل مؤثر در دگرگو

بیند، مالك نگرش، عمل و شنود و میخواند، میمخاطب کنونی هر آنچه را که از رسانه می

های تجربه برای مخاطبان، ها به عنوان فراهم کننده چارچوبدهد. رسانهرفتار خود قرار می

عات توسط افراد جامعه در جوامع امروزی ایجاد ای برای تفسیر اطالهای کلی فرهنگینگرش

هایی را که افراد زندگی اجتماعی را تفسیر کرده، نسبت به آن واکنش ها شیوهکنند. رسانهمی

در  ریزی می کنند.دهند را با کمک نظم دادن به تجربه ما از زندگی اجتماعی، قالبنشان می

واده، مدرسه و همساالن در اجتماعی کردن دوران کنونی نقش نهادهای اجتماعی همانند خان

شود. بنابراین در ها افزوده میافراد تضعیف و در مقابل روز به روز بر اهمیت و نقش رسانه

کنند، بدین ها نقشی اساسی ایفا میپذیری کودکان و نوجوانان و جوانان، رسانهجریان جامعه

دهند و آن را به مخاطبان انتقال می ها و هنجارهای خانوادگی و اجتماعی رامعنی که ارزش

ها پرداز ارتباطی امریکایی معتقد است، رسانهشناس و نظریهکنند. طرح مساله جامعهدرونی می

ها و هنجارها از یک انتقال دهنده فرهنگ، برای انتقال اطالعات، ارزش 1در حکم هارولد السول

ها از این راه با گسترش کاربرد دارند. آن نسل به نسل دیگر و از افراد جامعه به تازه واردها،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها با استمرار اجتماعی دهند. رسانهی مشترك، انسجام اجتماعی را افزایش میبنیان تجربه

شدن پس از اتمام آموزش رسمی و نیز با شروع آن درطول سالیان پیش از مدرسه، به جذب 

 (.1381کنند )سورین و تانکارد، افراد در جامعه کمک می

های شخصی، جذب ها برای کسب تأیید ارزشنظر مک کوئیل نیز، مخاطبان از رسانه از

کنند. پنداری با دیگران و پیدا کردن بینش راجع به خود استفاده میالگوهای رفتاری، هم ذات

های فردی و اجتماعی جوامع، با توجه به ها در دگرگونی ارزشدر این زمینه نقش رسانه

های ر حوزه ارتباطات و توسعه، به عنوان موتور دگرگونی و تغییر ارزشهای مسلط دپاردایم

نظران معتقدند، رسانه به انتشار یا صاحب شود.جوامع سنتی و ورود به جامعه مدرن تأکید می

کند که خواهان نوآوری، تحرك، موفقیت و مصرف است )مک ی نظام ارزشی کمک میاشاعه

 .(1382کوئیل، 

ها در تغییر د به نقش رسانهاز پیروان این رویکر 1ایی دانیل لرنرشناس امریکجامعه

های مدرن اشاره کرده است. وی درکتاب های سنتی، در جوامع و جایگزین شدن ارزش ارزش

-تواند به فروپاشی سنت، معتقد است که رسانه می«گذر از جامعه سنتی؛ نوسازی خاورمیانه»

شود کمک کند. این کار با باال رفتن انتظارات و میگرایی، که معضلی برای نوسازی محسوب 

ها، توانا شدن مردم به تخیل ورزیدن و درخواست جایگزینی شرایط توقعات، باز شدن افق

 (.1382شود )مک کوئیل، زندگی بهتر برای خود و خانواده عملی می

ی یکپارچه، ی مدرن و جدید مستلزم مساعدت مللرنر بر این باور است که ورود به جامعه 

المللی، ایجاد انگیزه برای تقاضای کاالها و خدمات مدرن، کسب ارتباط با بازارهای ملی و بین

هایی چون تغذیه، تنظیم خانواده، های نوین در زمینهها و ارزشمنابع توسعه و گسترش روش

ف، بهداشت، تولید کشاورزی و صنعتی در زندگی شهری و روستایی است. برای تحقق این هد

ترین و مؤثرترین ها مناسبتحرك روانی در سطح فردی و اجتماعی ضروری است و رسانه

ها و رفتارها و به بیان دیگر ایجاد تحرکفردی و اجتماعی هستند ها، ارزشابزار تغییر نگرش

 (.1380)فرقانی، 

دیده گردند یا موجب ایجاد پمی« تحرك روانی»ای تحت عنوان ها موجب ایجاد پدیدهرسانه

شوند که لرنر آن را به مثابه امتیازی روانی در می« بیگانگی عاطفی»دیگری تحت عنوان 

داند. بیگانگی عاطفی، در نظر وی به معنای قدرت تطابق با محیط پر از نوسازی مؤثر می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Lerner 
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های مختلف و متغیر است. بنابراین وسایل ارتباط جمعی، اوالً باعث دگرگونی در وضعیت

های مختلف شده، با برانگیختن تخیل، افراد را به جای کسانی که عیتآموزش درك وض

دهد. این وسایل موجب به وجود آوردن تجارب جدید مختلفی کارگردان قضایا هستند، قرار می

 (.1366داند )گی روشه، ها را عوامل افزایش تحرك روانی میشوند، که لرنر آنمی

رسانی است، وسایل ارتباطی ها اطالعی رسانهبا همه این اوصاف یکی ازکارکردهای اصل

ها ها، دیدگاهی الگوها، نقشهای اجتماعی، معرفی کنندهجمعی ضمن انعکاس وقایع و دگرگونی

های زندگی هستند که ممکن است مخاطبان به طریق دیگر آوری به سبکو چگونگی روی

های گروهی ق تبلیغات رسانهی جوان نیز از طریطبقه ها دسترسی پیدا نکنند.هرگز به آن

های اجتماعی به تغییرات هنجارها و ارزش گیرد.های آینده خود فرا میمطالبی را درباره نقش

شود و ممکن است به آسانی مورد پذیرش مخاطبان های گروهی منعکس میسرعت در رسانه

هایی مانند ههای جدید در فرهنگ جوانان، عمدتاً به رسانقرار گیرد. گسترش سریع گرایش

 (1366تلویزیون، رادیو، مجالت ویژه جوانان و سینما بستگی دارد )روشه، 

 های جمعی به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم اجتماعی کردن مطرح هستند.رسانه

ای و های نوین ماهوارهها، نشر یات ادواری، مجالت و به ویژه تلویزیون و رسانهروزنامه

های مختلف اجتماعی و از جمله ، هر روزه مورد استفاده وسیع گروهالکترونیکی و دیجیتالی

ها را تحت تأثیر قرار گیرد و نگرش و عقاید آنهای کودکان، نوجوانان و جوانان قرار مینسل

های کودکان ای را بر نگرشهای رسانهدهد. تحقیقات فراوانی انجام شده است که تأثیر برنامهمی

اند. اگر چه هنوز بیشتر این تحقیقات از نظر استنباط قطعی نیستند، دهو بزرگساالن تحلیل کر

های جمعی انواع گوناگونی از اطالعات و محتوا )به ویژه توان انکار کرد که رسانهاما نمی

 (.1377دهند )گیدنز، ها( را انتقال میهنجارها و ارزش

-ژه تلویزیون( و مخاطبان شبکههای جمعی )به ویاند که مخاطبان رسانهتحقیقات نشان داده

های غیرقابل کنترل وسایل ارتباط جمعی ای سریعاً به تقلید و تکرار برخی از برنامههای ماهواره

های کنند، و زمینهپردازند، به عبارتی این نوع تاثیرات، نوعی انفعال در گیرندگان پیام ایجاد میمی

نمایند. عامل دیگر تاثیرگذاری ان فراهم میپذیرش رفتارهای مطلوب یا نامطلوب را در مخاطب

های مربوط به مصرف نفوذ در ارسال پیامهای ذیبردن از جایگاه شخصیتهای تصویری بهرهرسانه

بهینه انرژی است. تحقیقات نشان داده است که ارسال پیام توسط افراد متخصص در مقایسه با 

ها غالباً دهند انسانبرخی تحقیقات نیز نشان میافراد عادی تاثیر بسزایی بر روی مخاطبان دارد. 
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متفکرانی تنبل هستند و همواره قادر نیستند ذهنیت خود را به اندازه کافی به تحلیل اطالعات 

گردند. در های بصری میهای ارسالی به ویژه پیاماختصاص دهند، و بعد از اندك مدتی تسلیم پیام

ها به ویژه تصاویر اند که رسانهو تبلیغات نیز نشان داده همین راستا تحقیقات مربوط به ارزیابی

ها بیشترین های مختلف قادرند از این ویژگی انسانای با فراهم آوردن برنامهتلویزیونی و ماهواره

 (.1377برداری را در جهت منافع خود ببرند )کوثری، بهره

 شمار به ساختار هویتی رنمنشاء مد ایرسانه امروز، مصرف شناختی جامعه هایتحلیل در

 این اصلی است. مسأله بشر امروز فراغت و زندگی آهنگ تغییر محصول نکته این روند ومی

نوع مصرف  آیا که دریابیم خواهیممی شناختی است: جامعه مهم مفهوم دو بررسی پیوند پژوهش

 و نیازها از ای مجموع ای خالصه، مصرف رسان طور به دارد. زندگی تأثیر ای بر سبکرسانه

 این در زندگی سبک از منظور و جمعی است های ارتباط رسان از استفاده برای مخاطبان الگوهای

 هایسبک واقع در است. و مصرف تفریح شخصی، الگوهای دادن زندگی سازمان شیوه پژوهش

 (.1382است )فاضلی،  مادی محصوالت فرهنگ به نهادن ارج یا درك مصرف راه الگومند زندگی

-کرده تاکید هاگروه و مصرف افراد بر زندگی سبک تنوع در شناسیجامعه نظران صاحب بیشتر

 مصرف در منزلت و مقام دارای هایگروه معتقد است که که است وبر ماکس این افراد جمله از .اند

 مازلو آبراهام نام به آمریکایی معروف شناس جامعه شوند و م زندگی ظاهر از خاصی سبک کاالها با

 کارکردهای اجتماعی دلیل به دیگر، طرف از پرداخته است. آمریکا در زندگی سبک بندیبه طبقه

 تاثیر و است واضح و آشکار بر همگان زندگی سبک دادن نشان در هارسانه نقش و جمعی هایرسانه

 اخیر قرن نیم در تحقیقات ارتباطی از بسیاری رفتارها موضوع وها  عقاید، ارز بر جمعی هایرسانه

-بر شکل رسانه نقش و تأثیر درباره مختلفی هایدیدگاه جمعی های ارتباطاتنظریه در است. بوده

 این یکی از دارد. وجود اجتماعی حیات کل در و بینی جها نیز و اجتماعی هایشگیری نگر

 است تقدمع او است. نظریه گربنر این چهره ترینشاخص است. کاشت نظریه های نظریچارچوب

-می درو کارندمی اجتماعی حیات در که آنچه را جمعی هایکشاورزی، رسانه زمین همچون که

 هارسانه این توسط و گیردمی قرار جمعی هایرسانه در معرض مخاطب ترعلمی بیان به کنند.

