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چکیده
گستردگي و پيچيدگي جامعه انساني در عصر كنوني ،وجود رسانه هاي جمعي را در صحنه مناسبات اجتماعي انسان ها امري اجتناب ناپذير
نموده است .تصويري كه از حقيقت در ذهن خود مي سازيم نمادي از ادراك و برداشت ما از واقعيت محسوس و ملموس زندگي است .هدف
پژوهش حاضر تحليل تبييني تاثير ابزارهاي نوين فناوري بر سبک زندگي مردم است .به همين منظور از نظريه انديشمنداني نظير تافلر،
زيمل ،بورديو ،گيدنز و ساير نظريه پردازان حوزه ابزارهاي ارتباطي و الگوي زندگي انسان بهره برده شده است .يافته هاي نظري و مصاحبه
تحقيق نشان مي دهد كه استفاده از ابزارهاي نوين فناوري اطالعاتي و ارتباطي به شکلگيري سبک زندگي ويژهاي ميانجامد و در هر يک
از جنبههاي مختلف سبک زندگي ،نظام ارزشي و جهانبيني متفاوتي را ايجاد ميكند كه منجر به كنشهاي گوناگوني از جانب افراد ميشود
و باعث ميشود تا افراد در حوزههاي مختلف زندگي خود از جمله اوقات فراغت و شيوه گذران آن ،نگرش به ازدواج ،رفتارهاي اعتقادي و
پيروي از مد رفتارهاي متفاوتي داشته باشند.
کلید واژه ها :فناوري ارتباطي و اطالعاتي ،سبک زندگي ،بورديو ،زيمل.
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مقدمه

امروزه فنآوری های اطالعاتی و ارتباطی به عناصری بی بديل در زندگی بشر تبديل شده اند .عصر كنونی را بسیاری عصر انقالب
اطالعات و ارتباطات نامیده اند وساايل ارتباط جمعی پیچیده ترين ابزار القای انديشاه ها و كار آمد ترين سالح ها برای تسخیر
آرام جوامع هسانند .در چند دهه اخیر با توجه به سرعت سرسام آور پیشرفت و رشد تكنولوژی ارتباطات و اطالعات ،هر روزه
بر پیچیدگی و كارآمدی اين ابزار و وسااايل در جهان افزوده می شااود .گسانردگی و پیچیدگی جامعه انسااانی در عصار كنونی،
وجود رساانه های جمعی را در صاننه مناسابات اجنماعی انسان ها امری اجنناب ناپذير نموده است .تصويری كه از حقیقت در
ذهن خود می سااازيم نمادی از ادراک و برداشاات ما از واقعیت منسااو

و ملمو

زندگی اساات (شاااه منمدی.)3 :0131 ،

اگرچه پیش از اين انسااان ها در ارتباطی رو در رو با يكديگر بوده اند و رونق و ترويج روش های زندگی از طريق همین
ارتباطات رو در رو و با روندی بسیار كند و ضعیف همراه بوده است ،ول كین با توجه به فن آوری های (تكنولوژی) امروزی،
می توان به جرئت بیان نمود كه قدرت ما فوق تكنولوژی به جايی رساایده اساات كه جوامع بشااری بصااورت آن الين با هم در
ارتباط بوده و همین باعث شااده اساات تا سااب

ها و روش های زندگی جديدی در سا

دنیا در حال چرخش و تغییر باشااد.

امروزه با پیشارفت ارتباطات جوامع دسانخوش تغییرات بسیاری شده اند .رسانه های همگانی مانند تلويزيون و ماهواره در س
جامعه جايگاهی را اشااغال كرده اند كه از آن جايگاه ب ور فزاينده چه در س ا

ملی و بین المللی م رح شااده اند .از آنجا كه

فرهنگ از طريق رساانه های جمعی جريان می يابد ،اشكال منفاوت زندگی توسعه می يابند .در اين راب ه می توان گفت رسانه
ها بر شایوه های زندگی و سالیقه های عمومی در جامعه تاثیر می گذارند .در حال حاضر به دلیل اهمیت رسانه های جمعی– به
ويژه تلويزيون – بیش از هر زمان ديگری تنت بررساای و م العه دقیق و منظم قرار گرفنه اند .از چند دهه قبل به موضااو
ارتباطات به ويژه ارتباط جمعی توجه بیشاانری شااده و به راب ه رسااانه ها با جامعه و تاثیرات اجنماعی و تعامل آن ها تاكید
بیشنری نهاده شده است.
يكی از تاثیرات امروزه رساانه های عصار جديد ،تاثیر آنها بر الگو ها و روش های زندگی انسان ها است به طوری كه بنا بر اعنقاد
گیدنز( ) 0331رساانه ها با قدرت عظیم فرهنگی خود می توانند بر الگو های زندگی انسان ها تاثیر بگذارند (گیدنز .)23:0133،الگو
هاای زندگی را بنا به تعريف گیدنز ( )0331می توان به مجموعه ای كم و بیش جامع از عملكردها تعبیر كرد كه فرد آنها را به كار
می گیرد چون نه فقط نیاز های خود را برآورده كند بلكه روايت خاصی را هم كه برای هويت شخصی خود در نظر گرفنه است در
برابر ديگران مجسام كند (همان )24،و امروزه با ظه ور ماهواره و گسنرش آن در كشور ما سرعت تبادل اطالعات بیشنر شده و آنها
در سا

جهانی تاثیرات خود را به صاورت مسنقیم و ریر مسنقیم بر روی اسنفاده كنندگان آن خواهد گذاشت به طوری كه نقش

بساازايی در تبلیا الگو های مخنلف زندگی دارند كه اين الگو های زندگی گساانرده تر از الگو های زندگی اساات كه در كش اور ما
شااكل گرفنه اساات و به جهت گیری های خا
تعارض است .سب

در زندگی مردم كشااور ما منجر می شااود مهمنر از همه با فرهنگ كشااور ما در

زندگی از مفاهیمی است كه در دنیای امروز از آن اسنفاده می شود و به دلیل گسنردگی آن در رشنه های

مخنلف كاربرد دارد .از جمله موارد كاربرد آن را می توان در جامعه شااناساای نام برد و ما در اين تنقیق تالش داشاانه ايم به
گونه ای بین رشانه های علوم ارتباطات و جامعه شناسی پیوند ايجاد كنیم و از آنجايی كه جهت گیری های جامعه شناسی معاصر
به سامت اهمیت فزاينده حوزه مصر

در فعالیت های مربوط به الگو زندگی در شكل دادن به هويت شخصی و جمعی قرار گرفنه

اسات و اين كه چنین برنامه هايی چه تاثیری بر الگوی زندگی مردم می گذارد نیازمند تنقیقات و بررسای های مداوم است تا جنبه
های مخنلف اين تاثیرات بر الگو زندگی مورد بررسی قرار گیرد بنابراين در تنقیق حاضر به بررسی میزان و چگونگی تاثیر انقالب
ارتباطی بر الگوی زندگی مردم پرداخنه می شود.

تغییرات سبک زندگی در فرایند توسعه ابزارهای نوین فناوری64 /

تعیین بلندای گام و شناب حركت در مسیر جهانی شدن زمانی به درسنی میسر می گردد كه جايگاه فعلی (مبدا) ،موانع فراروی و
مقصد به خوبی مورد ارزيابی قرار بگیرند .ارزيابی مر اكز تولید علم به ويژه دانشگاه ها از اين منظر اولوينی ریر قابل انكار است .با
توجه به اينكه فضای اجنماعی در حال تغییر است و رو به سوی فضای مجازی علمی دارد ،ديگر فقط بنث دانش نیست بلكه در
حجم انبوهی از اطالعات كه قرار گرفنه ايم ،پردازش و احیا و تبادل اطالعات و دانش آن هم با سرعنی شنابان در سايه تكنولوژی
الكنرونیكی و فنآوری های نوين اطالعات و ارتباطات ،ننوه برخورد و اسنفاده از دانش و اطالعات نیز تغییر يافنه اند .امروزه با
گسنرش رسانه ها و عمومی شدن ماهواره ها و ورود ساير وسايل ارتباطی در جوامع بشری مسائل اجنماعی جديد به وجود آمده است
و هر روز بیش از پیش به اهمیت اسنفاده آنها در زندگی انسان ها افزوده می شود .با مراجعه به آمار و ارقام موجود در جهان می توان
به اين واقعیت پی برد كه رسانه های جمعی بخصو
بر اسا

تلويزيون بیشنرين سهم را در گذراندن اوقات فرارت افراد دارند به طوری كه

آمارهای سال  0131بیش از  32درصد شهروندان تهرانی برای گذراندن اوقات فرارت خود به تماشای تلويزيون می پردازند

و به طور كلی بر میزان تماشای تلويزيون به لناظ حجم و زمان مخاطبان افزوده می شود (نوذری .)1:0133،با توجه به اين امر كه
امروزه در مورد رسا نه های همگانی از جمله راديو ،تلويزيون ،ماهواره و امثال آنها م العات دقیق و من قی صورت گرفنه است اين
م العات حكايت از اهمیت رسانه های جمعی به عنوان يكی از نهاد های اجنماعی دارد .رسانه های جمعی در س
را اشغال كرده اند كه از آن ،جايگاه فرهنگ جريان يافنه و اشكال سمبلی

اجنماعی پايگاهی

و نمادين ريشه دوانده و توسعه می يابند به طوريكه می

توان گفت رسانه ها بر شیوه های رفناری ،ننوه سلوک و سلیقه های عمومی در جامعه و بر هنجارها اثر می گذارد.
سب

زندگی كه سبب نمايش هويت و شخصیت افراد در جهان كنونی است از جمله مفاهیمی است كه در دنیای امروز مورد توجه

بسیار واقع شده است .امروزه الگوهای پوشش ،شیوه های تغذيه ،ارزش ها ،نگرش ها و رفنارهای انسانی با سرعت هر چه تمام تر
تغییر می كند و افراد برای ان باق خود با جهان پیرامون خويش نیازمند تغییرات زيادی در الگوی مصر

و سب

زندگی خود

هسنند بنابراين افراد برای ارتقا پیوسنه آن نیازمند آگاهی و بهره گیری از اطالعات به روز شده می باشند كه بخش اعظم اين اطالعات
را از طريق رسانه های ارتباط جمعی دريافت می كنند .بنابراين رسانه ها قادرند تاثیرات عمیقی را در ساخنار فرهنگی جامعه از جمله
سب