تعامل هستند  دارای هم به نسبت ای رسانه مصرف و زندگی سبک ترتیب بدین شود.می داده شکل

 عنوان به احتماالً خود پذیردمی تاثیر زندگی سبک از بخشی عنوان به ای رسانه مصرف اگرچه یعنی

 الهام نظریه این از سطور این باشد. راقم گذار زندگی تاثیر سبک ابعاد بر تواندمی مستقل متغیر یک

 فراملی هایانهرس یعنی آن مهم ابزارهای و شدن جهانی روند به با توجه که است معتقد و پذیرفته
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 دارند در برعهده را دور هایسرزمین از هاانسان به با واسطه تجربه انتقال وظیفه زبان گیدنز به که

 آن اساسی مأمن ریشه و که هستیم زندگی سبک نوعی گیریشکل شاهد کشورمان شهرهای

 زندگی سبک درباره پژوهش ایران جامعه امروزی در هستند. فرهنگی محصوالت و جمعی هایرسانه

 چند در که رسدمی نظر برخورداراست. به خاصی و اجتماعی علمی اهمیت از ای رسانه مصرف و

 و عادات و رفتار از ای مجموعه در تغییر شاهد ای رسانه مصرف در سرعت تغییرات با اخیر دهه

 چونجدیدی هم هایرسانه ورود در تحوالت این باشیم. نبض کشورمان مردم هایارزش عقاید و

 غیرتدریجی ورود مردم است. این از هاییبخش زندگی به اینترنت دی،ای، سیماهواره تلویزیون

 در مرئی گاه و نامرئی سطوح در فرهنگی شوك ایجاد یک باعث کنترل از گریز و فرامرزی هایرسانه

 بود. خواهد فرهنگ بخش

د مرحله به تصویری روشن بنابراین وصف در پژوهش حاضر ما در تالش خواهیم بود تا در چن

ای با سبک زندگی خانواده ایرانی برسیم. به عبارت دیگر در ای الگوهای مصرف رسانهاز رابطه

های ای رایج در بین خانوادهکنیم نخست به توصیفی از الگوهای مصرف رسانهاینجا ما سعی می

های موجود و مورد استفاده در شود تا با بررسی انواع رسانهایرانی برسیم. در این قسمت تالش می

ای رایج دست یابیم. ها به یک صورت بندی از الگوهای رسانهکشور و میزان استفاده افراد از آن

شود و این همان مساله و سوال اصلی این پژوهش است که پس از این مرحله کار اصلی آغاز می

ییر و تنوع در الگوهای سبک گیری تغای سبب شکلآیا تنوع و تغییر در الگوهای مصرف رسانه

 شود؟ و در ادامه به دنبال آنیم تا مکانیزم عملکرد این رابطه را دریابیم.زندگی می

 مبانی و چارچوب نظری

نظریه غالبی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، نظریه برجسته سازی است. یعنی 

سیاسی حاکم بر جامعه، فرهنگ ها، نظام  های حاکم بر آنها متناسب با خط مشی رسانه

متداول، عوامل درون سازمانی و برون سازمانی و . . .، برخی از موضوعات اتفاق افتاده در جامعه 

ای خویش را  کنند و از این رهگذر اهداف خاص رسانهها تأکید میرا انتخاب و بر روی آن

 کنند.جستجو می

 . سبک زندگی1

سبک زندگی دو برداشت و دو گونه مفهوم سازی متفاوت  در ادبیات جامعه شناسی، از مفهوم

است، « جامعه»شود: در برداشت نخست که رویکردی جامعه شناسی و با سطح تحلیل  می
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مد ها  و نگرشها  سبک زندگی را بر اساس فعالیت و رفتارهای مصرفی تعریف می کنند و ارزش

افراد جامعه است که به عنوان  نظر نیستند. سبک زندگی از این منظر، فعالیت های مصرفی

شاخصی برای تعیین طبقه اجتماعی به کار می رود. این صورت بندی نظری را در آثار نظریه 

 (1390پردازان کالسیک مانند وبلن، زیمل و وبر می بینیم. )معیدفر،

 این رویکرد خود بر دو قسم است:

بندی افراد یک جامعه به الف( سبک زندگی به عنوان نوعی گروه بندی اجتماعی: تقسیم 

یا قشرهایی که سبک زندگی مشابه دارند، مانند قشر بندی معروف دهه شصت جامعه ها  گروه

 و بیتل ها.ها  امریکا به سبک زندگی حومه نشینان و مرکز نشینان یا دسته بندی جوانان به هیپی

و قشرهای ها  طبقه یا قشر اجتماعی: شناخت طبقه« شاخصه»ب( سبک زندگی به عنوان 

گوناگون اجتماعی یک جامعه براساس میزان اشتراك یا تمایزشان در سبک های گوناگون 

زندگی؛ مانند آنچه ویلن درباره سبک زندگی طبقه تن آسا گفته است یا کاربرد سبک زندگی 

در طبقه بندی جامعه فرانسه که بوردیو در کتاب خود به نام تمایز به آن اشاره می کند. 

 (1387ی، )مهدوی کن

در حالت نخست، براساس سبک زندگی، قشر بندی جدیدی انجام می شود، ولی در حالت 

دوم، قشرهای اجتماعی موجود را براساس سبک زندگی شان بهتر می توان شناخت و قشر 

 بندی جدیدی صورت نمی گیرد.

ایش برداشت دوم از سبک زندگی که اهمیت آن برای تحلیل های اجتماعی روز به روز افز

است. منظور از سبک « فرد»می یابد، رویکردی روان شناختی و هویت گرا و با سطح تحلیل 

و رفتارهای افراد است. به بیان ساده ها  زندگی در این رویکرد، مجموعه ای از ارزش ها، نگرش

تر، سبک زندگی، شیوه زندگی است و بر الگوهای فردی مطلوب از زندگی داللت دارد که جهان 

و ارزش ها، عادت ها، وسایل زندگی و همچنین الگوهای روابط اجتماعی، اوقات ها  نگرش بینی،

فراغت و مصرف را در بر می گیرد. سبک زندگی، بیشتر بیانگرانه است و شخص، خود را از 

طریق سبک زندگی به جهان اطرافش معرفی می کند. این بدان معناست که سبک زندگی از 

و رفتارها(، اعمال و کردارها )انتخاب فعالیت های فراغتی( یا ها  باس)انتخاب لها  طریق چهره

(  تحقیق 1381انتخاب وسایل زندگی و حتی گزینش دوستان بیان می شود. )گیبینز و بوریمر،

 ما با برداشت دوم از مفهوم سبک زندگی ارتباط دارد.
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رد دوم، فرد است. همان گونه که گفتیم، سطح تحلیل در رویکرد نخست، جامعه و در رویک

به نظر می رسد بی توجهی به این نکته، برخی محققان این حوزه را به مبهم بودن مفهوم سبک 

 زندگی رسانده است. برای نمونه، ما یک فیدرستون می نویسند:

اصطالح سبک زندگی در حال حاضر مبهم است. هر چند این اصطالح یک معنای محدود 

زندگی متمایز گروه های منزلتی خاص، در درون فرهنگ جامعه شناختی دارد که به سبک 

مصرفی معاصر اشاره می کند، ولی این واژه به معنی فردیت، خوداظهاری و یک خودآگاهی 

سبک مند نیز هست. بدن، لباس، نحوه صحبت کردن، فعالیت های فراغتی، ترجیح های 

را باید ها  ت و مانند اینخوراکی و نوشیدنی، خانه، اتومبیل، انتخاب مقصد گذران تعطیال

 (. 1994، 1شاخص های فردیت ذائقه و سبک مورد عالقه مصرف کننده دانست )فایترستون

 نویسند:مک کوایل نیز با اشاره به لزوم جداسازی سطح تحلیل در مطالعه سبک زندگی، می

ترین مشکالت مربوط به مفهوم سبک زندگی، پیدا کردن سطح مناسب برای  یکی از اصلی

تحلیل آن است. یوهانسون و میگل سه سطح متفاوت را مشخص کرده اند: سطح کل جامعه 

و در پایان سطح فردی. اینان ها  )بین المللی(؛ سطح تفاوت های درون جوامع و فرهنگ

معتقدند که در سطح فردی، سبک های زندگی،  تجلی بلندپروازهای افراد برای آفریدن هویت 

صی و خاص آن هاست. بیشترین کاربرد مفهوم سبک زندگی، در های اجتماعی و فرهنگی شخ

سطح دوم )یک جامعه( بوده و در بیشتر موارد به نتایج متضادی انجامیده است. در سطح سوم 

 (1387نیز احتماالً به تعداد افراد مردم، سبک های زندگی وجود دارد. )مک کوایل، 

چشمی را پایه و  بت آمیز و چشم و همهای اجتماعی برای رفتار رقا ( انگیزش1386وبلن )

اساس تبیین پدیده مصرف مدرن قرار می دهد وبا طرح مفهوم طبقه تن آسا، مفهوم تمایز 

طبقاتی که در مصرف تجلی پیدا کرده است را مطرح می کند و قدرت مالی و ثروت را مبنای 

ثروت در کسب افتخار افتخار، منزلت و جایگاه اجتماعی می داند. البته وی نقش ذخیره کردن 

را ضعیف تر از نمایش دادن آن می داند و معتقد است که برای به دست آوردن و حفظ اعتبار، 

فقط داشتن ثروت یا قدرت کافی نیست بلکه ثروت وقدرت باید نشان داده شود، زیرا اعتبار 

وچک از طریق آید. به نظر او افراد ثروتمند در جوامع ک ها به دست می فقط با آشکار کردن آن

فراغت خود نمایانه و در جوامع بزرگ و شهری از طریق مصرف خود نمایانه و نمایشی، ثروت 

گذارند. وی به اصل و قانون ضایع کردن تظاهری در جریان مصرف خود را به نمایش می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Featherstone 
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نمایشی اشاره می کند که منظور مسابقه و رقابت برسر هر چه بیشتر پول خرج کردن است. وی 

مد را مختص به طبقه باالیی می داند که می خواهند نشان دهند که برای کسب درآمد  پدیده

مجبور به کار کردن نیستند. او یکی از بهترین زمینه های مصرف نمایشی و ضایع کردن 

 تظاهری را مصرف لباس می داند.

مدلی  بوردیو در باره شکل گیری سبک های زندگی نظریه ای منسجم ارایه داده است. مطابق

که او ارایه کرده است شرایط عینی زندگی و موقعیت فرد در ساختار اجتماعی به تولید منش 

خاص منجر می شود و منش دو دسته نظام است. نظامی برای طبقه بندی اعمال و نظامی برای 

ها )قریحه ها(. نتیجه نهایی تعامل این دو نظام سبک زندگی است. سبک  ادراکات و شناخت

ان اعمال و کارهایی است که به شیوه ای خاص طبقه بندی شده و حاصل ادراکات زندگی هم

خاص هستند. همچنین سبک زندگی تجسم یافته ترجیحات افراد است که به صورت عمل در 

آمده و قابل مشاهده هستند. الگویی غیر تصادفی که ماهیت طبقاتی دارد. او با نشان دادن اینکه 

و از جمله تجربه ها  نیز تابعی از انواع تجربهها  و خود منشها  سبک های زندگی محصول منش

آموزش رسمی هستندو با بیان این نکته که الگوهای مصرف اصلی ترین بروز سبک های زندگی 

اند، ارتباط میان آموزش رسمی در ساختار سرمایه داری و باز تولید آن را تحلیل کرد. عمده ترین 

امعه شناسی مصرف و تحلیل سبک  های زندگی، تحلیل ترکیب میراث اندیشه بوردیو برای ج

بررسی فرضیه تمایز یافتن طبقات از طریق الگوهای  ،انواع سرمایه برای تبیین الگوهای مصرف

 (.1382مصرف و مبنای طبقاتی قرایح و مصرف فرهنگی است )فاضلی، 

 . الگوهای مصرف رسانه 2

دیگر، هایی  رف رسانه ای است که همراه با مؤلفهیکی از ابعاد سبک )کلی( زندگی، الگوی مص

ی، خود نیز به عنوان عاملی سبک زندگی را تشکیل می دهد. با وجود این، سبک مصرف رسانه ا

های  خرید و مصرف مادی، تغذیه، فعالیتدهنده، بر دیگر ابعاد سبک زندگی مانند تفریح، تغییر

گذار است و در مجموع، سبک زندگی کاری، فعالیت های سیاسی و رفتار درون خانه اثر

مصرف رسانه ای، بر سبک زندگی متفاوتی را پدید می آورد. از این رو، می توان گفت سبک 

 گذار است.اثر

ایط فردی است. برای مطالعه ای، معلول شرایط متفاوتی مانند شر سبک مصرف رسانه

اشاره کرد. « و رضامندی استفاده»ای، می توان به نظریه  های فردی سبک مصرف رسانه زمینه

پردازد، با در پیش گرفتن  می« کند؟ مخاطب با رسانه چه می»این نظریه که در واقع به پرسش 
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ها را برآورده ساختن نیازها  رویکردی کارکردگرایانه به ارتباطات و رسانه، مهم ترین نقش رسانه

را برآورده ها  ا این نیاز و انگیزهه و انگیزه های مخاطب می داند. بنابراین، به هر میزان که رسانه

 (.1391سازند، موجبات رضایتمندی مخاطب را نیز فراهم می کنند )مهدی زاده، 

ها را می توان در چهار مقوله اصلی  در نیازها و انگیزه های مخاطب در استفاده از رسانه

 جای داد:

ی پیرامون و نظارت بر الف( آگاهی و نظارت: مردم به منظور کسب اخبار و اطالعات از دنیا

 ها استفاده می کنند. محیط اجتماعی خویش، از رسانه

ها را همراه و هم نشین خود می دانند و ا  ب( روابط شخصی: مردم در فرآیند ارتباط، رسانه

 محتوای رسانه ای برای ارتباط و گفت و گو با دیگران استفاده می کنند.

ب آگاهی خودآگاهی، یافتن الگوهای رفتاری و ها برای کس ج( هویت شخصی: مردم از رسانه

 تقویت ارزش های شخصی استفاده می کنند.

ها برای سرگرم شدن و گریز از مشکالت  د( سرگرمی و گریز از واقعیت: مردم از رسانه

 (1391زندگی روزمره و تخلیه عاطفی استفاده می کنند. )مهدی زاده، 

ها را از یکدیگر جدا کرد.  گام نخست باید رسانهها، در  برای بررسی میزان نقش مصرف رسانه

های  های نوشتاری، رسانه توان در سه نسل جای داد: رسانه های جمعی را از نظر زمانی می رسانه

های اینترنتی یا مالتی مدیا که به طور هم زمان، قابلیت های  دیداری و شنیداری و رسانه

 .اند نوشتاری، دیداری و شنیداری را گرد آورده

های دیداری و شنیداری،  های نوشتاری، به طور خاص به مطبوعات اشاره دارد. رسانه رسانه

های غیر  )رسانه 1های اینترنتی به وب  حوزه رادیو، تلویزیون و سینما را در بردارند و رسانه

های  )رسانه 3های تعاملی مانند شبکه های اجتماعی( و وب  )رسانه 2تعاملی مانند سایت(، وب 

 وشمند( دسته بندی می شوند.ه

ها به عنوان فعالیتی انحصاری  امروزه نزدیک به سی درصد از زمان بیداری انسان، با رسانه

ها  ها در کنار دیگر فعالیت درصد از زمان های دیگر نیز استفاده از رسانه 39صرف می شود و در 

دیک به هفتاد درصد زمان یک قرار دارد. این ارزیابی نشان می دهد به طور میانگین افراد، نز

درصد از زمان، وقف کارهای  31روزشان را به استفاده از رسانه مشغول اند؛ در مقابل، کمتر از 

 (.2008، 1دیگر می شود )پوتر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 potter 
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های جمعی بر مخاطبان، بیشترین اثر  های انجام گرفته درباره تأثیر رسانهبراساس پژوهش

های نوشتاری  های صوتی و سپس رسانه ی تصویری، رسانهها ها به ترتیب متعلق به رسانه رسانه

های تلویزیونی و سپس رادیو بیشترین تأثیر را دارند و در (. بنابراین، شبکه1388است )تن، 

پایان این درجه بندی اثرگذاری، مطبوعات قرار می گیرند. اینترنت نیز در حوزه ارتباطات 

ی و نوشتاری است و از این رو، واجد تمامی های تصویری، صوت جمعی، دربردارنده ی رسانه

سطوح اثرگذاری است. البته بعد نوشتاری آن، بیش از دیگر ابعاد آن است و در نتیجه با تسامح 

 های نوشتاری جای داد. شاید بتوان آن را در گونه رسانه

وی توان گفت که تلویزیون گهای صوتی و تصویری و نوشتاری، میبنابراین، از میان رسانه

ها ربوده است؛ به گونه ای که بیشتر مردم مشاهده را بر مطالعه و گوش سبقت را از دیگر رسانه

(. پروفسور یحیی کمالی پور، رئیس دپارتمان ارتباطات 1390دادن ترجیح می دهند )بصیریان، 

در دنیای »و هنرهای خالق در دانشگاه پوردو آمریکا نیز درباره برتری تلویزیون می گوید: 

« ها، مخاطبان بیشتر به تصویر توجه می کنند انفجار اطالعات و پوشش دائمی و گسترده رسانه

 (.1385)کمالی پور، 

 . نظریه های تأثیر رسانه 3

توانند بر روی مخاطبان اثر مطلق و کمال  ها، هر قدر هم قدرتمند باشند، نمیهر نوع از رسانه

حاکی از هایی  ها، نظریه لعات درباره میزان اثر رسانهبگذارند. هر چند پیش از این در ابتدای مطا

ها، جایگاهی در  اثر مطلق و سریع رسانه  بر مخاطب بیان می شد، امروزه این طیف از نظریه

شده است. در ادامه به ها  مطالعات فرهنگی و ارتباطی ندارد و نظریه های دیگری جای گزین آن

 ر بیان می شود.اختصار به ترتیب زمانی، نظریه های تأثی

های ارتباطات جمعی است و در  الف( تأثیر مطلق: مربوط به دوره آغازین مطالعات و پژوهش

 (.1391های میانه  دو جنگ جهانی برتری داشت )مهدی زاده،  سال

ب( تأثیر محدود: پس از شک و تردید درباره تأثیر مطلق پیام های ارتباطی، مفهوم تأثیر 

پایان جنگ جهانی دوم تا آغاز دهه هفتاد تداوم داشت. جوزف محدود شکل گرفت که از 

محتوای ارتباط جمعی، معموالً علت الزم و »کالپر، این نظریه را چنین توصیف می کند: 

« کافی تأثیر بر مخاطب نیست، بلکه به منزله بخشی از مجموعه عوامل میانجی عمل می کند

 (.1391)مهدی زاده، 
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مانند شکاف آگاهی، برجسته سازی ها  درباره شماری از موضوع ج( اثرهای متعادل: پژوهش

و اثرهای خشونت تلویزیونی نشان داد که ارتباط جمعی، چیزی بیشتر از اثرهای محدود دارد 

 (.1388که این موضع را می توان الگوی اثرهای متعادل نامید )سورین و تانکارد، 

خستین بار الیزابت نوئل نئومان در مقاله د( اثرهای قدرتمند: الگوی اثرهای قدرتمند را ن

( ارائه داد. نظریه مارپیچ 1973« )های جمعی قدرتمند بازگشت به مفهوم رسانه»خود به نام 

سکوت وی با الگوی اثرهای قدرتمند تطبیق می کرد. سه مطالعه دیگر را نیز که نشان دهنده 

(، بال روکیچ، روکیچ و 1975ر )(، مک کویی و فارگوها1973اثر قدرتمند بودند، مندلسون )

ها تنها هنگامی ظاهر می گردد که  ( انجام دادند. براساس این رویکرد، تأثیر رسانه1984گراب )

 (.1388فنون ارتباطی درست، در شرایط درست به کار گرفته شود )سورین و تانکارد، 

به تأثیر بالقوه و بالفعل،  ها، در کنار توجه در این نگاه به اثرهای رسانه، در بررسی آثار رسانه

اجتماعی هم زمان مد نظر قرار می  -نقش عوامل محتوایی )رسانه ای( و فرآیندهای فردی

ها را نه یکدست و قطعی،  گیرد. نظریه پردازان با وجود نظریه های مرحله نخست، تأثیر رسانه

ر صورت همراهی اجتماعی می دانند. از دید آن ها، د-بلکه متنوع و مشروط به شرایط فردی

ها در شکل گیری با تغییر اندیشه،  ساختاری، تأثیر رسانه –عوامل فردی و شرایط اجتماعی 

نگرش و رفتار مخاطبان، اساسی است. به بیان دیگر، در مقابل دو دیدگاه افراطی پیشین، این 

شمگیری فرهنگی، آثار چ -های جمعی به عنوان ابزارهای اجتماعی دیدگاه بر آن است که رسانه

دارند. باور به لزوم حضور هم زمان متغیرها و عوامل رسانه ای، فردی و اجتماعی در تضمین اثر 

و ها  گذاری پیام های ارتباطی بر مخاطبان موجب گرایش اندیشمندان این مرحله به ارائه نظریه

 مدل های ترکیبی و پیچیده شده است.

بلکه مجموعه ای بسیار گسترده از پیام ها، این رویکرد، رسانه  را نه امری بسیط و واحد، 

تصویرها و افکاری می داند که بیشترشان نه از خود رسانه که از جامعه گرفته و به جامعه باز 

پس فرستاده می شود. بر این اساس، رسانه، علت واحد یا اولیه اثرهای فردی و اجتماعی 

م های آن با نشستن بر محمل یاشود و در مقابل، این باور وجود دارد که پ پنداشته نمی

 (.1388ساختاری، بر مخاطبان اثر می گذارد )کرم اللهی، -های فردی یا شرایط اجتماعی ویژگی

دهد که رسانه، به تنهایی میزان تأثیر را  های متعددی انجام گرفته نیز نشان می پژوهش

. در تحقیقی که با مشخص نمی کند، بلکه زمینه های فری و شرایط اجتماعی نیز اثرگذار است

انجام گرفت، مشخص شد که « بررسی رابطه استفاده از اینترنت و هویت دینی کاربران»عنوان 
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متغیرهای مدت »زمینه های فردی متعددی بر میزان تأثیر اینترنت بر مخاطب دخالت دارند. 