زند گی از خود به جای گذارد .در چند دهه ی اخیر با توجه به افزايش اسنفاده از رسانه های جمعی در كشورمان شاهد تغییر

در مجموعه ای از رفنار ،عادات ،عقايد و ارزش های مردم كشورمان می باشیم و نبض اين تنوالت در ورود ماهواره به كشورمان
است به طوريكه با ورود ماهواره ها به جامعه ما سهمی كه رسانه ملی اشغال كرده به طور قابل مالحظه ای كاهش يافنه است و بخش
اعظمی از آن به برنامه های ماهواره اخنصا

يافنه است كه در اين چند سال اخیر با افزايش تعداد شبكه های فارسی زبان ماهواره

مخاطبان اين رسانه در حال افزايش است .از آنجايی كه چنین برنامه هايی بدون در نظر گرفنن زمینه های اجنماعی و فرهنگی هر
جامعه به اشاعه ارزش های منفاوتی می پردازد كه در بسیاری از جنبه ها با واقعیت جامعه ی ما در تعارض است لذا انجام ي

تنقیق

مق عی فرصنی خواهد بود برای ارائه فرضیات علمی و نیز پايه ای برای م العات طولی به منظور شناخت علل و تبعات وضعیت كنونی
و بدين سان سیاسنگذاران و عوامل اجرايی با علم به مرتبه عقب ماندگی (توسعه نیافنگی) دراين عرصه قادر خواهند بود منابع و
اعنبارات را منناسب با عمق شكا
چه تاثیری بر الگوی زندگی (سب

و حد نیاز به اين مقوله اخنصا

دهند و بنابراين اين موضو كه فنآوری های اطالعاتی و ارتباطی

زندگی) مردم كشور ما می گذارد و چگونه با وجود اين تاثیرات و تغییرات مداوم می توان از

آسیب های اسنفاده از اين رسانه های نوين جهانی در امان ماند نیاز به تنقیق و پژوهش در اين زمینه را فراهم می كند تا بنوان راه
گشای بسیاری از مشكالت جامعه امروزی باشد.
هدف تحقیق

هد

كلی تنقیق در اين پژوهش سنجش نقش و تاثیر انقالب اطالعاتی در تغییر الگوی زندگی مردم می باشد.
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فناوری اطالعات و ارتباطات اشاره به فناوری است كه دسنرسی به اطالعات از طريق ارتباطات از راه دور را امكان پذير میسازد.
فناوری كه الزم و ملزوم زندگی انسان شده است .عبارت  ICTيا به عبارتی فناوری اطالعات و ارتباطات ،0شامل ايننرنت ،شبكههای
بیسیم ،0تلفنهای همراه و ساير رسانههای ارتباطی است .در حقیقت ،فناوری اطالعات و ارتباطات با كابلكشی و يا سیسنم پیوند و
بیسیم به همگرايی با شبكههای صوتی و تصويری و شبكههای تلفن با شبكههای كامپیوتری میپردازد .اولین كامپیوترهاحدودا
درسال  0312میالدى در دسنر

سازمانها و مراكز دولنی قرار گرفت .و اولین كاربرد آن در اننخابات رياست جمهور امريكا بود.اين

ايده ،توسط پايگاههاى اطالعاتى منمركز اطالعات آمريكا در سال  0310بود .سال  0342حضور كامپیوترهای بزرگ با مفهوم
انفورماتی

يا داده پردازی شكل گرفت وكاربرد آن درحوزه مديريت اطالعات طرفداران بیشنرى پیدا كرد .ايده اسنفاده از

سیسنمهاى هوشمند و كم

به تصمیم گیرها درسالهاى  0392تا  0332شكل گسنردهتری به خود گرفت تا اينكه ايده اصلى

اتوماسیون ادارى وسیسنمهاى بدون كارذ امروزی را تقويت كرد .كشورهاى ديگری چون ژاپن ،آلمان ،انگلسنان و ...نیز كاربردهاى
كامپیوتر درزمینه خدمات بانكدارى ،هنل دارى ،مديريت پروژهها و ...را رشد و بسط دادند .با توسعه و رشد روزافزون شبكههاى
كامپیوترى ،قدرت ارسال اطالعات تصويری عالوه برصدا ازطريق شبكههاى مخابراتى دردهه  0332رو به فزونى گذاشت .سپس با
پیوند تاريخى قدرت مناسباتى كامپیوتری وامكان ارسال اطالعات ،فناوری اطالعات منولد شد .فناوری اطالعات مجموعه ابزارها
و روشهای الزم برای تولید ،پردازش ،نگهداری ،توزيع و حذ

يا پاک كردن سیسنمهای مبنی بر اطالعات به معنی فراگیر آن كه

شامل منن ،صوت و تصوير میشود .ادرام شبكههای صوتی و تصويری در ساخنارهای بزرگ اقنصادی ،تجاری و علمی ،مديريت
سازمان با سیسنم شبكههای كامپیوتری همه و همه با اسنفاده از كابل كشی ي

سیسنم واحد و يكپارچه اين فناوری صورت میگیرد.

تلویزیون
Television

ماهواره
Satellite

فناوری های اطالعاتی و ارتباطی
Informational and Communicational Technologies
کامپیوتر
Computer

تلفن همراه
Cell Phone

شکل  : 1فناوری های اطالعاتی و ارتباطی

پیشینه مطالعاتی تحقیق

م العه تنقیقات پیشین ،ي

بخش عمده از روش علمی است كه به منقق كم

می كند تا بینش وسیع تری نسبت به تنقیقات

گذشنه و روند فعلی پژوهش خود بدست آورد .بنابراين در ابندا به اشارات مخنصری از يافنه های اين تنقیقات می پردازيم.
تحقیقات داخلی انجام شده در مورد فناوری های اطالعاتی و ارتباطی

حسینی( )0133تنقیق خود را با عنوان « بررسی راب ه میان اسنفاده از رسانه های نوين ماهواره و ايننرنت و نگرش به هويت جنسینی
» انجام داده است جامعه مورد بررسی او دبیرسنان های دخنرانه شهرسنان سقز است .يافنه های پژوهش او حاكی از آن است كه بین
میزان اسنفاده از رسانه های نوين و نگرش به هويت های جنسینی و همچنین بین انگیزه اسنفاده از رسانه های نوين و نگرش به هويت
جنسینی راب ه ی معنا داری وجود دارد اما بین دسنرسی به رسانه های نوين و نگرش به هويت جنسینی راب ه ی معنا داری وجود ندارد
و همچنین بین پايگاه های اجنماعی – اقنصادی خانواده و نگرش به هويت جنسینی و بین پايگاه اجنماعی -اقنصادی خانواده و انگیزه
ی اسنفاده از رسانه های نوين راب ه ی معنا داری وجود دارد
Information & Communication Technology
Wireless

1
2

تغییرات سبک زندگی در فرایند توسعه ابزارهای نوین فناوری63 /

رحمانی( )0139تنقیق خود را با عنوان «نقش رسانه ها در شكل گیری فرهنگ عمومی» انجام داده است.بر اسا

يافنه های تنقیق

،رسانه ها با تنوالتی كه در جنبه های مخنلف از بعد فناوری تجهیزاتی و حجم و روش داشنه اند به عنوان حامالن پیام می توانند در
ساخت فرهنگ عمومی باورها و افكار عمومی موثر باشند.آنها بدون در نظر گرفنن مرزهای جغرافیايی  ،عقیدتی و فرهنگی امكان
حضور را در همه ی نقا ط جغرافیايی پیدا كرده اند.بنابراين طبق يافنه های تنقیق كسانی كه اثر و تاثیرگذاری باالتری در اين فرهنگ
داشنه باشند می توانند در شكل دهی فرهنگ عمومی موفق تر باشند.از آنجا كه نفوذ حضور،ننوه ی بیان و شكل اننقال پیام در رسانه
ی صدا و سیما به طرز ويژه ای است كه مخاطب را می تواند با انوا و اقسام شگردها و روش هايی كه در آن هست به خود جلب
كند.اين رسانه ها می توانند در ننوه ی تغییر دگرگونی در فرهنگ عمومی پرنفوذترين و موثرترين عامل باشند.عرصه عمومی امروز
ي

عرصه ی كامال رقابنی است و كسانی می توانند در عرصه های رقابت حضور پیدا كنند كه بنوانند از قانونمندی های عرصه ی

رقابت اسنفاده كنند و آن قانونمندی ها را خوب بشناسند و من بق با عملكرد آن قانونمندی ها حركت كنند.
چپريان ( )0133تنقیق خود را با عنوان « قلمروشناسی پژوهش در رسانه ملی» انجام داده است.ننايج حاكی از تنقیق نشان می دهد
كه برای ساخت پیام های عمیق و موثر رسانه ای،انجام هر پژوهش عالمانه در هر س
ی اهدا

و عمقی ضروری است و اخنصاصا با مالحظه

آموزشی و اطال رسانی رسانه ی ملی نیز مجموعه ی تولیدی و پژوهشی ملزم به انجام تنقیقات ژرفايی در تمامی س وح

زير مجموعه ی اقنصاد و اجنما است.به واقع صنت پیام و قابلیت میزان اثر بخشی پیام تابعی از پشنوانه ی پژوهشی برای ساخت آن
پیام و در مرحله ی دوم ،رسانه به تناسب ضرورت های مديريت پژوهشی و قلمروهای گسنرده ی پژوهشی منناج اناجم تنقیقات
كامل درون سازمانی است.به اين معنا كه ارزشیابی همه جانبه ای از موقعیت موجود پژوهش و تولید در سازمان صورت گیرد تا نهاينا
شرايط شايسنه ای برای انجام مشاركت های علمی با مراكز آكادمی

،با انگیزه ی اعنالی پژوهش های رسانه ای فراهم گردد.

در پژوهش رمضانی ( )0133تنت عنوان «مقايسه نو هويت دانش آموزان پیش دانشگاهی اسنفاده كننده از ماهواره و شبكه های
تلويزيون و گروه ریر اسنفاده كننده دانش آموزان» در مراكز پیش دانشگاهی شهر ايالم  422دانش آموز به عنوان نمونه ی تنقیق
بررسی شده اند.در اين پژوهش بر اين نكنه تاكید شده است كه برنامه های ماهواره ای ،الگوهای فرهنگی ويژه ای است كه می تواند
بر هويت ملی،شخصی و مذهبی شهروندان موثر باشد.يافنه های اين تنقیق نشان داده است كه  23/3درصد نوجوانان از شبكه های
خارجی تلويزيون و  01/1درصد از ماهواره اسنفاده می كنند.بر اسا

اين تنقیق،تفاوت میانگین دو گروه در آزمون هويت منزلت

خود نشان می دهد ما هواره و شبكه های خارجی تلويزيون بر هويت زودر
دهد.همچنین تفاوت میانگین دو گروه در مقیا

و هويت كل تاثیر گذار است و آن را كاهش می

هويت مذهبی نشان می دهد كه اسنفاده از ماهواره و شبكه های خارجی تلويزيون

بر هويت مذهبی نوجوانان تاثیر دارد.
منمود زاده مرقی ( )0132رساله كارشناسی ارشد خود را با عنوان «تاثیر برنامه های ماهواره بر هويت دينی دانشجويان » به انجام
رسانیده است.جامعه مورد يررسی دانشجويان دانشگاه كاشان و نمونه مورد نظر او  132نفر از اين دانشجويان بوده است.روش انجام
اين تنقیق پیمايشی بوده است.ننايج بدست آ مده از اين تنقیق حاكی از آن است كه تماشای برنامه های ماهواره و هويت دينی
دانشجويان جامعه مورد م العه راب ه ی معنا داری وجود دارد به طوری كه با افزايش میزان اسنفاده از برنامه های ماهواره ،میزان
هويت دينی كاهش پیدا خواهد كرد.در اين تنقیق فرضیه های فرعی نیز مورد تايید قرار گرفنه اند كه اين فرضیه ها بدين قراراست
بین سال های اسنفاده از ماهواره و هويت دينی راب ه وجود دارد به طوريكه با افزايش سال های اسنفاده از ماهواره ،میزان هويت دينی
كاهش پیدا خواهد كرد.فرضیه ی فرعی ديگر تنقیق عبارت است از به نظر میرسد بین ساعات تماشای برنامه های ماهواره و هويت
دينی دانشجويان راب ه وجود داردبدين معنا كه با افزايش سال های اسنفاده و هويت دينی راب ه وجود دارد.
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تحقیقات انجام شده در مورد سبک زندگی

پوالدی ( )0130تنقیق خود را با عنوان «بررسی راب ه ی بین سب

زندگی و اخنالالت روانشناخنی دبیران دوره ی منوس ه ی شهر

اصفهان» انجام داده است و ابزار مورد اسنفاده ی آن پرسشنامه بوده است نمونه اين تنقیق شامل  022نفر از دبیران است كه با اسنفاده
از روش نمونه گیری خوشه ای اننخاب شده اند.ننايج بدست آمده از اين تنقیق نشان می دهد كه بین سب
روانشناخنی راب ه ی معكو

زندگی و اخنالالت

معنی داری وجود دارد.بین میزان تنصیالت و جنسیت نیز با اخنالالت راب ه ی معنی داری وجود دارد

و همچنین بین ابعاد مخنلف سب

زندگی زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد.

رحمت آبادی ( )0131پايان نامه ی خود را با عنوان «سب

زندكی و هويت اجنماعی جوانان» انجام داده است.در اين پايان نامه منقق

با اسنفاده از روش تنقیق كیفی و دلفی جوانان  01تا  01سال را مورد م العه قرار داده است ننايج بدست آمده از اين تنقیق بدين
صورت است كه تولیدات فرهنگی پركاربرد ترين مصر
به جای اينكه صرفا دنباله روی سب

جوانان در اوقات فرارت منسوب می شوند و در شرايط امروز ،جوانان

های از پیش تعیین شده در نظام اجنماعی باشند تا حدودی اننخاب ها و موقعیت ها را خود

تعیین می كنند هر چند كه معنقدند خاسنگاه اجنماعی و خانواده بسنری مناسب است كه جوانان در آن رشد می كنند.و همچنان
اهمیت خود را حفظ كرده است.
رضوی زاده ( )0131تنقیق خود را با عنوان «تاثیر ارتباطات در تمايل به تغییر سب
به دنبال سب

زندگی روسنايی» انجام داد.منقق در اين تنقیق

زندگی در مواردی همچون منل زندگی،اسنفاده از وسايل مادی جديد و زندگی شهری در روسناهای كشورو
زندگی روسنايیان دارد،بوده است.ننايج بدست آمده نشان می دهد كه

همچن ین شناخت تاثیر شبكه ارتباطی و تغییراتی كه بر سب

در روسنا ها ،اسنفاده از تلويزيون و در كنار آن اسنفاده از ويدئو در حال گسنرش است.اسنفاده از اين گونه رسانه ها در نگرش
روسنايیان به زندگی شهری،تمايل به مهاجرت و تمايل به تغییر سب

زندگی موثر است و افرادی كه بیشنر از ديگران از تلويزيون و

ويدئو اسنفاده می كنند ،نگرش بهنری به زندگی شهری دارند.شكل گیری اين نگرش مثبت نسبت به شهر از عوامل و منغیر های مهم
و اساسی در تمايل به مهاجرت و تمايل به تغییر سب

زندگی روسنايی است.

بهنويی( )0131تنقیق خود را با عنوان«بررسی راب ه ی بین سب

زندگی و هويت اجنماعی در میان جوانان » انجام داده است.دراين

پژوهش با بهره گیری از نظريه ی بورديو و گیدنز به بررسی تجربی فرضیه ی راب ه ی بین سب
شده است .جامعه ی مورد بررسی او ي

زندگی و هويت اجنماعی پرداخنه

نمونه ی  132نفری از ساكنان  01-01سال شهر بابلسر است.يافنه های تنقیق حاكی ازآن

است كه كه همبسنگی بین مولفه های مخنلف سب

زندگی(مصر

منصوالت فرهنگی،گذران فعالیت های فرارت،الگوی

خريد،مديريت بدن و الگوی تغذيه) با گونه های هويت اجنماعی (هويت مذهبی،ملی،گروهی،خانوادگی و شخصی) منفاوت می
باشدبدينسان اين ننايج نشان می دهد هر چه افراد در نو اننخاب های مصرفی خود از اسنقالل،ذائقه و منش فردی برخوردار
باشند،همبسنگی بین مولفه های سب

زندگی با گونه های هوينی كه جنبه ی فردی تری از حیث اسنقالل شخصی دارد بیشنر می

شود.در ضمن يافنه ها نشان می دادند كه همبسنگی .بین سب
عبا

زندگی و هويت اجنماعی معنادار می باشد.

نژاد ( )0133در تنقیق خود به بررسی «راب ه ی بین سب

زندگی و هويت اجنماعی » در بین جوانان  03-01سال شهر بابل

پرداخنه است.اين تنقیق با اسنفاده از روش پیمايش انجام گرفنه است .او از نظريات زيمل،وبر ،گیدنز ،وبلن و ماركس در زمینه ی
سب

زندگی اسنفاده كرده است و ننايج بدست آمده در اين تنقیق نشان گر آن است كه يافنه های مربوط به مولفه های سب

زندگی با مولفه های هويت اجنماعی كه شامل هويت مذهبی،هويت ملی،هويت گروهی ،هويت خانوادگی و هويت فردی در بین
جوانان شهر بابل راب ه ی قوی را نشان می دهد.
موال پناه ( )0133تنقیق خود را با عنوان «بررسی ابعاد سب

زندگی بر دينداری دانشجويان» انجام داده است اين تنقیق به با اسنفاده

از روش پیمايش و به صورت كمی انجام شده است و جامعه ی مورد بررسی در اين تنقیق دانشجويان دانشكده شريعنی بوده است.
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او در اين تنقیق از نظريات وبر ،گیدنز پريچارد ووثنو اسنفاده كرده است و ننايجی كه از اين تنقیق به دست آمده است بدين
زندگی فرهنگی می باشندو از الگوی زندگی

صورت است كه دانشجويانی كه دارای دينداری قوی تری هسنند بیشنر دارای سب

مادی پیروی می كنند و بیشنر سلیقه ی فرهنگی دارند همچنین او به اين ننیجه رسیده است كه مديريت بدن بیشنرين تاثیر مسنقیم را
ير دينداری داردو بیشنرين اثر ریر مسنقیم را بر مصر

فرهنگیبر دينداری دانشجويان دارد و در كل الگوی زندگی بیشنرين تاثیر را

بر دينداری دارد.
رسنمی ( )0133در تنقیق خود به «بررسی مصر
اين تنقیق از نظريات سب

زندگی و مصر بورديو ،نظريه ی قشر بندی ماكس وبر ،نظريه ی تزريقی و نظريه ی اسنفاده و خشنودی

اس نفاده كرده است.او بر اسا
می كند و اين سب

رسانه ای و سب

زندگی» در بین شهروندان شهرسنان تنكابن می پردازد.او در

مدل نظری ارائه شده برای سب

ها را در ارتباط با مصر

زندگی سه نو سب

عوامانه ،میان مايه و نخبه گرايانه را تعريف

رسانه ای مبننی بر دو پارامنر تماشای شبكه های صداو سیما و شبكه های تلويزيونی

ماهواره ای سنجیده است.ننا يج بدست آمده از اين تنقیق نشان می دهد كه بیشنر كسانی كه به تماشای برنامه شبكه های تلويزيونی
می پردازند سب
سب

زندگی شان عوامانه است وبیشنر كسانی كه به عنوان پربیننده در تماشای برنامه های ماهواره ای تعريف شده اند

زندگی شان میان مايه است.