ربران در استفاده استفاده کاربران از اینترنت، نوع استفاده کاربران از اینترنت، انگیزه و هدف کا

از اینترنت، مشارکت و فعال بودن کاربران در استفاده از اینترنت، برداشت واقعی کاربران از 

اجتماعی کاربران و ارتباط آن با میزان تحصیالت  -محتوای سایت های اینترنت، پایگاه اقتصادی

 (.1386عباسی قادی، ، شماری از عواملی هستند که در میزان اثر اینترنت نقش دارند )«کاربران

 روش پژوهش

های الگوی مصرف رسانه و تأثیر با توجه به اینکه هدف از این تحقیق طراحی مدل کیفی مؤلفه

ای بوده و روش تحقیق علّی باشد، لذا نوع تحقیق از نظر هدف، توسعه آن بر سبک زندگی می

ای انجام روش کتابخانهابتدا مرور ادبیات و پیشینه تحقیق، موضوع با  است. در این تحقیق

های مرتبط با  نامه خواهد شد، در این روش با استناد به مقاالت مختلف، همچنین کتب و پایان

سبک زندگی و الگوهای مصرف رسانه، مدل ابتدایی پژوهش استخراج گردید و سپس مصاحبه 

، عمیق با متخصصین دانشگاهی، متغیرهای مهم در الگوهای مصرف رسانه و سبک زندگی

دست  ریزی بر اساس مدل ترسیمی از طریق مصاحبه نظر متخصصان و بهمتغیرها برای برنامه

های مهم از نظر خبره مشخص گردید. با توجه به اینکه مدل پیشنهادی باید بعد  آوردن اولویت

نظران در زمینه فرهنگ، رسانه و سبک زندگی به صورت کامل و از مصاحبه با نخبگان و صاحب

ها و با نظران در این عرصهنفر از صاحب 10شکل پیدا کند به همین دلیل با انتخاب  تریجامع

نظران توجه به نظرات موافق و مخالف در زمینه فرهنگ، رسانه و سبک زندگی اساتید و صاحب

 تری دست پیدا کنیم.ها به مدل جامعانتخاب شده تا بتوان بعد از بررسی نظرات آن

باشد. این روش انتخاب  مند می گیری هدفدر این پیمایش، نمونهگیری کیفی  روش نمونه

گیری ممکن است به باشد. این روش نمونههای خاص توسط پژوهشگر میکننده آگاهانه شرکت

های ابتدایی در مورد یک گیری راهی برای به دست آوردن ایدههای نمونههمراه بقیه روش

(.  در این روش 2005، 1ه است )بورنس و گرووموضع باشد که قبالً به آسانی بررسی نشد

شوند، چرا که یا به صورت مشخص دارای ویژگی چین میها توسط پژوهشگر دستکنندهشرکت

تر  و یا پدیده مورد نظر هستند و یا غنی از اطالعات و موردی خاص هستند. این روش بیش

(. به این 2012، 2بوسول و کانونباشد )های خبره میشود که نیاز به نمونهزمانی استفاده می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Burns & Grove  
2 Boswell & Cannon  
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نظران و متخصصین در زمینه سبک زندگی و مصرف رسانه با کمک  صورت که لیستی از صاحب

ها در رابطه با عوامل و  اساتید راهنما و مشاور ساخته شد، انتخاب گردیدند و سپس از آن

یقات کیفی گیری که خاص تحقمتغیرهای مربوط به مدل مصاحبه گرفته شد. در روش نمونه

سواالت مورد  1است، تعداد افراد مورد مصاحبه، به عبارت دیگر، حجم نمونه به اشباع نظری

های داده شده بررسی بستگی دارد، به این ترتیب که هرگاه محقق به این نتیجه برسد که پاسخ

جر به ای به همدیگر شباهت دارند که منهای انجام شده با افراد مطلع به اندازهو یا مصاحبه

ها وجود ندارد، تعداد  های جدیدی در آن ها شده و داده ها و یا مصاحبه تکراری شدن پاسخ

 (.1378کشد )محمد پور و رضایی،  ها را کافی دانسته و دست از مصاحبه می مصاحبه

 
 چهارچوب کیفی پژوهش. 1شکل 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Theoretical saturation 
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 های پژوهشیافته

 های کیفی(. شناسایی متغیرهای اصلی و فرعی )تحلیل1

 ای . متغیرهای زمینه1-1

 سن 

بین نگرش های گروه های سنی مختلف تفاوت  ،به دلیل تغییرات اجتماعی و فرهنگی جوامع

تر است. از آن فرهنگی  این  تغییرات نمایانوجود دارد. به ویژه در مباحث مربوط به رفتارهای 

سال  18-45یان بین جا که در این پژوهش، مطالعه فقط به روی زنان می باشد، سن پاسخگو

اند.  سال تقسیم شده 36-45سال،  27-36 ،سال 18-27به سه گروه سنی ها  بوده است که آن

 سن پاسخگویان در قالب  یک سئوال پرسیده شده است. 

 وضعیت تأهل

رود بر نگرش پاسخگویان اثرگذار باشد وضعیت ای که انتظار مییکی دیگر از متغیر های زمینه

شود و فرد احساس که ازدواج باعث تغییرات زیادی در روحیه و نگرش فرد میتأهل است، چرا 

کند که زندگی جدیدی را شروع کرده است و باید در خود تغییراتی به وجود آورد. برای می

 سنجش این متغیر یک سوال بسته در پرسشنامه منظور شده است.

 اجتماعی –پایگاه اقتصادی 

ارت است از جایگاه سلسله مراتبی که افراد با توجه به دو عامل اجتماعی عب -پایگاه اقتصادی 

کنند. این متغیر نیز یکی از قدرت اقتصادی و منزلت اجتماعی در جامعه اشغال می

ترین پرکاربردترین متغیرهای مستقل در تحقیقات اجتماعی می باشد. این متغیر یکی از مهم

باشد به ویژه که افراد های افراد جامعه میبینینها و جهاگیری نگرشعوامل تأثیرگذار بر شکل

طبقات مختلف جامعه  تجارب وامکانات متفاوتی را در برخورد باواقعیت اجتماعی دارند. این 

متغیر به عنوان یک متغیر مستقل در پژوهش حاضر برحسب دو بعد اصلی اقتصادی و اجتماعی 

ی افراد مجرد براساس منزلت شغلی پدرو عملیاتی شده است. این متغیر در بعد اجتماعی برا

مادر، تحصیالت پدر و مادر و تحصیالت پاسخگو و برای افراد متأهل براساس منزلت شغلی، 

تحصیالت همسرو تحصیالت پاسخگو عملیاتی شده است. دربعد اقتصادی براساس درآمد 

 یاتی شده است.ماهیانه، نوع و قیمت مسکن و ارزش اتومبیل برای افراد متأهل و مجرد عمل
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 . سبک زندگی1-2

( و پیروانش مطرح شد. 1929شناسی، ابتدا توسط آلفرد آدرلر )در روان« سبک زندگی»مفهوم 

شناسان، عالوه بر نگاه توصیفی، نگاهی ارزشی و تجویزی هم به آدلر، بر خالف بسیاری از روان

ان بهداشت جهانی، (. بر اساس تعریف سازم1390شناسی داشت )کجباف و همکاران، روان

های اجتماعی، طرز برخورد و سبک زندگی  به روش زندگی با مردم با بازتابی کامل از ارزش

ها اشاره دارد. همچنین ترکیبی از الگوهای رفتاری و عادات فردی در سراسر زندگی فعالیت

ماعی شدن به )فعالیت بدنی، تغذیه، اعتیاد به الکل، دخانیات و ...( است که در پی فرآیند اجت

 (.1390وجود آمده است )فاضل و دیگران، 

. بایدها و نبایدهای 1گیری الزم است: برای داشتن یک سبک زندگی مطلوب، دو نوع جهت

گیری اول، به طور الب های اجرا و به عینیت رساندن آن. جهت. شیوه2مورد قبول در زندگی، 

 های عملی است. زشگیری دوم، مبتنی بر ارارزشی و اخالقی است. جهت

 مدیریت بدن 

های ظاهری ومرئی بدن است. این کاری مستمر ویژگیو دست مدیریت بدن به معنای نظارت

های کنترل وزن )از طریق ورزش، رژیم غذایی و دارو(، دست کاری مفهوم به کمک معرف

ایشی و پزشکی)جراحی بینی و پالستیک(ومیزان اهمیت دادن به مراقبت های بهداشتی و آر

آرایش مو،آرایش یا اصالح صورت، استفاده از عطر و ادکلن و دئودرانت زیر  ،استحمام روزانه

ها، به یک شاخص تجمعی تبدیل شده است که  بغل، آرایش ناخن و لنز رنگی برای خانم

ی نظارت سطح پایین، نظارت متوسط و نظارت سطح باال.  چگونگی متغیری است با سه درجه

داری و تبلیغات ن )پوشش، آرایش، جراحی و...(، که توسط محصوالت سرمایهتغییر در بد

ی اصلی کند که بر اهمیت بدن به عنوان وسیلهای تالش میگیرد، به طور گستردهصورت می

سازد و ای از موضع طبقاتی بیافزاید ودر این فرایند استانداردهایی میابراز فردیت و نیز نشانه

دهد و به دنبال آن شکل مصرف کاالها و خدمات را به منظور دستکاری در میها را تغییر سلیقه

کند و این کار همواره ادامه دارد. در این پژوهش مدیریت بدن به چهار شاخص بدن تعیین می

های الغری تقسیم شده است های زیبایی، آرایش بدن و رویهنگرش نسبت به آرایش، جراحی

ومعرف ها، مدیریت بدن ها  هستند و براساس این شاخصهایی  که هریک نیزداری معرف

 عملیاتی شده است.
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 اوقات فراغت

ای از اشتغاالت است که افراد، آن را پس از آزاد شدن از الزامات شغلی و مجموعه»اوقات فراغت 

خانوادگی و اجتماعی به منظور استراحت، تفریح، توسعه اطالعات، آموزش غیر انتفاعی و 

های اوقات (. برخی از فعالیت71:1382)فکوهی و انصاری،« عی به کار می برندمشارکت اجتما

ها استفاده شده است عبارتند از ورزش و بازی، فراغت که به منزله شاخص سبک زندگی از آن

گردش و تفریح،  های سیاسی،های دینی، مشارکت در فعالیتاستراحت کردن؛ فعالیت

ا دوستان  و مشارکت در اعمال داوطلبانه اجتماعی نظیر آمد بوکردن، رفتارکردن، رفتسفر

(. در این پژوهش اوقات فراغت به دو شاخص فراغت فعاالنه و 128:1382ها )فاضلی، خیریه

فراغت منفعالنه تقسیم شده است. فراغت فعاالنه، فراغتی است که در آن افراد فعاالنه تالش 

یین شده و به بهترین وجه ممکن، اوقات فراغت ریزی شده و از پیش تعدارند به شیوه برنامه

جویی آن محقق کنند. در این پژوهش فراغت فعاالنه خود را بگذرانند و فراغت رادر معنای لذت

هایی همچون مسافرت بین شهری، مسافرت خارج ازکشور، کوهپیمایی، انجام بر اساس معرف

اخل شهری)رفتن به پارك یا اماکن ها، گردش دهای هنری،  شرکت در مراسم و مهمانیفعالیت

تفریحی(، رفتن به کافی شاپ و رستوران، مطالعه، سینما رفتن و ورزش عملیاتی شده است. 

ریزی و به شیوه اتفاقی و راندوم، گذر زمان فراغت فراغت منفعالنه، فراغتی است که بدون برنامه

بخواهند، در اوقات فراغتشان انجام چه خود چه را پیش آید نه آندهد. افراد هر آندر آن رخ می

هایی همچون در خانه ماندن، گپ زدن دهند.در این پژوهش فراغت منفعالنه براساس معرفمی

های کامپیوتری، با اعضای خانواده،  استراحت کردن، گوش دادن به موسیقی و پرداختن به بازی

 عملیاتی شده است.

 الگوهای خرید

اولیه صنعتی شدن، سرمایه داری مصرفی نیز شکل گرفت. در در قرن هجدهم با شروع مراحل 

نتیجه  بازارهای مصرفی داخلی با روندی فزاینده رشد کردند و به دنبال آن، کاالهای جدید و 

(. مصرف 18: 1388کننده به وجود آمد) تیموتی،گزینه های انتخاب  بیشتری برای مصرف

مدرن بوده است و مصرف گرایی یک  نیروی کلیدی در توسعه و استمرار سرمایه داری

آید، به این معنا که تجربه خرید کاال در سرمایه ایدئولوژی معنا بخش در زندگی به شمار می

کردن و نوع کاالهایی که خریداری (. شیوه خرید122:1993داری مدرن غالب شده است)اپلبی، 

در این پژوهش الگوهای (. 129:1382باشند )فاضلی، زندگی میشوند، شاخصی برای سبکمی



  1400پاییز  / 40 شماره/ دهم سال/  رسانه علمی جامعه، فرهنگ و فصلنامه 134
 

 

همچون خرید کردن صرفاً جهت رفع نیازهای روزمره، لذت هایی  خرید براساس ابعاد و شاخص

النفسه، برتری اجتماعی به واسطه بردن از خرید، حس خوبی داشتن ازخرید، خرید کردن فی

د به ی شخصیت بودن خرید، متمایز کردن خود از دیگران به واسطه خرید، خریخرید، نشانه

عنوان ارزش، خرید از پاساژها و مکان های لوکس، خریداز بازار و مغازه های معمولی، مطابق 

 مد بودن، راحت و بادوام بودن، خارجی بودن و زیبا بودن عملیاتی شده است.