امیری ( )0132تنقیق خود را با عنوان «بررسی راب ه ی ابعاد دينداری و سب

زندگی جوانان» انجام داده است .نمونه ی اين تنقیق

شامل  041نفر از دانش آموزان سال سوم دبیرسنان و پیش دانشگاهی شهر زرقان اسنان فار
چند مرحله ای اننخاب شده اند.بر اسا

كه به شیوه ی نمونه گیری خوشه ای

يافنه های تنقیق ،تنو قابل توجهی در وضعیت دينداری اين دسنه از جوانان وجود دارد و

در اين تنقیق  1بعد دينداری سنجیده شده است كه بین هر كدام از سه بعد اعنقادی،شرعی و اخالقی ،دينداری افراد نمونه و سب
زندگی آنان راب ه معنا داری وجود دارد اما بین هر ي

از دو بعد مناسكی و تجربی افراد نمونه و سب

زندگی آنان راب ه ی

معناداری وجود ندارد .ننايج تنقیق نشان می دهد كه اگرچه دين در شرايط كنونی هنوز درجامعه ی ما نفوذ دارد اما باز انديشی
مخنص زندگی اجنماعی مدرن،زمینه های انفعال يا همزيسنی دين و سنت را با مدرنینه و جهانی شدن فراهم نموده است و عناصر
منلی تا انداره ای در سب

زندگی جوانان  ،مشهود است.

مبانی نظری تحقیق

آلوین تافلر :حضور تكنولوژیهای نوين در خانه ،منجر به شكلگیری كلبة الكنرونی

می شود كه افق تازهای برای كارآفرينی

تجاری ايجاد مینمايد ،در عین حال كه طرفداران منیط زيست نیز از اين رويداد اسنقبال میكنند.
 تأثیر بر جامعة منلّی :حضور فناوریهای جديد در خانه و به دنبال كار در خانه چنانچه بخشهای قابل مالحظهای از
جمعیت را در بر گیرد ،میتواند برای جامعة منلّی ثبات بیشنری به همراه آورد .اين امر باعث می شود تا تنرک اجباری،
فشار عصبی ناشی از آن و روابط گذرا و س نی میان افراد كمنر شود و افراد ،مشاركت بیشنری در جامعة منلّی پیدا كنند.
كلبة الكنرونی

میتواند به اعادة حس تعلّق به جامعة منلّی كم

كند و حیات تازهای به سازمانها و انجمنهای

انساندوسنانه و فرهنگی و ...بدهد.
 تأثیر بر منیط زيست :اننقال تمام يا بخشی از كار به خانه میتواند نیاز به انرژی را كاهش دهد و همچنین قادر است به عدم
تمركز بینجامد .نظام كلبة الكنرونی

می تواند انرژی الزم را میان واحدهای كوچ

پخش كند و در ننیجه ،اسنفاده از

مولّدهای نو ديگر را ممكن سازد؛ بنابراين باعث كاهش آلودگی می شود .ابندا از طريق اننقال به منابع احیاءپذير در
مقیا

كوچ

انرژی ،نیاز به سوختهای بسیار آلودهكننده را مننفی میسازد و دوم ،آلودهكنندههای بسیار منراكمی كه

منیط زيست و مناطق را آلوده میكنند ،به میزان بسیار كمنری رها می شود.
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 تأثیر اقنصادی :مشارل اقنصادی نوين مرتبط با تكنولوژیهای اطالعاتی و ارتباطی به بازار اقنصادی راه میيابند .گروه
كامپیوتری و خدمات اطالعاتی پديدار میشوند كه سازمانهای بزرگ نیز مجهز به اين

كامالً جديدی از مراكز كوچ
فناوری میگردند.

پست الكنرونیكی جای پست به صورت ارسال سننی را میگیرد و درنهايت ،مشارلی كه توان اسنفاده از صنايع پیشرفنة الكنرونیكی
را دارند ،رونق میيابند.
 تأثیر روانی :اگرچه فضای هوشمند جديد برای انسان ،بیگانه به نظر میرسد ،امّا از طر

ديگر كار در خانه ممكن است به

روابط عمیق چهره به چهره و عاطفی ،هم درچهارچوب خانه و هم در واحد همسايگی منجر شود .كار در خانه و در خارج
خانه باعث می شود تا تمركز از ي

منیط جدا شود (تافلر.)030-039 :0192 ،

بدينترتیب با شكلگیری فضای الكنرونیكی و سپهر اطالعاتی نظام شهری ،ساخنار خانواده و ارزشها و نظام سیاسی دچار دگرگونی
خواهند شد كه همگی ناشی از شراي ی است كه منجر به اياب و ذهاب از راه دور ،كلبة الكنرونی

 ،كاهش آلودگی زيستمنی ی

و تغییر در كارآفرينی شده است.
گئورگ زیمل :زيمل سب

زندگی را تجسم تالش انسان می داند برای يافنن ارزش های بنیادی يا به تعبیری فرديت برتر خود در

فره نگ عینی اش و شناساندن آن به ديگران ،به عبارت ديگر انسان برای معنای مورد نظر خود (فرديت برتر) ،شكل (صورت) های
رفناری را بر می گزينند .زيمل توان چنین گزينشی را «سلیقه» و اين اشكال به هم مرتبط را «سب
 .)241او در جايی معنقد است سب

زندگی» می نامد (زيمل:0323 ،

زندگی ،عینیت بخشی به ذهنیات در قالب اشكال شناخنه شده اجنماعی است ،نوعی بیان فرديت

برتر و يكنايی در قالبی است كه ديگری اين يكنايی را درک كند (زيمل.)241 :0332 ،
اگر بخواهیم با برداشت از عبارت های منعدد زيمل ،تعريفی را ارائه دهیم ،اين تعريف عبارت است از :سب
پیوسنه صورت هايی است كه افراد ي

زندگی ،كل به هم

جامعه م ابق انگیزه های درونی و ساليق خودشان و به واس ه تالشی كه برای ايجاد توازنی

میان شخصیت ذهنی و زيست منی ی عینی و انسانی شان به انجام می رسانند ،برای زندگی خود بر می گزينند.
وبلن نیز در جايی سب

زندگی را الگوی رفنار جمعی می داند .اين رفنارها از جنس رسوم و عادات اجنماعی و روش های فكری

هسنند .در جايی ديگر سب

زندگی فرد را تجلی رفناری مكانیسم روحی ،عادات فكری و معرفت او قلمداد می كند (وبلن:0303 ،

.)021
دنیس رانگ در مقاله ای در مورد انديشه های وبر می گويد:

«منظور وبر از سب

زندگی ارزش ها و رسم های مشنرک است كه به گروه احسا هويت جمعی می بخشد و نه آن ور كه در حال

حاضر معموال اين اص الح به كار می رود .يعنی به منزله ي

يا راه زندگی كه سبب سازگاری اش با نیازهای روان شناخنی افراد،

آزادانه اننخاب می شود( ».توسلی.)40 :0191 ،
درک مفهوم اص الح «سب

زندگی» و نظريه های پیرامون آن بدون بررسی دقیق آثار گئورگ زيمل ( )0313-0303دركی كامل

نیست .اهمیت بررسی میراث او در اين راب ه،زمانی روشن می شودكه بدانیم مباحث او ،حداقل از نگاه جامعه شناسی يا به تعبیری
فرهنگ شناسی بر پیدايش ي

قلمرو اجنماعی و ننوه نهادی آن كه به طور فزاينده شكل عقالنی و مناسبه گرانه به خود می گیرد،

منمركز بوده و در پی آن بر آمد كه بین قلمرو اجنماعی و سب

زندگی انسان مدرن ارتباط برقرار كند (اسنونز .)001:0193،زيمل

از آن جهت كه انگیزه های درونی و عوامل فردی موثر بر شكل گیری الگوهای مصر

را بررسی كرده در جامعه شناسی پیشرو

است .زيمل اتقاد دارد هر نو تعاملی میان انسان ها و همچنین میان ايشان و منی شان ،توسط دو نیاز هنجاری منناقض هدايت می
شود :نیاز به يافنن شخصینی بی همنا و نیاز به شناخنی اجنماعی از اين بی همنايی .فرد اين شخصیت بی همنا (فرديت برتر) را در
فرهنگ ذهنی خود میجويد و شناخت اجنماعی از آن را در فرهنگ عینی.به بیان ديگر تالش می كند ارزش های بنیادين خود را در

تغییرات سبک زندگی در فرایند توسعه ابزارهای نوین فناوری01 /

تجسم همین تالش است.در واقع انسان شكل(صورت هايی) را برای معنا مورد نظر

فرهنگ عینی جسنجو كند .از نظر زيمل سب

خود (فرديت برتر) بر می گزيند .اين گزينش حاصل توازنی است میان شخصیت ذهنی فردو زيست منیط عینی و انسانی اش .به توان
انجام چنین گزينش و اننخابی «سلیقه» و به اين اشكال بهم مرتبط «سب
كه سب

» می گويند ( .)Simmel, 1908:314او بر اين باور بود

اين توان را دارد كه مننواهای منعددی را در شكل های بهم مرتبط بیان كند (.)Simmel ,1990:473

در اينجا بايد به مبانی فلسفی و جامعه شناسی زيمل توجه داشت .او سب
سب

مبین ي

را معادل صر

شكل (صورت) قلمداد نمی كند .در واقع

راب ه است .راب ه ای میان ذهن و عین يا به بیانی عینیت بخشی به ذهنیات در قالب اشكال شناخنه شده اجنماعی

است ،نوعی بیان فرديت برتر (يكنايی) در قالبی است كه ديگری (يا ديگران ) اين يكنايی را درک كنند .جالب آن كه سب

يعنی

مجموعه ای منشكل از شكل ها در ارتباط با مننواها (هنجارهای اجنماعی و )...خود حاصل توسعه و تنول فرهنگ عینی به فرهنگ
ذهنی است .لذا به قول زيمل راب ه میان فرهنگ ذهنی و عینی (شخصیت و فرهنگ ) اهمیت زيادی برای هر جامعه به خصو
شكل گیری سب

زندگی دارد .او برای درک بهنر سب

گیريم ،در درک سب

در

در پاره ای از نوشنه های آن را برای بیان مافی الضمیر خود به كار می

زندگی بسیار كارگشا است.