 نگرش مذهبی

پارچه توحیدی کـه خداونـد را محـور نگرش مذهبی عبارت است از اعتقادات منسجم و یک

ها، اخالقیات، آداب و رسوم و رفتارهای انسان بـا یکـدیگر، طبیعـت و بـا د و ارزشامـور دان

(. اغلب پژوهشـگران بـر 1389کند )حیدری رفعت و عنایتی نوین فرد، خویشـتن را تنظیم می

سزایی در استحکام خانواده دارد؛ ایمان به خدا ایـن باورنـد کـه وجـود عقاید مذهبی تأثیر به

دار و دارای معنی شود. عدم ایمان به خدا موجب نگرش فـرد بـه کـل هستی هدف موجب شود

های شود که فرد انسجام و آرامـش نداشـته باشد. این امر موجب ضعف و منشأ اختالفمی

 (.1995باشد )دوناهو و بنسون، بسیاری در زندگی خانوادگی می

 های ارتباط و تعامل با دیگران شیوه

شود. با سان موجودی اجتماعی است ارتباط با دیگران امری طبیعی تلقی میاز آنجا که ان

این وصف درك اهمیت ارتباط با دیگران و کیفیت این ارتباط در رابطه با سبک زندگی مطلوب 

 حائز اهمیت است. 

 هویت اجتماعی

ن است تاجفل هویت اجتماعی را درك فرد مبنی بر اینکه او متعلق به کدام گروه اجتماعی معی

کند. و اینکه این تعلق با اهمیت دادن احساسی و ارزشی به این عضویت همراه است، تعریف می

(. او 1383به عبارت دیگر، هویت اجتماعی مفهوم )خود( به عنوان عضو گروه است )عالمی، 

داند: عنصر شناختی )آگاهی از اینکه فرد به یک عضویت گروهی را متشکل از سه عنصر می

ی پیامدهای ارزشی مثبت یا منفی عضویت هایی دربارهلق دارد(، عنصر ارزشی )فرضگروه تع

ی خاص گروهی( و عنصر احساسی )احساسات نسبت به گروه و نسبت به افراد دیگر که رابطه

(. تاجفل استدالل کرده است که شخص از طریق 1386با آن گروه دارند( )گل محمدی، 
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یابد و از نظر احساسی، این ه هویت اجتماعی دست میخودآگاهی به عضویتش در گروه، ب

 (.2002شود )باگوزی و دهوالکیا، عضویت برای او مهم ارزیابی می

گیدنز بین هویت شخصی و اجتماعی تمایزی قائل نشده و معتقد است که هویت شخصی، 

شود، خود نوعی هویت اجتماعی است. هویت شخصی چون در جریان اجتماعی ساخته می

شود و از ی مسیری است که آدمی باید آن را طی مدتی که طول عمر نامیده میدهنده شکل

ای است های نمادین تجدد بپیماید. در جریان زندگی، هرکس دارای زندگینامهالبالی قرارگاه

ی زندگی اوست؛ فرد ی شیوهکه بازتاب اطالعات اجتماعی و روان شناختی موجود درباره

کند و مثال این سؤال که چگونه باید زندگی کنم؟ یا این ه زندگی میبرحسب این زندگینام

ها را از دهد و نهایتا این پاسخسؤاالت که چه بپوشیم؟ چه بخوریم؟ کجا برویم؟ جواب می

(. به نظر 1378دهد )گیدنز، صافی هویت شخصی خودش گذرانده، در معرض عام قرار می

های گوناگون به صورت هم عرض، بر یفای نقشوی کثرت محیط اجتماعی، تنوع مراجع و ا

میزان انگیزه برای کنش بعدی فرد مؤثر بوده و در نتیجه هویت اجتماعی فرد را تحت تأثیر 

 دهند.قرار می

زندگی نوین با افزایش آگاهی و ایجاد فرصت برای ساختن و دوباره ساختن تاریخ زندگی 

؛ درحالی که سنت، انسان را به سوی کندشخصی یعنی هویت سبک زندگی، نمود پیدا می

کند. گسترش سبک زندگی با موضوعات بنیادینی چون ساختن و مسیرهای خاص هدایت می

ی (. در دهه1996دوباره ساختن خود، شخصیت و تاریخ زندگی انسان ارتباط دارد )روزنبرگ، 

ها و باهتهای مشخصی که شاخیر بدون سبک زندگی و هویت اجتماعی، یعنی بدون چارچوب

سازد، افراد یک جامعه امکان برقراری ارتباطی معنادار و پایدار میان خود ها را آشکار میتفاوت

 (.1389نخواهند داشت )کفاشی، پهلوان، عربی نژاد، 

ها را از طریق کند که فرد، آنهایی اشاره میها و اندیشههویت اجتماعی اساساً به ویژگی

ها و کند. این گروهها و مقوالت اجتماعی کسب میدر گروهاشتراکات اجتماعی و عضویت 

(. ابعاد هویت 1381شود )جنکینز، ها شامل نژاد، مذهب، قومیت، ملیت، جنسیت و ... میمقوله

؛ 1391؛ هرسیج و همکاران، 1381باشد )جنکینز، اجتماعی شامل هویت فردی و اجتماعی می

 (.1379زازی فر، ؛ ر1386؛ رضایی و همکاران، 1380کاستلز، 
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 ای. الگوی مصرف رسانه1-3

 مصرف رسانه

ویژه های متعدد با زندگی روزمره عجین شده است. این مسئله بهها به شکلاستفاده از رسانه

درباره تلویزیون کـه مـالزم همیشـگی زنـدگی خـانوادگی اسـت مصـداق دارد. جیمز الل 

ویزیون را با استفاده از روش مشاهده مشارکتی در ای از کاربردهای اجتماعی تلشناسیگونه

های ها ارائه کرده است. نوع اول همان استفاده اجتماعی ساختاری است و اشاره به شیوهخانواده

کنند. این های روزانه ارائه میها چهارچوب زمانی را برای فعالیتمتعددی را دارد که رسانه

ارکرد رادیـو برای چارچوب دادن به روز نام برد. در عنوان کهمان است که مندلسون از آن به

ها جایگاه خاصی در ساعات خاصی از زندگی روزانه مردم را به خود چنین وضعی رسانه

 دهد.اختصاص داده است و انجام سایر امور روزانه را تحت تأثیر قرار می

رای گفت وگوها و نوع دوم، مناسباتی است و شامل کاربرد محتوا )مانند پول در تجارت( ب

های اجتماعی غیررسمی و یا رسمی است. گونه سوم با اصطالحات ای برای تسهیل تماسوسیله

های پرنوسان روابط اجتماعی دارد مشخص شده است و اشاره به پویایی« پایبندی و اجتناب»

-ند، میکنکه ناشی از تمایل مردم و یا جدایی از آنهایی، که در فضا و مکان دیگری زندگی می

ای از شود. گونه دیگر استفاده از نظریه الل، یادگیری اجتماعی است که شامل حوزه گسترده

 ها مانند اقتباس الگوهـای نقش خاص وی شود. پذیری استفاده از رسانهابعاد جامعه

نوع دیگر نیز تحت عنوان توانایی تسلط مشخص شده اسـت. ایـن نـوع، اشـاره بـه قدرت 

گیری وط به کنترل کاربرد رسانه در درون خانه و خانواده دارد و شامل حق تصمیماجتماعی مرب

های درباره انتخاب رسانه و محتواست. اینگونه همچنین به کاربردهای اطالعات و تخصص

اش دارد )مک های اجتماعیها در تبدیل شدن فرد به رهبر فکری در تماسبرگرفته از رسانه

هـای زنـدگی را تواند حوزهبا حضور خود در زندگی روزمره می ها(. رسانه1380کوئیل، 

-های خصوصی را به عمومی و عمومی را به خصوصی تبدیل میها حوزهدگرگـون کند. رسانه

تواند نقش و کارکردهای مؤثری داشته های فرهنگی نیز وسایل ارتباط جمعی میکند در عرصه

ها، باورها و سازی آموزهرویج، تقویت و نهادینهسازی گرفته تا تباشد. از مسئولیت فرهنگ

رفتارهای خاص و مطلوب در جامعه. مخصوصا رادیو، تلویزیون و سینما در میان وسایل ارتباط 

ها را به ای در تولید و مصرف الگوهایی فرهنگـی دارد وآنجمعی، ظرفیت و توان فوق العاده

دهی های فرهنگی جامعه جهتتواند در حرکتهای خاص میراحتی از طریق تولید و نشر برنامه
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نماید. ترویج انواع مدهای لباس، چگونگی تعامل و رفتار متقابل شهروندان، طرز حرکات و حرف 

های فردی و اجتماعی، تقویت روحیه ی مصرف و زندگی کردن، خودباوریزدن، شیوه

عه، تالش جهت بارور همبستگی و اتحاد، ترغیب شهروندان به تطبیق و رعایت مقررات جام

هایی موجود در یک جامعه و غیره مواردی است که در ساختن فرهنگ بومی و خرده فرهنگ

عمل اثرات آن از طریق این وسایل تجربه و درك شده است و وضوح و روشنی این تاثیر 

 باشد که بـه اسـتدالل نیـاز ندارد.ها به حدی میگذاری

 ایهای ماهوارهشبکه

های نوین ارتباطی هستند که قلمرو وسیعی از مناطق ای یکی از تکنولوژیهوارههای ماشبکه

های دهند. کشورها به مدد این ابزار اطالعات، اخبار و برنامهجغرافیایی را تحت پوشش قرار می

 فرستند. گوناگونی را با اهداف مختلف سوار بر امواج نامرئی به فراسوی مرزهای سیاسی خود می

های اجتماعی مینه انتقال ارزشهای قوی در زای نیز یکی از رسانهماهوارههای شبکه

ها، های انتقال داده شده از طریق این رسانههای تولید شده و پیامباشند؛ اما از آنجا که برنامه می

شوند، لذا اشاعه این های فرهنگی غربی برساخته میدر جامعه غربی و بر اساس اصول و ارزش

مردم ایران و مخصوصاً زنان ایران را دچار تضاد فرهنگی و ارزشی کرده  به تدریج باعث تولیدات، 

های  ها و ارزشداده و نسبت به مؤلفه شود که افراد، هویت فرهنگی سابق خود را از دستمی

شود که اسالمی واگرا شوند. در نتیجه هویت فرهنگی جدیدی برساخته می –فرهنگی ایرانی 

پذیرد. این وضعیت، جامعه را با تضاد های فرهنگی غربی را در خود میه و ارزشبسیاری از وجو

 شوند. هویت فرهنگی دوگانه روبرو کرده و افراد، دچار بحران هویت فرهنگی می

گذارند: یکی ای فارسی زبان در سه سطح فرهنگی ایرانی زنان تأثیر میهای ماهوارهشبکه

ای؛ زمانی که های تلوزیون ماهوارههای شبکهاد به برنامهاز این سطوح عبارت است از: اعتم

-سازی سبک زندگی و ارزشکند پذیرش و نهادیهای این رسانه اعتماد میمخاطب به برنامه

بخشد و از این طریق بر های فرهنگی اشاعه شده توسط ماهواره را سرعت میها و پدیده

ای باعث تماد به برنامه تلویزیون ماهوارهافزاید. همچنین اعتضعیف هویت فرهنگی خویش می