پی یر بوردیو :پیر برديو بی گمان پر خواننده ترين جامعه شناسی است كه درباره سب

زندگی سخن گفنه است .بسیاری كناب

تمايز وی را انجیل منققان اين عرصه می دانند .بخشی از اين اقبال به انديشه بورديو ناشی از آن است كه وی شايد تنها كسی باشد
كه بنیان نظری منكمی برای تنلیل پديده مصر

پديد آورد .روش وی توجه كردن به زندگی روزمره است اما نه به شیوهای كه

اتنومندولوژيسنها و پديدارشناسان انجام می دهند ،بلكه توجه به شرايط مادی و اجنماعی بر ساخنه شدن ادراكات و تجربه های فردی
و در اين میان (اصل ناآگاهی) راهنمای پژوهش وی است (فاضلی.)22:0130،
او نظريه های منسجم درباره شكل گیری سب
اجنماعی به تولید منش خا

زندگی ارائه می كند .او اعنقاد دارد كه شرايط عینی زندگی و موقعیت فرد در ساخنار

منجر می شود .منش مولد دو دسنه نظام است  :نظامی برای طبقه بندی و نظامی برای ادراكات و شناخت

ها ،ننیجه نهايی تعامل اين دو نظام ،سب

زندگی است .سب

شده وحاصل ادراكات خاصی هسنند ،سب

زندگی همان اعمال و كارهايی است كه به شیوهی خا

زندگی تجسم يافنه ترجینات افراد است كه بصورت عمل در آمده و قابل مشاهده

هسنند .الگويی ریر تصافی است و ماهیت طبقاتی دارد ( )Boudieu0332:090بوريو با نشان دادن اينكه سب

های زندگی منصول

منش ها و خود نقش ها و تابعی از انوا تجربه ها از جمله آموزش رسمی هسنند و با بیان اين نكنه كه الگوهای مصر
سب

طبقه بندی

اصلی ترين

های زندگی اند ،ارتباط آموزش رسمی در ساخنار سرمايه داری و باز تولید آن را تنلیل كرد( .فاضلی )21:0130

بورديو همچون وبر از سب

زندگی به عنوان شاخصه و نماد و يا حنی فرصت های جلوه گری يا اثبات منزلت اجنماعی گروه های

منزلنی و طبقات اجنماعی بهره می گیرد .اما در توضی و تشري راب ه سب

زندگی و طبقه ،بسیار فراتر از وبر قدم بر می دارد و آن

را چارچوب نظريه عمل خود قرار میدهد...

سب

های زندگی منصول نظام مند عادت واره هسنند كه روابط دو جانبه شان از خالل طرح های عادت-واره درک می شوند .اين

سب

ها نظام هايی نشانه ای هسنند كه بصورت اجنماعی دارای شرايط الزم شده اند ،مانند «برجسنه»«،مبنذل» و( ...مهدوی كنی.)092:

خالصه ديدگاه بورديو اين است كه افراد و گروه ها در ي

جامعه دارای موقعیت های منفاوت و منمايزی هسنند (وضع يا فضای

اجنماعی) .فرد يا گروه با درونی كردن اين وضعیت و نمادهای آن ي

نظام طبقه بندی اجنماعی را در ذهن خود پديد می آورند.

اين نظام مجموعه ای از ترجینات و اننخاب ها (سلیقه) را در ذهن فرد يا افراد تولید می كند كه معنا (ارزش) هايشان از خالل روابط
و تضادها درک می شود .به عبارت ديگر معنايشان ذاتی نیست بلكه راب ه ای است .اين ترجینات و اننخاب ها وقنی در مندوده
توانايی ها (يا همان سرمايه) اقنصادی و نمادين در قالب كنش ها و دارايی بروز می يابد سب

های زندگی منمايزی پديد می آورد

و به بیان ديگر نظام اجنماعی باز تولید می شود .بورديو اين تفاوت ها و تمايزها را در قالب نظام طبقاتی و نزا بر سر فرهنگ مشرو
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قابل فهم می داند .به اين ترتیب سب

زندگی اوالً فرصنی است برای تجربه يا اثبات موقعیت فرد در فضای اجنماعی كه معموال در

قالب فاصله هايی كه در مورد فرد و شئونات او منفوظ داشنه می شود يا رتبه او كه تايید می شود خود را نشان می دهد و ثانیاً سب
زندگی حاصل نظام طبقه بندی اجنماعی است .نظامی كه ب ور مسنمر ضرورت ها را به راهبردها تغییر شكل می دهد و آنها را به
ترجیناتی بدل می كند كه فرد بدون آن كه تنمیلی حس كند آنها را به عنوان گزينه هايی پیش روی خود تلقی می كند ،اين گزينه
ها همان سب

های زندگی است .به همین دلیل معنا (ارزش)های سب

های زندگی از همین نظامی كه حاوی تضادها و روابط میان

اجزا و موقعیت های مخنلف اجنماعی است.
بورديو در كنار سب

زندگی از ي

فرآيند نام می برد كه با فاصله گرفنن از ضرورت ها و نیازهای زندگی يا به عبارتی باال رفنن از

سلسله مراتب اجنماعی ،آراز شده پررنگ تر می شود .وبر نام اين فرآيند را "سب

دهی به زندگی" گذاشنه است .طی اين فرآيند

فرد فرصت آن را می يابد كه هرچه بیشنر به فعالیت ها و دارايی های خود جهت و سازمان معینی ببخشد .به بیانی روشن تر با توجه به
اينكه نیازهای فرد بر آورده شده ،او فرصنی يافنه است تا به ننايج و كاركردهای فعالیت ها و دارايی های خود كمنر بی انديشد و
مانند ي

هنرمند در فكر لذت بردن از نظم و تناسب گزينش شده آنها باشد.

بورديو در اينجا از دو گروه ياد می كند كه چنین فرصنی را بدست آوردند  :اول آن هايی كه از سرمايه اقنصادی بیشنری برخوردارند
و دوم آنهايی كه سرمايه فرهنگی و نمادين بیشنری را كسب كرده اند .تاريخ جوامع مخنلف نمايانگر جنگی طوالنی میان اين دو
دسنه است .گروه اول كه مصداق بارز آن بورژوا هسنند ،با سرمايه اقنصادی خود سعی می كنند دسناورد گروه دوم كه مصداق روشن
آن هنرمندان هسنند به گونه ای صوری و بدور از معنای آن در خدمت خود و جلونگاه جلوه گری های خود در آورند و به گونه ی
اسنبدادی فرهنگ و سب

زندگی «مشرو » نشان دهند (مهدی كنی .)099:پس بورديو همچون وبر ،سیاست را به عنوان قلمرو سوم

اجنماعی به دو قلمرو اقنصاد و فرهنگ (اجنما ) پیوند می زند .سب
از نظر بورديو تا وقنی جلوه های سب

زندگی پیوند اين سه قلمرو در جامعه است.

زندگی معادل تجلی آشكار فرد وشخصیت و «تصور از خود» (يعنی ارزش ها و قابلیت های

او) باشد ،اين جلوه ها مبین صوری از تنقق زيبايی شناسی و نوعی اخالق روزمره هسنند .معنا و كاركرد هر مولفه و گونه سب
زندگی در میان طبقات مخنلف ،منفاوت است و بايد اين مسئله را در هر تبیینی در نظر گرفت (بورديو  .)013:0130به همین دلیل او
معنقد است اگر كسی اين نكنه را درک كند:

اگر كسی جهان های فعالیت ها بدان تعلق دارد را دريافنه باشد سب

فعالیت های مخنلف فرهنگی فلسفه های اجنماعی و جهان بینی

ای كه از اين فعالیت ها برمی خیزد را بسیار بهنر درک خواهند كرد)Bourdieu0332:031( .
اين همه را بورديو بر اسا

سلیقه فرمول مولد سب

ي

مبنا بیان می كند :

زندگی است ،مجموعه ای يگانه از ترجینات منمايز كه همان قصد رسا را در من ق خا

هر زير فضای

نمادين...بیان می كند (مهدی كنی .)093
بر مبنای نظريه بورديو سلیقه چیزی نیست جز نظام طرح هايی برای درک و ارزيابی كه از عادت واره اسنخراج شده است و عادت
واره طبقاتی معنای مننسب به فعالیت های سب

زندگی را تعريف می كند و همچنین عوايدی را كه از آن اننظار می رود ،از جمله

اين عوايد ،ارزش اجنماعی است كه از پیگیری اين فعالیت ها ناشی می شود( .بورديو )013, 022:0130
« سب

و شیوه بیشنرين توانايی را برای بیان ويژگی هايی دارد كه همه دنیای فعالیت ها را در خود خالصه كرده است» (مانند ي

معادله كه ي

منننی در آن خالصه شده است) (بورديو .)031 :0332 ،او سب

زندگی را فعالیت های نظام مندی می داند كه از

ذوق و سلیقه فرد ناشی می شوند و بیشنر جنبه عینی و خارجی دارند و در عین حال به صورت نمادين به فرد هويت میبخشند و میان
اقشار مخنلف اجنماعی تمايز ايجاد میكنند .معنا يا به عبارتی ارزشهای اين فعالیتها از موقعیتهای آن در نظام تضادها و ارتباطها
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اخذ می شود .وی در جايی ديگر میگويد« :سب

زندگی دارايیهايی است كه به وسیله آن ،اشغال كنندگان موقعیتهای مخنلف

خودشان را با قصد تمايز يا بدون قصد آن را از ديگران تمايز میبخشند( ».همان)023 :
زندگی» اص الحی وبری تلقی می شود .منزلت و سب

در برخی از مراجع علوم اجنماعی «سب

زندگی :جامعهی انسانی حاصل

پیوند میان اعضای آن است و اين پیوند ريشه در مشنركات آنها دارد .اما وجود اين اشنراکها به معنی نبود وجوه اخنال
میان افراد جامعه نیست .اين اخنال ها باعث می شود ي

جامعه در عین داشنن ي

و افنراق

هويت واحد ،دارای طبقهها ،قشرها ،گروهها و

دسنههای منعددی می شود .به همین لناظ يكی از حوزههای م العاتی در علوم اجنماعی ،نابرابری يا قشربندی اجنماعی 0است كه به
شدت به نام كارل ماركس پیوند خورده است .ماركس با تئوری خود در باب زير بنا بودن كار (پراكسیس) ،ماتريالیسم تاريخی و
اصل ديالكنی

نشان داد كه چگونه روابط و ابزار تولید و مالكیت ،طبقات مخنلف را در ي

مخنلفی بر ديدگاه ت

جامعه پديد میآوردند .نقدهای

منوری ماركس وارد شد كه از جمله آنها میتوان به ديدگاه ماكس وبر اشاره كرد .وبر به نقد ديدگاههای

ماركس بسنده نكرد بلكه تالش كرد تئوری جايگزينی ارائه كند .اگر چه پايهها و عناصر اين تئوری از آن وبر نیست و بر گرفنه از
آثار انديشمندان بسیاری از جمله زيمل و وبلن است ،اما وبر اين امكان را يافت از گفنههای كم و بیش پراكنده ،ي

نظريه ارائه كند.