فعال شدن سطح دیگر آن یعنی ایجاد احساس رضایت و خشنودی از استفاده از برنامه 

شود که این نیز به نوبه خود به صورت مستقیم، باعث تأثیرگذاری ای میهای ماهوارهشبکه

ه و افزایش استفاده را در ای بر هویت فرهنگی مخاطبان شدهای ماهوارهبیشتر محتوای برنامه

های تلویزیون فارسی زبان پی دارد. عالوه بر این عوامل در سطح سوم، بحث محتوای برنامه
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های تلویزیونی محتواهای متفاوتی دارند. دانیم برنامهشود. همچنان که می ماهواره مطرح می

های توان به برنامههای تلویزیونی را میبندی کلی، انواع محتواهای برنامهدر یک تقسیم

های آموزشی و محتوای تفریحی، خبری و اطالعاتی، موضوعات علمی و مستند، برنامه

ها، محتوای ارزشی غربی که در قالب هیجانی و ارزشی تقسیم کرد که بر اساس ماهیت آن

شود، بیشترین تأثیر منفی را بر هویت های سرگرمی، تفریحی و هیجانی انتقال داده میبرنامه

 گذارد.فرهنگی و بومی و پایبندی به آن می

 اینترنت

طرّاحی، مهندسی و اجرا  انساندانست که تاکنون به دست  ای سامانهترین  اینترنت را باید بزرگ

های نظامی  گردد که سازمان باز می 1960دهه است. ریشه این شبکه عظیم جهانی به  شده

ای مستحکم، توزیع  قیقاتی برای ساخت شبکههای تح برای انجام پروژه ایاالت متّحده آمریکا

گذاری  ای از سرمایه گذاری نمودند. این پژوهش به همراه دوره شده و باتحمل خطا سرمایه

جدید، سبب شد تا  رنتستون فقرات اینتبرای ایجاد یک  بنیاد ملی علوم آمریکاشخصی 

، اینترنت به صورت یک شبکه همگانی و 1990های جهانی آغاز گردد و از اواسط دهه  مشارکت

های بشر به اینترنت در مقیاسی بسیار عظیم  شمول در بیاید. وابسته شدن تمامی فعّالیت جهان

ی گوناگون علوم، ها و در زمانی چنین کوتاه، حکایت از آغاز یک دوران تاریخیِ نوین در عرصه

فناوری، و به خصوص در نحوه تفکّر انسان دارد. شواهد زیادی در دست است که از آنچه 

 اینترنت برای بشر خواهد ساخت و خواهد کرد، تنها مقدار بسیار اندکی به واقعیت درآمده است.

مجموعه » پروتکلِاست که از  ای به هم پیوسته های رایانه ای جهانی از شبکه اینترنت سامانه

کنند. به عبارت دیگر اینترنت، شبکه  برای ارتباط با یکدیگر استفاده می «پروتکل اینترنت

ها شبکه خصوصی، عمومی، دانشگاهی، تجاری و دولتی در  ها است که از میلیون شبکه

است که با آرایه وسیعی از  های محلی و کوچک تا جهانی و بسیار بزرگ تشکیل شده اندازه

اند. اینترنت در برگیرنده منابع اطالعاتی و  های الکترونیکی و نوری به هم متصل شده فناوری

  هستند. رایانامهو  گستر وب جهانها  ترین آن ای است که برجسته خدمات گسترده

ها در تصویر نشانگر  بکه اینترنت. نقطهطرحی محاسباتی از بخش کوچکی از شکل ش

 پی است. شانگر خط ارتباط بین دو آیها، ن ، و خطوط میان آنپی های آی آدرس

ها، مراکز علمی و تحقیقاتی و موسسات متعدد، نیازمند دستیابی به شبکه اینترنت  سازمان

، انجام تحقیقات یا استفاده از سیستم ان پی وی، دستیابی از راه دور وبگاهبرای ایجاد یک 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%87_%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA_(%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_(%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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های ارتباطی سنتی مانند تلفن و تلویزیون نیز با استفاده از  ، هستند. بسیاری از رسانهرایانامه

صدا روی اند و خدماتی جدید همچون  اند ویا دوباره تعریف شده اینترنت تغییر شکل داده

، وبگاهظهور کردند. انتشار روزنامه نیز به صورت  تلویزیون پروتکل اینترنتو  پروتکل اینترنت

ها را  ست. اینترنت اشکال جدیدی از تعامل بین انسانا تغییر شکل داده نوشت وبو  خوراك وب

  .است به وجود آورده ماعیهای اجت شبکهو  تاالر گفتگو، رسانی فوری پیاماز طریق 

های دسترسی و استفاده  در اینترنت هیچ نظارت مرکزی چه بر امور فنّی و چه بر سیاست

کند. تنها استثنا  وجود ندارد. هر شبکه تشکیل دهنده اینترنت، استانداردهای خود را تدوین می

است که  سامانه نام دامنهو  نشانی پروتکل اینترنتاصلی اینترنت،  فضای نامدر این مورد دو 

های  شوند. وظیفه پی بندی و استانداردسازی پروتکل مدیریت می آیکانتوسط سازمانی به نام 

است که سازمانی  گروه ویژه مهندسی اینترنتبر عهده   IPv6و  IPv4ای اینترنت، هسته

  .تواند در وظایفشان با آن مشارکت کند المللی و غیرانتفاعی است و هر فردی می بین

 های اجتماعیشبکه

دهد افراد اجازه میهای اجتماعی به هر سرویس آنالین، سایت یا برنامه تلفن همراه که به شبکه

تا ارتباط برقرار کنند و اجتماعی باشند گفته می شود. شبکه های اجتماعی، اصطالحی است 

ی انسان شناسی اجتماعی  که در حوزه جان بارنز توسط 1954که برای نخستین بار در سال 

داد  نجام میهای اجتماعی در بخشی از نروژ ا کرد، ابداع شد. او تحقیقی در مورد گروه فعالیت می

ها و تحلیل و اصطالح شبکه اجتماعی را در آن تحقیق برای توصیف رابطه بین انسان

 .ها به کار بردآن گیریتصمیم های ارتباطی و خصوصاً مکانیزم

ها، دهند محتوایی مانند وبالگبه کاربران امکان می های اجتماعیشبکه هایسایت

ها، تصاویر و ویدیوها ها، پینها، پادکستها، توییتها، چتهای گفتگو، پستها، انجمنویکی

، ارتباطات تعاملی و همکاری را در میان همه کاربران خود، های اجتماعیشبکهرا ایجاد کنند. 

کند. نتایج کنند و یا مصرف کننده هستند، را تسهیل میها که کسب و کار میچه آن

های اجتماعی در بسیاری از  رفیت شبکهتوان از ظ تحقیقات مختلف بیانگر آن است که می

ها، برقراری روابط حل آنسطوح فردی و اجتماعی به منظور شناسایی مسائل و تعیین راه

سازی افراد در مسیر  و رهنمون گذاری عمومی سیاست اجتماعی، اداره امور تشکیالتی،

 دستیابی به اهداف استفاده نمود. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9_%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9_%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1_%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D9%85_(%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/IPv4
https://fa.wikipedia.org/wiki/IPv6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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 ایسواد رسانه

های قابل یادگیری است که به توانایی دسترسی، تجزیه و  ای از مهارت مجموعه1ایسواد رسانه

ای اشاره دارد و یک مهارت ضروری در دنیای امروزی به  های رسانه تحلیل و ایجاد انواع پیام

های  ای پیچیده امروز باید قادر به درك بهتر پیام رود. برای حرکت در محیط رسانه شمار می

 .ای باشیم رسانه

ی موجود در محتوای تلویزیون، رادیو،  های پیچیده ای قادر به کشف پیامبا سواد رسانهافراد، 

های مستقل خواهند  ها، بیلبوردهای تبلیغاتی، اینترنت و سایر رسانه ها، مجالت، کتاب روزنامه

ای  گیری فرهنگ رسانه های خود را ایجاد کرده و در شکل توانند رسانه ها همچنین می شد. آن

شود مردم از حالت مصرفی خارج شده، از  ت فعاالنه داشته باشند، این امر سبب میمشارک

 .مند شوند ای بهره ها به صورت هوشمندانه رسانه

 :تواند به افراد جامعه کمک کند تا سواد رسانه ای می

 .ای را درك کنند های رسانه چگونگی ایجاد پیام .1

 .اور آن برسانند را تشخیص بدهندخواهند ما را به ب ها می آنچه که رسانه .2

 .ای را تشخیص بدهند های رسانه تعصبات، اطالعات غلط و دروغ .3

 .شود را کشف کنند قسمتی از داستان که کتمان می .4

 .هایشان ارزیابی کنند ای را براساس تجربیات خود، باورها و ارزش های رسانه پیام .5

 .د و توزیع کنندای خود را طراحی، ایجا های رسانه پیام .6

ای  ای به رشد تفکر انتقادی و مشارکت فعال در فرهنگ رسانه در جامعه آموزش سواد رسانه

ها برای  ی قدرت دادن به آن کند. هدف آن، دادن آزادی بیشتر به افراد به وسیله کمک می

دست همچنین محققان به این نتیجه  .دسترسی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و ایجاد رسانه است

ای یک ابزار برای مقابله با الکل، تنباکو و سایر مواد مخدر،   اند که آموزش سواد رسانه یافته

ای، قلدری، خشونت، نژاد پرستی و تبعیض است. به طور کلی سواد  همچنین اختالالت تغذیه

ای به   در زندگی عمومی سواد رسانه .ای یکی از مهارت های مهم زندگی کردن است  رسانه

  .کند ای کمک می ها و انحصار رسانه چگونگی ایجاد فرهنگ توسط رسانه درك

کنند، سواد  ها را کنترل می ها هستند که بسیاری از رسانه شماری از شرکت تعداد انگشت

 .کند ای تشویق می های رسانه ای افراد را برای تغییر سیستم  رسانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Media Literacy 
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ه سطح عمومی، متوسط و پیشرفته ای به س  ای مفاهیم سواد رسانه  مفاهیم سواد رسانه

دهند تمرکز  ها ما را تحت تاثیر قرار می مفاهیم عمومی به اینکه چگونه رسانه .شوند تقسیم می

پردازد و مفاهیم پیشرفته  ای می کند. مفاهیم متوسط به چگونگی ایجاد معنا از مفاهیم رسانه می

 .کند تغییرات را بررسی می ای در ایجاد  ها و جامعه و نقش سواد رسانه تعامل رسانه

 مصرف فرهنگی

 ینوع سلیقه یکننده منظور استفاده از کاالهای تولید شده نظام فرهنگی است و مشخص

(. برخی از انواع مصرف فرهنگی مورد 1387باشد) قاسمی و صمیم، فرهنگی مصرف کننده می

، خواندن کتاب، روزنامه و دادن به موسیقیاستفاده عبارتند از: رفتن به سینما و تئاتر، گوش

دادن به رادیو؛ بازدید از موزه و شرکت در های تصویری،گوشمجله، دیدن تلویزیون و رسانه

هایی (. در این پژوهش مصرف فرهنگی بر اساس مولفه1382انواع فعالیت هنری )فاضلی، 

کتب ادبیات ها، مطالعه های نقاشی، بازدید از موزههمچون مصرف فیلم، بازدید از گالری

های موسیقی، کالسیک ایران و جهان، بازدید از بناهای تاریخی، تماشای تئاتر، رفتن به کنسرت

بندی و عملیاتی شده که در استفاده از اینترنت، استفاده از ماهواره، تماشای تلویزیون صورت

  جدول آورده شده است.

 هویت فرهنگی

اگون و از سوی متفکران و نظریه پردازان بسیاری امروزه مساله هویت فرهنگی از جنبه های گون

مطرح است و شرایط فعلی جهان و ارتباط و رویارویی فرهنگها نیز بر اهمیت موضوع افزوده 

است. مسائلی از قبیل بحران هویت، بی هویتی با بیگانگی اجتماعی، هویت قومی، هویت 

ست. هویت فرهنگی را از وجوه سیاسی، هویت دینی و... همگی حول محور هویت قرار گرفته ا

 مختلفی می توان تعریف کرد.