وبر در مقالهای تنت عنوان  Status and Party،Classدر كناب  Essays In Sosiologyكه بهنرين ارائه او از نظر قشربندی
اجنماعی شناخنه می شود ،میگويد:

جامعه در طول سه منور بنیادين طبفه،پايگاه (منزلت) و حزب قشر بندی می شود  .در تعامل هر ي
موقعیتها و فرصتهای زندگی فرد تعیین میگردد .به بیان ساده ،تفكی
است،اما پايگاه ،تمايزی را میان مردم در زمینهی الگوهای مصر

از اين مجموعه روابط است كه

طبقاتی مبننی بر روابط مولد و وضعیت يا قابلیت بازار

ايجاد كرده و خود مردم به طور سلیقهای آن را درک میكنند.

سرانجام،اقدام سیاسی از طريق مزايای قانونی زير ساخت جامعه،بر وضعیت شغلی و پايگاه اجنماعی تاثیر میگذاردweber 0344( .در
هندری و ديگران )003:0132
به اين ترتیب وبر افزون بر ابعاد عینی ،بعدی ذهنی را ،پیرو مكنب جامعه شناسی تفهمی خود ،به مبنث قشربندی اجنماعی میافزايد.
وبر در بخش ديگر همین مقاله میگويد:
مننوای شأن واعنبار منزلت را معموال اين واقعیت بیان می كند كه فراتر از هر چیز ديگر ي

سب

كسانی كه میل دارند به دايرهی منزلنی تعلق داشنه باشند توقع داشت  ...به منض اينكه حر

تقلید فردی يا تقلید از نظر اجنماعی بی

اهمیت ،از سب

زندگی خا

را میتوان از تمام

زندگیديگری در میان نباشد بلكه كنش جمعی مورد توافق و برخوردار از اين ماهیت بسنه م رح باشد ،آنگاه منزلت

در حال قوام يافنن است weber 0344(.در مومن كاشی و ديگران )349:0191
وبر در اين راب ه به سب

های رايج در امريكا اشاره می كند مواردی مثل تسلیم شدن به مد روز ،حنی تسلط مردان ورفنار حاكی از

تمايل به معرفی خود به عنوان نجیب زاده .او در جای ديگر مقاله میگويد:

ما باجايگاه منزلنی امكان دسنیابی ي

گروه اجنماعی را به احنرام اجنماعی مثبت يا منفی در میيابیم .فرصتهای كسب احنرام

اجنماعی بیش از همه به وسیله تفاوت در سب

زندگی اين گروه ها تعیین می شود.

و اين در حالی است كه در بنث از طبفه اجنماعی ما با سرمايه يا مهارتهای اكنسابی به عنوان راههای كسب درآمد مواجه میباشیم.
سپس وبر به قشرهايی میپردازد كه با تكیه بر اين منور (پايگاه يا منزلت ) پديد میآيد .او اين قشرها را گروهای منزلنی 0مینامد و
آن را چنین معرفی می كند:

1

. Stratification
.Statas groups

2
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ي

گروه منزلنی است كه به واس هی سب

زندگی معین ،ادراكات قراردادی و خاصش از احنرام و فرصتهای اقنصادی كه به

صورت قانونی به اننصار خود در آورده ،جامعه پذير شده است.ي
ي

گروه منزلنی همیشه تا حدودی جامعهپذير شده اما لزوماً يصورت

انجمن سازمان نمیيابد.

عالمت مشخصهی اين گروهها وجود معاشرت به معنی دادو سند وزناشويی در میان آنها است .نبود اين ويژگی داللت بر تفاوتهای
منزلنی میان افراد يا گروهها می كند.)weber،0324:122(.
از نظر وبر گروه های منزلنی در سه عنصر با هم سهیم میباشند :عنصر اجنماعی،حیثیت يا شرافت،عنصر گروهی سب

زندگی معین

و عنصر فردی احنرام به خود .)Nicolls& Van Till، 0391:01(0به اين ترتیب می بینیم ديدگاه فرهنگی وبر در جامعهشناسیاش
در بنث قشربندی اجنماعی ،به تنلیلی بر پايه پاره فرهنگها منجر می شود،پاره فرهنگهايی كه او آنها را «گروه های منزلنی» نامید
(.)Vanfossen 0393:02
از نظر وبر «سب
ي

زندگی» در قالب پايگاه  .گروه منزلنی معنی میيابد،به اين ترتیب ي

گروه من بق است و نه فقط بر ي

سب

زندگی معین در مورد همهی اعضای

فرد .به گفنهی هندری و ديگران از نظر وبر " ...دلیل اصلی برای نو خا

از زندگی به نیاز

گروه از جامعه برای تايید اعنبار از موجوديت خويشنن برای خود و ديگران باز میگردد( ".هندری و ديگران  )003:0130زيرا سب
های زندگی مشخص،تقسیمات موجود در نظم اجنماعی را مشروعیت میبخشد .از اينجا میتوان از بنث سب
مفاهیم كلیدی در تفكر وبر يعنی مشروعیت ارتباط برقرار كرد و همچنین از سب

زندگی به يكی از

زندگی مدخلی را برای بنث بسیار م رح سال

های اخیر يعنی «هويت فرهنگی و اجنماعی» در میراث وبری باز كرد.
تنلیل سب

زندگی بر پايه معنا و رفنار :وبر بنث مسنقلی را به سب

زندگی اخنصا

نمیدهد اما زمانی كه تالش می كند كه

ديدگاه خود را بر باب تاثیر معنا ( بینش ها ،ارزش ها ،تمايالت و باورها و  )...بر رفنار اجنماعی نشان دهد كراراً از اين اص الح بهره
میگیرد .وبر در پارهای از آثار خود ،مانند اخالق پروتسنان و روح سرمايه داری ،جامعهشناسی دين و ...تالش می كند پیوندی میان
«سب

اين الگو رفنارها،

زندگی» و چارچوب تنلیلی پیچیده سه عنصری خود (رفنارها ،تمايالت و منابع) پديد آورد .بر اسا

اننخابها را در زندگی نشان می دهند ،تمايالت اين اننخابها را هدايت میكنند و منابع به عامل ساخناری «فرصتهای زندگی»0
مربوط میباشند .عاملی كه بروز ي

رفنار را فراهم می آورد .امروزه اين ديدگاه وبر الهام بخش كسانی است كه به دنبال چارچوبی

نظری و روششناخنی پیرامون موضو سب

زندگی هسنند.

از سوی ديگر« ،تمايز »1مهمنرين اثر بورديو در زمینه سب
نظر او آشنايی با مفهوم سب

زندگی است كه در بردارنده پیمايشی اجنماعی در اين حوزه است .از

زندگی از طريق بررسی مفهوم طبقه اجنماعی به دست می آيد .بورديو در تنقیق تجربی و تنلیل خود

از جامعه فرانسه از مفاهیم طبقه اجنماعی و سب
هسنند كه از طريق اولويت بندی ،شبیه و يا نزدي

زندگی ياد می كند .از نظر اوطبقات از ي

منظر عینی ،گروه بندی هايی از افراد

به هم هسنند و جايگاه هايی را اشغال میكنند ،اما جدا از اشغال جايگاه های

مشنرک كه به ننو عینی در نظر گرفنه می شود ،افراد بايد به ي

شناخت جمعی از هويت خود ،به عنوان عامل تمايز از ساير گروه

ها و طبقات نیز دست يابند تا بنوانند به عنوان طبقه اجنماعی شناخنه و پذيرفنه شوند و همچنین از ي

منش مشنرک

برخوردارباشند(جنكینز.)33 :0334،
به ننو كلی بورديو طبقات را گروه بندیهايی از افراد در نظر می گیرد كه بر اسا

ترجینات شبیه و يا نزدي

به هم و جايگاه هايی

كه در درون میدان اشغال می كنند شكل میگیرند .در ننیجه ،طبقات اجنماعی مجموعه ای از افراد هسنند كه از فرصتهای عینی و

1

. self - Esteem
Life Chances
3
Distinction
2
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طبايع ذهنی مشابه ای برخوردارند .از نظر بورديو ،طبقه اجنماعی را نمیتوان بر اسا

خصیصه يا مجموعه ای از خصوصیات در

ي

نظر گرفت بلكه طبقات با ساخنارروابط میان همه خصوصیات ذی ربط تعريف میشوند كه ارزش مربوط به هري

از آنها را تعیین

می كند (بورديو.)013 :0132،
بورديو به شرايط بنیادين وجودی 0افراد توجه دارد و از ي

فضای اجنماعی سه بعدی سخن می گويد .اين سه بعد عبارتند از :حجم

كلی سرمايه ،0تركیب سرمايه 1و تغییر اين دو خصوصیت در طول زمان (مسیر زندگی) (2همان .)043 :منظور از حجم كلی سرمايه،
تركیب سرمايههای اقنصادی و فرهنگی است كه در منور عمودی نمايش داده می شود و منظور از تركیب سرمايهها ،در نظر گرفنن
سرمايه های اقنصادی و فرهنگی به ننو جداگانه است كه در تركیب با هم موقعیت های مخنلفی را به وجود می آورند و در منور
افقی به نمايش در می آيد .مسیر زندگی نیز معر

تنرک اجنماعی افراد در درون فضای طبقات اجنماعی است كه بر اسا

آن

حجم و میزان سرمايه های افراد تغییر میيابد.
بورديو به خصو

زندگی توجه می كند و به تنلیل شیوههای مخنلف و ساليق و ذائقههای 1فردی

در كناب تمايز به مفهوم سب

زندگی و طبقه اجنماعی در ارتباط با هم قرار دارند .به اين معنی كه افرادی كه از موقعیت های طبقاتی

می پردازد .از ديد او سب
همانندی برخورداراند ،سب

های زندگی مشابه ای دارند .در ننیجه میان سب

های زندگی افراد ي

طبقه همبسنگی و پیوند وجود

دارد و افراد هم طبقه از ذائقه ها و ترجینات مشابه ای در زمینه پوشاک ،رذا ،تزيین منزل و ...برخوردارند.از سوی ديگر ،سب
زندگی منصول منش هسنند و از طبايع منش تاثیر می پذيرند و اين تاثیرات میتوانند بسیار ماندگار باشد .سب
منصوالت سیسنماتی

منش هسنند كه در روابط منقابلشان و به كم

های

های زندگی،

شاكله های منش درک می شوند و به نظام های نشانه ای

تبديل می شوند و به صورت اجنماعی مورد ارزيابی و قضاوت قرار می گیرند (بورديو.)020 :0132،
از سوی ديگر بورديو سلیقه را عامل طبقه بندی كننده ای می داند كه خود طبقه بندی شده است .از ديد بورديو ،سلیقه يعنی گرايش
و توانايی تصر (مادی و نمادين) مقوله معینی از ابژه ها يا اعمال طبقه بندی شده و طبقه بندی كننده ،ضاب ه زاينده سب
است ،مجموعه تمايز منندی از ترجینات تمايزبخش كه قصد ابزارگری واحدی را در من ق خا

زندگی

هر خرده فضای نمادينی مانند

مبلمان ،پوشاک ،زبان يا حركات و سكنات بدنی به نمايش می گذارد .از ديد بورديو ،هر جنبه از سب

زندگی در ساير جنبهها

منجلی می شود و خود نیز ساير جنبه ها را منجلی می كند (همان .)021 :به ننو كلی ،سلیقه در نگاه بورديو شالوده سازگاری منقابل
تمامی خصوصیات ي

شخص است كه تنها شايد بخش كوچكی از آن آگاهانه باشد.

از نظر بورديو ،میدان طبقات اجنماعی و فضای سب

های زندگی هومولوژی 4ساخناری دارند .منظور بورديو از هومولوژی ساخناری

در اينجا ساخناری از تقابل هاست .به عبارت ديگر منظور بورديو از راب ه طبقه و سب
خصیصه های فرهنگی مصر
خا

كننده ای خا

زندگی اكثرا ،ارتباط میان طبقه ای خا

نیست .او میان اعمال و منصوالت مصر

كننده ای خا

ارتباط ذاتی نمی بیند .در برابر او بر نگرش های ساخناری و راب ه ای میان دو مفهوم طبقه و سب

ديد او تقابل های ساخناری وجود دارند كه طبقات را از هم منمايز می سازند و سب

زندگی و مصر

و

و ويژگی های طبقاتی
زندگی تاكید می كند .از
راه های بیان اين تقابلها

هسنند.

1

Fundamental Condition of Existence
Total Volume of Capital
3
Composition of Capital
4
Social Trajectory
5
Tastes
6
Homology
2

/04مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال ششم/شماره دوم /بهار 3131

تفاوت های ذكر شده در شرايط طبقا تی ،دو نو منش طبقاتی منمايز و تمايزبخش را ايجاد می كنند كه به ننو ديالكنیكی به خلق
سب

های زندگی منمايز ياری میرسانند .در ننیجه اين تمايزات ،منش طبقه مسلط كه مبننی بر تمايز است از منش طبقه كارگر كه

مبننی بر ضرورت است تفكی

میيابد .اين دو نو منش در راب ه ای ديالكنیكی ،دو نو ذائقه را تولید میكنند كه به ترتیب مبننی

بر تجمل و ضرورت هسنند .اعضای طبقه مسلط با اعمال خود به دنبال ايجاد تمايزات با ديگر طبقات هسنند ،در حالی كه اعضای
طبقه كارگر توانايی اين كار را ندارند و درگیر برآوردن نیازهای اولیه خود میباشند .طبقه باال از ضرورت های اقنصادی آزاد است
در حالی كه طبقه پايین به دنبال برآوردن ضرورتهای اقنصادی است.
بورديو اين تفاوت را در اخنال فرم و مننوا رديابی مینمايد .از نظر او طبقات باال بیشنر به فرم اهمیت می دهند ،در حالی كه طبقات
پايین بیشنر بر مننوا تاكید میكنند از ديد بورديو اين تفاوت سلیقه بیش از آنكه ننیجه تفاوت در درآمد باشد ،ننیجه تفاوت در منش
های ذكر شده است(همان.)029 :
از ديد بورديو ذائقه های ذكر شده به ننو ساده انعكاسی از شرايط وجودی فرد نیست .طبايع هنری طبقه مسلط به ننو عینی و ذهنی
در راب ه با ديگ ر انوا طبايع به خصو
ذائقه ها و سب

طبع افراد طبقه كارگر تعريف می شوند .از ديد بورديو ،افراد طبقه كارگر به تدريج از

های زندگی طبقه باال پیروی می كنند و افراد طبقه مسلط پس از مدتی اين سب

علت اسنفاده افراد طبقه پايین چنین سب

و ذائقه ها را تغییر می دهند زيرا به

هايی در نظر آنها ديگر جذاب نیسنند .از نظر بورديو رفنن به مدرسه نقش مهمی درپذيرش

اسناندارهای ذائقه طبقه باال از سوی افراد طبقه پايین ايفا می كند .در ننیجه منش های مبننی بر تمايز و ضرورت به ننو ديالكنیكی در
ارتباط با هم هسنند و هر ي

در راب ه با ديگری هويت پیدا می كنند .منش تنها بازتاب شرايط وجودی فرد نیست بلكه ،نشان دهنده

موقعیت نسبی فرد و گروه در سلسله مراتب طبقاتی است (شوارتز.)092: 0339،
همچنین بورديو به طبقه منوسط اشاره می كند و طبايع منش افراد اين طبقه را از نو تمايل و تظاهر معرفی می كند .اعضای طبقه
منوسط از ي

سو ،خواسنار عدم تشابه با طبقه كارگر و از سوی ديگر در طلب همسان شدن با طبقه باال هسنند .منش و سب

زندگی

طبقه منوسط حاصل تقابل خواست يكی شدن با طبقه باال و امكانات مندود عملی برای به اجرا درآوردن اين آرزو است .برخال
طبقه پايین ،طبقه منوسط كه بورديو از آنها تنت عنوان خرده بورژوازی ياد می كند ،در بازی تمايز وارد می شود اما سرمايه و منش
الزم برای ت ابق كامل با سب

زندگی طبقه باال را ندارد (همان .)099 :هد

بورديو از الصاق برچسب تمايل و تظاهر نشان دادن

ابهام شديد طبقه منوسط است كه در میان طبقات باال و پايین قرار گرفنه و جهت گیری اش به سمت طبقه مسلط است.
همچنین بورديو معنقد است كه منش طبقه منوسط جديد حاوی تاكید بر نفس سب
شامل تاكید بر سب

های هنری و سب

اعمال است(همان .)032 :اين تاكید بر سب

،

های مربوط به خوراک و پوشاک در زندگی روزمره می گردد .همچنین از ديد بورديو،

بدن جلوه گاه تنقق مادی سلیقه طبقاتی است و آن را به طرق گوناگون عیان می سازد .روش های رفنار با بدن ،مراقبت از بدن،
تغذيه كردن بدن و آرايش آن ژر

ترين طبايع منش را به نمايش می گذارند (بورديو .)041 :0132،شكل بدن و ساخنار آن میتواند

نشان دهنده شیوه اسنفاده از بدن در طبقات مخنلف در راب ه با كار و فرارت باشد .در ننیجه ،بورديو به كاربردهای بدن توجه می كند
و شاخص هايی چون طريقه فین كردن ،خنديدن و صنبت كردن را در راب ه با مفهوم سب
به عالوه از نگاه بورديو شیوه رذاخوردن نیز حر

های بسیاری در راب ه با سب

زندگی قرار میدهد.

های زندگی دارد .طبقه كارگر معموال در كافه ها

و به ننو دسنه جمعی و آزاد و راحت رذا می خورند ،در حالی كه بورژوازی معموال در رسنوران ها ،بارعايت حريم فردی و با
وسوا

و رعايت آداب رذا می خورند .اين خصوصیات يادآور تفاوت منش و سلیقه های مبننی بر ضرورت و مبننی بر آزادی است

(همان .) 091 :همچنین در میدان پوشاک ،طبقه پايین به ندرت بین لبا
می گذارد در حالی كه تفاوت اين دو نو لبا

اسا

سب

رو و لبا

زير و لبا

درون منزل و بیرون منزل تفاوت مهمی

زندگی طبقه باال است .بورديو تفاوت پوشاک طبقات باال و پايین را به

عنوان مثال در تفاوت پالنو و بارانی ،اوركت و ژاكت چرمی و رب دوشامبر و پیشبند دنبال می كند.
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از ديد بورديو ،عامالن طبقات باال ،زيبايی طبیعی و زيبايی مبننی بر جايگاه اجنماعی خود را به هم می آمیزند .آنها از اين كه همیشه
معیار و مرجع ديگر طبقات هسنند اطمینان دارند و از اعنماد به نفس مناسبی بر خوردارند .در حالی كه اعضای طبقه منوسط يا خرده
بورژوازی ،همیشه زندگی را همراه با دست پاچگی ،شرم و نگرانی و از چشم ديگران تجربه می كنند .بورديو معنقد است كه همین
دست پاچگی و وسوا

بیش از حد برای رفنار و گفنار صنی همیشه آنها را لو می دهد و سب

زندگی آنها را از سب

زندگی

طبقه باال منمايز می كنند (همان.)032 :
يكی از میدان هايی كه بورديو در تنقیق خود به توضی سب
تنقیق بورديو ،طبقات منوسط به ژيمیناسنی

های زندگی در آن پرداخنه است ،میدان ورزش است .بر اسا

اهمیت زيادی می دهند كه منناسب با دردره ها و اضظراب های آنها در همنوايی با

ارزش های طبقه باال است .در حالی كه طبقات باال به پیاده روی و دويدن آهسنه می پردازند .اين ورزش ها را می توان به تنهايی و
دور از دسنر

ديگران ،در مسیرهای مجزا و خلوت و به دور از زقابت انجام داد كه كامال منناسب با منش اين عامالن است.در برابر

ورزش های گروهی مانند فوتبال يا راگبی ورزش هايی عوامانه اند و طبقات فرادست از آنها دوری می كنند زيرا مسنلزم رقابت با
ديگران و گوش به فرمان بودن در برابر انضباط جمعی است كه كامال برخال
 ،بورديو با توجه به مفاهیم خا
در نگاه او ،سب
سب

فاصله نقش بورژوايی است (همان .)031:در مجمو

خويش و در چارچوب دسنگاه نظری خود به تعريف و اسنفاده از مفهوم سب

زندگی و طبقه در ارتباط با هم قرار می گیرند ،هرچند طبقه به آسانی سب

زند گی ،الگوهای مصر

زندگی می پردازد.