 فلسفی دو نوع کلی از تعاریف وجود دارد: -با توجه به دیدگاههای نظری

. هویت یک پدیده واحد دانسته شده که وجوه گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی  و 1

 دینی فرهنگی دارد و این وجوه با یکدیگر هماهنگی و ارتباط دارند.

. هویت با کلمه پسوند آن تعریف شده )اقتصادی، سیاسی،...( در این صورت هویت 2

سیاسی، هویت اقتصادی،... به صورت یک پدیده مستقل مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر و 
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همبستگی آن با سایر عوامل سنجیده شده است، در این پژوهش، هویت با توجه به تعاریف نوع 

 قرار گرفته است. اول مورد پروهش عملیاتی

نسان تعبیر میشود که در آن در روان شناسی از هویت انسانی به عنوان شخصیت ا

های فردی و تجارب اکتسابی از محیط در وجود شخص به وحدت می رسد و شخصیت  ویژگی

انسانی را تشکیل می دهد. در انسان شناسی و روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی، بحث 

 یت ویژه ای دارد.هویت فرهنگی اهم

در این دو رشته عملی و به ویژه جامعه شناسی به شرایط اجتماعی موثر در شکل گیری 

 هویت فرهنگی توجه می شود.

شرایط تاریخی جوامع نیز در این  ویژگیها تاثیر دارند. جامعه شناسی هویت را از این حیث 

 دیگر جدا می کنند. در نظر می گیرد که یک جامعه و گروه را از یک جامعه و گروه

خود « ما»هویت جمعی شناسه آن حوزه و قلمرو از حیات اجتماعی است که فرد با ضمیمه 

را متعلق و منتسب به آن می داند و در برابر آن احساس تکلیف و تعهد می نماید. در واقع این 

گروه ویژگیهای گروه است که به فرد منتقل شده و فرد را از برخی جهات با سایر اعضای 

 همسان می کند و در عین حال او را از اعضای گروههای دیگر متمایز می نماید.

توجه به این مطلب ضروری است که شباهتها و تفاوتهای افراد جامعه با یکدیگر و با سایر 

جوامع در فرآیند جامعه پذیری شکل می گیرد. نوع و مختصات هویت جمعی افراد بستگی به 

 فرد، و کم و کیف روابط متقابل بین فرد و جامعه دارد. ویژگی های جامعه  خود

یکی از مهمترین وجوه هر جامعه ای این است که علیرغم تغییرات، می تواند به عنوان یک 

نظام سازمان یافته به حیات خود ادامه دهد، این امر از طریق انتقال فرهنگ و سازمان اجتماعی 

آیند جامعه پذیری نه تنها تدارم جوامع از طریق به وسیله جامعه پذیری ممکن می گردد. فر

نسلهای متوالی بلکه توانایی افراد جهت کنش متقابل و هدفدار را فراهم می آورد. اگر جامعه 

پذیری برای پذیرش معیارهای پذیرفته شده اجتماعی توسط همه اعضا و ایجاد تشابه در رفتار 

 ردید.آنها کارکرد نداشت، رفتار گروهی غیرممکن می گ

پذیری فرایندی است که نظم و تداوم اجتماعی به آن  از دید جامعه شناسی، جامعه

وابسته است. فرد در خالل جامعه پذیری یاد می گیرد بیندیشد و عمل کند و به این ترتیب 

در فرهنگ مشترك آنها سهیم گردد. با وجود این حاصل این یادگیری همواره همنوایی 

یری به تبیین تفاوتها و شباهتهای اعضای جوامع  نیز کمک می کند. نیست. مطالعه جامعه پذ
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جامعه پذیری حداقل از سه دیدگاه مکمل، مورد بررسی دانشمندان علوم اجتماعی قرار 

 -گرفته که هر یک از این دیدگاهها بر جنبه های متمایز فرد در ارتباط با نظم اجتماعی

 کند. فرهنگی پیرامون او تاکید می

اه نخست که توسط جامعه شناسان ارائه شده، جامعه پذیری را به عنوان فرایندی تلقی . دیدگ1

می کند که فرد را برای زندگی در جامعه آماده می کند و بر این مطلب تاکید دارد که افراد 

چگونه به طور رسمی و غیر رسمی آموزش می بینند تا انتظارات هنجاری و نقش گروهی 

 رید.متعلق به خود را بپذی

. دیدگاهی که توسط مردم شناسان دنبال شده و جامعه پذیری را به عنوان فرهنگ پذیری 2

می نگرد. از آنجا که هر فرهنگی تا حدی یک نظام خود شمول و منسجم است فرهنگ 

 پذیری افراد کم و بیش مشابه است.

رد. از آنجا که هر . دیدگاه سوم که توسط روان شناسان ارائه شده فرایند جامعه پذیری می نگ3

فرهنگی تا حدی یک نظام خود شمول و منسجم است فرهنگ پذیری افراد کم و بیش 

مشابه است. دیدگاه سوم که توسط روان شناسان ارائه شده فرایند تجامعه پذیری را عملی 

جهت کنترل سائقه های مخرب می بیند، از دیدگاه، محرکهای غیر قابل قبول اجتماعی از 

 در زمینه یک نظام اجتماعی رام می گردند. طریق آموزش

از جنبه های گوناگونی، ضروری می نماید. کشور ایران از جمله « هویت»پرداختن به بحث 

کشورهایی است که وارث فرهنگ و تمدن تاریخی و از معدود کشورهایی است که از آغاز 

ده و در دنیای معاصر کشورهایی است که از آغاز تاریخ بشریت تداوم وجودی خود را حفظ کر

 نیز علیرغم تغییرات بسیار توانسته جایگاه خود را حفظ کند.

در وضعیت رویارویی فرهنگها و یا اختالط فرهنگها باید شناختی از فرهنگ خود داشت تا 

د. بحث هویت کمک می کند تا بتوان جایگاه کشور خود را در این صحنه بهتر درك کر

ود. در فرایند جامعه پذیری فرهنگ جامعه که شامل ارزشها و های این شناخت فراهم ش زمینه

هنجارها و... است به نسل بعد منتقل می شود و احساس تعلق نسبت به جامعه بوجود می آید. 

این احساس تعلق به جامعه مستلزم رفتار اجتماعی مانند سایر اعضا است. نسل جدید در طی 

تارهایی را کسب و درونی کرده و انتظارات سایرین آموزش مستقیم و غیر مستقیم، ارزشها و رف

را برآورده می سازد. این احساس تعلق به جامعه انواع مختلفی دارد و در ابعاد گوناگون خانواده، 



  1400پاییز  / 40 شماره/ دهم سال/  رسانه علمی جامعه، فرهنگ و فصلنامه 144
 

 

گروه سنی، ملی، مذهبی و سیاسی قابل بررسی است اما همواره باید توجه داشت که همه این 

 ن و مرتبط با یکدیگر یک پدیده واحد می باشد.اعتباری است و وجوه گوناگوها  تقسیم بندی

با توجه به نتایج به دست آمده از نظرات مصاحبه شوندگان مفاهیم و متغیرهای استخراج 

 ارائه شده است.  1ها در جدول شده از این مصاحبه

 ها( متغیرها و مفاهیم استخراج شده از مصاحبه1جدول 

 شاخص مفهوم متغیر فرعی متغیر اصلی

 سبک

 زندگی
 مدیریت بدن

 نگرش نسبت به آرایش

 آرایش برای زنان میانسال است

آرایش مخصوص میهمانی ومجالس 

 خصوصی است

 تحسین دیگران از طریق آرایش

 مهم نبودن تفکر دیگران در مورد آرایش

 آرایش به خاطر دیگران

 آرایش اکثریت زنان

 های زیباییجراحی

 زیباترشدن با جراحی صورت یا بینی

 مورد توجه بودن اندام ظریف

 اندام الغر نشانه زیبایی

 استفاده از ارتودنسی

 زیباتر شدن با پروتز لب

 آرایش بدن

 ازعطروادکلن و دئودورانتاستفاده

 رژگونه

 اپیالسیون

 ناخن مصنوعی

 لنز رنگی

 خط چشم

 کرم های مرطوب کننده

 رژلب

 الك ناخن

 های ضدآفتابکرم

 های روشن کننده پوستکرم

 مداد ابرو

 ریمل

 آرایش مو
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 ها( متغیرها و مفاهیم استخراج شده از مصاحبه1دول ادامه ج

 شاخص مفهوم متغیر فرعی متغیر اصلی

 

 
 های الغریرویه

 سونای خشک
 ورزش های هوازی

 پیاده روی
 کنترل وزن از طریق رژیم غذایی

 کنترل وزن از طریق ورزش
 کنترل وزن از طریق دارو

 هویت و ارزش عیهویت اجتما
 هویت فردی

 هویت اجتماعی

 نگرش مذهبی نگرش مذهبی

 اعتقادات منسجم
 هاارزش

 اخالقیات
 آداب و رسوم

رفتارهای انسان بـا یکـدیگر، طبیعـت و بـا 
 خویشـتن

 میزان باور افراد

 اوقات فراغت

 فراغت فعاالنه

 مسافرت بین شهری
 مسافرت خارج از کشور

 کوهپیمایی
 های هنرییتانجام فعال

 هاشرکت در مراسم و مهمانی
گردش داخل شهری)رفتن به پارك یا 

 اماکن تفریحی(
 رفتن به کافی شاپ و رستوران

 مطالعه
 سینما رفتن

 ورزش

 
 فراغت منفعالنه

 در خانه ماندن
 گپ زدن با اعضای خانواده

 استراحت کردن
 گوش دادن به موسیقی

 های کامپیوتریپرداختن به بازی

های ارتباط و وهشی
 تعامل با دیگران

 ارتباط و تعامل با دیگران

احساس رضایت و صمیمیت از رابطـه بـا 
 دیگـران

 هـادرك اهمیت این وابستگی
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 ها( متغیرها و مفاهیم استخراج شده از مصاحبه1دول ادامه ج

 شاخص مفهوم متغیر فرعی متغیر اصلی

 

خرید و مصرف 
کاالها و لوازم 

 زندگی

 خریدلذت 

 خرید کردن صرفاً  جهت نیازهای روزمره
 لذت بردن از خرید

 حس خوبی داشتن ازخرید
 النفسهخرید کردن فی

 نگرش نسبت به خرید

 برتری اجتماعی
 خرید به عنوان ارزش

 ی شخصیتخرید به عنوان نشانه
متمایز کردن خود از دیگران به واسطه 

 خرید

 نوع خرید

 های لوکسخرید از پاساژها و مکان 
 خرید از بازار و مغازه های معمولی

 مطابق مد بودن
 راحت و بادوام بودن

 خارجی بودن
 زیبا بودن

الگوی 
مصرف 

 ایرسانه

های شبکه
 ای ماهواره

 های اجتماعیارزش

 های فرهنگیاصول و ارزش
 تضاد فرهنگی و ارزشی

 هویت فرهنگی
های فرهنگی ایرانی واگرایی نسیت به ارزش

 و اسالمی
های تلوزیون های شبکهاعتماد به برنامه

 ایماهواره
 ایهای تلویزیون ماهوارهمحتوای برنامه

ایجاد احساس رضایت و خشنودی از 
 ایهای ماهوارهاستفاده از برنامه شبکه

 ارتباطات جهانی اینترنت
عدم نظارت مرکزی چه بر امور فنّی و چه 

 های دسترسی و استفاده بر سیاست

 ایارتباطات منطقه ای مجازیهشبکه

 هارابطه بین انسان
 های ارتباطی تحلیل مکانیزم

 ارتباطات تعاملی و همکاری
 حلشناسایی مسائل و تعیین راه
 برقراری روابط اجتماعی

 اداره امور تشکیالتی
 گذاری عمومی سیاست

سازی افراد در مسیر دستیابی به  رهنمون
 اهداف
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 هافاهیم استخراج شده از مصاحبه( متغیرها و م1دول ادامه ج

 شاخص مفهوم متغیر فرعی متغیر اصلی

 

 یادگیری ایسواد رسانه

 دسترسی
 تجزیه و تحلیل

 های پیچیده کشف پیام
 ای گیری فرهنگ رسانه شکل

رشد تفکر انتقادی و مشارکت فعال در 
 ای فرهنگ رسانه

 مصرف فرهنگی
کاالهای تولید شده 

 فرهنگی

 مصرف کنندهفرهنگی  یسلیقه
 رفتن به سینما و تئاتر

 دادن به موسیقیگوش
 خواندن کتاب
 روزنامه و مجله

 های تصویری،دیدن تلویزیون و رسانه
 دادن به رادیو؛گوش

 بازدید از موزه
 های هنریشرکت در انواع فعالیت

 هویت فرهنگی
ای واحد و دارای پدیده

 همبستگی با سایر عوامل

 بحران هویت
 با بیگانگی اجتماعیبی هویتی 

 هویت قومی
 هویت سیاسی
 هویت دینی
 هویت انسانی

 ویژگی های فردی و تجارب اکتسابی

 ( شناسایی متغیرهای اصلی و فرعی پژوهش2جدول 

 متغیرهای فرعی متغیر اصلی

 های سبک زندگیشیوه

 مدیریت بدن

 هویت اجتماعی

 نگرش مذهبی

 اوقات فراغت

 عامل با دیگرانهای ارتباط و تشیوه

 خرید و مصرف کاالها و لوازم زندگی

 ایالگوی مصرف رسانه

 ایهای ماهوارهشبکه

 اینترنت

 های مجازیشبکه

 ایسواد رسانه

 مصرف فرهنگی

 هویت فرهنگی
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 ها( مدل نهایی پژوهش بر اساس نتایج تحلیل مصاحبه2شکل 

 گیرینتیجه

ها و فنون رف رسانه و سبک زندگی را با رویکردی از روشدر این پژوهش تأثیر الگوی مص

ایم. از آنجا که در جوامع کنونی هم الگوی مصرف رسانه و هم مختلف مورد مطالعه قرار داده

ها تأثیراتی تعیین کننده برجای ی انسانهای زندگی روزمرههای زندگی مدرن بر انتخابسبک

ی تطبیقی تأثیرات این گیرند مطالعهه فرهنگ جای میها در زیر مجموعگذارند و هر دو آنمی

دو پدیده بر الگوهای فکری و رفتاری مردمان ایران امروز، این روزها در محور توجه علوم 

های جامعه شناختی متعددی که عمدتاً اجتماعی و انسانی قرار گرفته و در این میان پژوهش

ا درآمده است. در این مطالعه سعی ما بر این اند به اجررویکرد و روش کمّی به موضوع داشته

بوده که این مسأله را در شهر تهران و همراه با تببین مدلی کاربردی و تطبیق آن با نظریات 

ای قابل دسترس و واقعی مورد واکاوی قرار دهیم. چرا که مطرح و کارآمد در دنیا در جامعه

وجود آمده در نوع و روش سبک زندگی  ت بهها در تغییراامروزه با توجه به نقش پررنگ رسانه

 ها دارند را تأیید کرده است.که نقش مهمی در الگوسازی در خانواده

مفهوم سبک زندگی از مفاهیم جدیدی است که در جوامع مدرن به دنبال ظهور و گسترش 

دید های زندگی روزمره و به عبارت دیگر اتخاذ سیاست زندگی پفردیت و اهمیت یافتن انتخاب

های عمومی و فرایند نوسازی، ی غربی از طریق رسانهآمده است، اما در شرایط کنونی مدرنیته

های اجتماعی در سایر جوامع نیز گسترش یافته است. این در حالی است که در برخی از زمینه

ها و های دینی و فرهنگی همچنان شیوهبه ویژه در شهرهای کوچک سنت و دین و سنت
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گری که از ملزومات آن است کنند و فردیت و تأملمحدود زندگی را تعیین می هایانتخاب

ی تطبیقی تأثیراتی که هر یک از این عوامل یعنی در چنین شرایطی مطالعه ایجاد نشده است.

توانند در زندگی اجتماعات کوچک های مدرن زندگی مینوع و الگوی مصرف رسانه و سبک

د تغییرات و تحول فرهنگی را روشن کند و راه کارهایی برای احتراز تواند رونبرجای بگذارند می

ی غربی را در اختیار ما قرار دهد. های زندگی مصرف گرایانهاز مشکالتی که مدرنیته و سبک

های زندگی مدرن  که ای و سبکچرا که امروزه بدون توجه به مبناهای متفاوت مصرف رسانه

ی وجودی خود این دو پدیده را که در روح و مبنا و فلسفه ی غربی استبرگرفته از مدرنیته

های زندگی در کشورهای بندند و از سبکمتفاوت و حتّی مغایر هم هستند با هم جمع می

گویند، در حالی که آن فردیت و اختیار مختلف با توجه به عقاید، احساسات و مذهب سخن می

بته از نوع غربی( آن وجود دارد اساساً با روح های زندگی مدرن )الای که در پس سبکو آزادی

 ی ایرانی مغایر و متضاد است. ی دینی در جامعهو اندیشه

مبتنی بر نظریه ها  نتایج پژوهش نشان میدهد که بر اساس نظرات اکثر نخبگان رسانه

برجسته سازی تالش دارند تا بخشها و موضوعات مشخصی را برای مخاطبان خود برجسته 

غالبا منتج به نتایجی ها  از این رو سبک زندگی ناشی از این مصرف رسانه ای این رسانهکنند و 

از پیش برای برای آن برنامه ریزی کرده اند. به عبارت دیگر مخاطب رسانه، ها  میشود که رسانه

هویت، مدیریت بدن، نحوه تعامل و ارتباط با دیگران، سبک خرید و سایر ارکان سبک زندگی را 

 بر تصویری شکل میدهد که رسانه برای او ساخته است مبتنی

ای به ضرورتی ها، ایمن شدن به مهارت سواد رسانهامروز در دنیای اشباع شده از رسانه

ها و تفکر ی معقول و منطقی با رسانهانکارناپذیر بدل شده است. مهارت تنظیم یک رابطه

د. در شرایطی که فضای پیرامون بشر را انواع شوانتقادی نسبت به آنچه که از سوی آنها ارائه می

مندی از درکی عمیق نسبت به اطالعات پر کرده است، توانایی گزینش اطالعات صحیح و بهره

 یابد. ها اهمیتی وافر میمحتوای پیام

های توسعه محسوب ای یکی از شاخصتوان گفت سواد رسانهبا توجه به آنچه که آمد می

مندی مؤثرتر تواند منجر به افزایش کیفیت زندگی و بهرهها میرسانه یشده و در عصر سلطه

 کاربران از این ابزارها گردد. 

همچنین با توجه به اینکه هویت اجتماعی یکی از متغیرهای تأثیرگذار در سبک زندگی و 

های باشد باید عنوان کرد که با توجه به نتایج پژوهشای میهمچنین الگوی مصرف رسانه
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های اقتصادی و ته و نظریات مطرح پژوهشگران معتقدند که بر خالف گذشته که پایگاهگذش

بندی هویت افراد تأثیرگذار بود، اما اجتماعی، سرمایه اقتصادی، طبقه افراد و شغل آنان در شکل

توان بیشتر بر خصوصیات فرهنگی که از جمله خود را در بندی هویت افراد را میامروزه شکل

دهد دانست. صور نوین هویت تحصیالت، دیانت، نگرش سنتی و ... نمایش می جنس، سن،

شود که اینک جزء عناصر بندی میاجتماعی مبتنی بر صرف با توجه به خصوصیاتی صورت

لیل و بررسی مفهوم سشبک زندگی های مرتبط با سبک زندگی است. با تحبنیادین پدیده

ی پنهان که در ذهن، باور و کردارهای جوانان وجود ها ها، هنجارها و ارزش توان از نگرش می

گیری تفسیر و تصویر واقع ها و الگوی موجود یا در حال شکلگیریدارد اطالع یافت و از جهت

ها و رفتارهای ها و سلیقهها، روشتری ارائه داد. به تعبیری دیگر از کیفیت خرده فرهنگبینانه

 ه دست آورد.جوانان اطالعات با ارزش و کاربردی ب

عنوان یکی از متغیرهای اصلی در تغییر سبک زندگی نام شود از آن بهعامل دیگری که می

های اجتماعی توسط جوانان های مجازی است. استفاده از شبکهبرد استفاده از اینترنت و شبکه

-ی شبکهایرانی، سبک زندگی آنان را تغییر داده است. خودنمایی و زندگی ویترینی از نتایج منف

دهند. های اجتماعی است که ایرانیان یکی بزرگترین گروه مخاطبان را در جهان تشکیل می

های شده است. شبکه« برونگرا»های اجتماعی جامعه ایران در نتیجه گسترش و بس شبکه

ها را های اجتماعی فاصلهشبکه .دهدتر از زندگی ایرانیان ارایه میاجتماعی مجازی تصویر شفاف

اشته است و افراد دوست و آشنا را در اقصی نقاط جهان به فاصله چند کلیک با نگاه داشتن برد

-های اجتماعی اگرچه با گرد هم آوردن دوستان میمیکروفن موبایل نزدیک کرده است. شبکه

ها روابط دهد این شبکهتوانند به افزایش ارتباطات انسانی کمک کنند اما تجربه، نشان می

کند، اما بر روابط تر میهای جغرافیایی دور هستند، مستحکمی را که در فاصلهدوستی افراد

 دوستی افرادی که در فواص جغرافیایی نزدیک هستند، تأثیر منفی دارد.

گسترش فضای مجازی در حوزه رابطه فرزندان و والدین نیز تغییراتی به وجود آورده است  

ره کرد: کاهش نقش خانواده به عنوان مرجع، کاهش توان به این موارد اشاکه از جمله آن، می

ارتباط والدین با فرزند، شکاف نسلی به دلیل رشد تکنولوژی، از بین رفتن حریم بین فرزندان و 

-والدین و ایستادن در برابر یکی از والدین یا هر دو و ... . فضای مجازی به عنوان یکی از ویژگی

ها و اثرات ت که همانند هر پدیده دیگری دارای جنبههای زندگی مدرن امروزی تعریف شده اس

ای یا مجازی، تغییر ماهیت مراودات ی شبکهباشد. در پس این جامعهمثبت و منفی می
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های الکترونیکی از طریق متون الکترونیک و اجتماعی به شکل جوامع مجازی و معاشرت

ه باعث پیدایش نوعی ناامنی ای به عنوان محیط نمادین پدید آمده است کسیستم چندرسانه

های اجتماعی های نوپدید در فضاهای مجازی شده است. جذابیت شبکهاجتماعی و آسیب

شود تا اینترنتی از یک سو و سهولت فعالیت در این دسته از جوامع از سوی دیگر، سبب می

ک زندگی های اجتماعی اینترنتی و تغییرات مربوط به سبرابطه میان عضویت و حضور در شبکه

شود. حضور در اجتماع یک رابطه افراد عضو، به عنوان یک پرسش جدی برای پژوهشگران می

دو سویه است، از یک سمت فرد با تمام مختصات فردی خویش، اخالق، تربیت، روحیات و 

ز سوی دیگر، از جامعه خود رنگ گذارد و اهایش بر اجتماع خود تأثیر میاستعداد و توانایی
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