زندگی را تعیین نمی كند .همچنین

و ذائقه ها باعث تمايز يافنن اعضای طبقات اجنماعی می گردد .بورديو بر خال

وبلن جريان

تمايزيابی را فعالینی آگاهانه در نظر نمی گیرد بلكه آن را در فضای اجنماعی روابط و تنازعات طبقات و به ننو ساخناری و تنت
تاثیر منش و به شیوه ای نیمه آگاهانه منص ور می شود .از نظر او سب
مربوط به ي

سب

های زندگی مقوالتی الگومند و منسجم هسنند و ذائقههای

مشخص در ارتباط و هماهنگی با هم قرار دارند .از ديد بورديو برای در نظر گرفنن مفهوم سب

زندگی بايد

حجم و تركیب سرمايه ها ،طبع و قرينه های منش ،میدان های مخنلف( ورزش ،موسیقی ،رذا ،سیاست ،زبان ،دكوراسیون و )...و
سلیقه يا ذائقه را در نظر گرفت.
نظریه جبرگرایی رسانه ای مک لوهان :مارشال م

لوهان ( )0342با بیان اين كه رسانه پیام است جهان را تكان داد

(مهرداد )041:0133،او عامل اساسی تاريخی و اجنماعی را نظام های ارتباطی و نو رسانه ها در اننقال پیام می داند .وی با تغییرات
اساسی نظام های ارتباطی ،اشكال و مراحل سه گانه منوالی زندگی اجنماعی را به سه دوره قبیله ای ،قبیله زدايی و قبیله ای شدن مجدد
تقسیم می كند (مهدی زاده .)01:0130،در دوره اول پیام ها از طريق بیان شفاهی و دريافت سمعی مننقل می شود بنابراين حس رالب
حس شنوايی است و در اين عصر ارتباطات چهره به چهره و صمیمانه است و فرد بی واس ه در منیط طبیعی خويش قرار دارد و خود
را با گروه اجنماعی خويش يعنی قبیله ادرام می كند .در دوره دوم ،پیام ها از طريق چاپ و نوشنار و دريافت بینايی مننقل می شود.
لذا حس رالب ،حس بینايی است .در اين عصر ،ارتباطات از حالت رو در رو و صمیمانه خارج و به واس ه مجاری ارتباطی جديد
يعنی كناب و م بوعات میسر می شود .شیوه ارتباط مكنوب باعث جدايی انسان از منیط پیرامون و گروه اجنماعی خويش يعنی قبیله
می گردد .در دوره سوم ،پیام ها از طريق وسايل ارتباط الكنرونیكی(راديو وتلويزيون) مننقل می شوند و وجه مشخصه فرهنگ مبننی
بر رسانه های الكنرونی
س

 ،كسب اعنبار مجدد بیان شفاهی است و به عقیده م

لوهان اين امر برگشنی به جامعه قبیله ای است اما در

جهانی و دهكده جهانی ،قبیله ای شدن مجدد زندگی بشر و رلبه حس شنوايی تنت تاثیر رسانه های الكنرونی

بنابراين طبق نظريه م

است.

لوهان تنول فناوری در عصر جديد به طور اجنناب ناپذيری به تغییر نظم و صورت بندی های فرهنگی و

اجنماعی منجر می شود(همان )04،و نسبت های بین حوا

يا الگوهای تصورات ذهنی انسان ها را به طور مداوم و بدون هیچ مقاومنی

تغییر می دهند به عبارت ديگر از نظر او مهم ترين تاثیر رسانه های همگانی در عصر جديد اين است كه عادات ،تصورات و ننوه ی
تفكر انسان ها را تنت تاثیر قرار می دهند .م

لوهان با م رح كردن فرضیه حوا

كه به منزله توازن بین حوا

انسان ها است

/45مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال ششم/شماره دوم /بهار 3131

تشري می كند كه انسان اولیه بر هر پنج حس خود تاكید می نهادند ولی تكنولوژی به ويژه رسانه های همگانی سبب شده كه انسان
تنها بر ي

حس و به بهای عدم اسنفاده از ساير حوا

و لمسی ،نسبت حوا

تاكید بورزد و امروزه با وجود تلويزيون به عنوان ي

رسانه ديداری ،شنیداری

انسان را به او باز می گرداند و طبق نظريه او تلويزيون ،انسان را به وضعیت قبیله ای باز می گرداند و سبب می

شود كه ملت ها از وضعیت جدا از هم فاصله بگیرند و امروزه به ي

دهكده جهانی تبديل شوند ( .مهرداد)041:0133،

نظام رسانه ای

نظام اجتماعی

(تعداد و اهمیت کاکردهای اطالعاتی

(درجه ثبات ساختاری تفاوت می کند)

تفاوت می کند)

مخاطبان
(درجه وابستگی به اطالعات رسانه ها
تفاوت می کند)



اثرها



شناختی



عاطفی



رفتاری

نمودار  :1روابط سه گانه میان رسانه ها ،مخاطبان و رسانه

در هر ي

از سه واحد جامعه ،رسانه و مخاطب عواملی باعث افزايش يا كاهش میزان وابسنگی مخاطبان به رسانه ها می شود بدين

صورت كه :
 .0هرگاه در جامعه میزان تغییر و تضاد و بی نظمی افزايش يابد ،مردم برای رفع ابهام و كسب اطمینان ،به اطالعات رسانه ها
وابسنگی بیشنری پیدا می كنند چنان كه به هنگام وقو جنگ ،انقالب و ديگر بنران های اجنماعی ،نیاز های خبری مردم
بیشنر و لذا وابسنگیشان به رسانه ها بیشنر می شود.
 .0هر چقدر تعداد و منوريت كاركردهای اطالعات رسانه ای «تهیه اطالعات راجع به دولت و سیاست ،چرخش نظام
اقنصادی و عرضه مننوای تفرينی و سرگرم كننده» بیشنر و گسنرده تر باشد میزان وابسنگی مخاطبان افزايش می يابد.
 .1هر چه قدر دامنه و میزان نیاز مخاطبان به اطالعات رسا نه ای بیشنر باشد میزان وابسنگی به رسانه ها بیشنر است (سورين و
تانكارد.)201:0132،
بنابه اسندالل بال روكیچ و دی فلور ،هر چه وابسنگی به رسانه ها در ارتباط با ي

پیام ويژه بیشنر باشد اين احنمال كه پیام شناخت

ها ،احساسات و رفنار مخاطبان را تغییر دهد بیشنر است (بال روكیچ .)1:0332،از جمله آثار رسانه ها بر مخاطب در شرايط وابسنگی،
آثار شناخنی (ايجاد و ازبین بردن ابهام ،شكل گیری نگرش ،گسنرش نظام های اعنقادی مردم ،تبیین ارزش ها) ،عاطفی (ايجاد تر
و اظ راب ،باال بردن روحیه بیگانگی) و رفناری (فعال سازی يا منفعل سازی ،ايجاد مسئله يا حل مسئله) را شامل می شود (م
كوايل و ويندال.)023:0133،
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روش شناسی

در تنقیق حاضر با توجه به ماهیت موضو مورد بررسی از روش اسنادی و تكنی

مصاحبه اسنفاده شده است به طوريكه روش

تنقیق مورد اسنفاده در اين پژوهش از لناظ زمانی به صورت مق عی ،از لناظ میزان ژرفايی ،پهنا نگر ،از بعد كاركردی پژوهش
كاربردی و از بعد زمینه و قلمرو اجرا و ننوه جمع آوری داده ها میدانی در نظر گرفنه شده است .ابزار اندازه گیری در اين تنقیق
پرسشنامه منقق ساخنه جهت اخذ اطالعات از مصاحبه شوندگان است.
بحث و نتیجه گیری

امروزه با گسنرش فناوری های نوين ارتباطی و ايجاد و رشد سريع رسانه های جمعی و همچنین تاثیرات بسزايی كه اين ابزار در
ارزشها ،رفنار،سب

زندگی و فرهنگ مخاطبان خود دارند لزوم تنقیقات وسیع و گسنرده منققان در بررسی و شناخت رسانه های

جديد و شناخت تاثیرات آنها بر زندگی جامعه كنونی ايران بیش از پیش احسا

می شود چرا كه اين امر می تواند در كننرل تاثیرات

مخرب ناشی از اسنفاده از اين ابزار نقش بسزايی داشنه باشد .مهمنرين مساله در الگوی مصر

رسانه ای در جامعه حس اعنماد

است.اين مساله تا حدی اهمیت دارد كه می توان گفت حنی رسانه های بزرگ و فراگیر اگر منكی بر اعنماد عمومی نباشند در برابر
كوچكنرين رسانه ها ناتوان می شوندو به مرور زمان مخاطبان خود را از دست می دهند بنا براين مسئوالن صدا و سیمای كشور بايد
تالش بیشنری در جلب و ايجاد اعنماد بین مخاطبان خود داشنه باشند تا بنوانند تعداد بیشنری از مخاطبان را به خود جذب كنند در
ریر اين صورت افراد بیشنری به دلیل بی اعنمادی به برنامه های صدا و سیما به ماهواره روی می آورند .آنچه مخاطبان رسانه های پر
قدرت جهان معاصر به آن نیاز مبرم دارند سواد رسانه ای است چرا كه هر چه مخاطب آگاه تر باشد امكان تاثیرپذيری كوركورانه از
رسانه ها كاهش بیشنری می يابد.سواد رسانه ای قدرت درک ننوه عملكرد رسانه ها و معنی سازی در آنها است  ،مخاطبی كه دارای
سواد رسانه ای است از اهدا

و میثاق معانی برنامه ه ای رسانه ها مخصوصا شبكه های ماهواره ای م لع است و از اين برنامه ها به

صورت آگاهانه و نه انفعالی اسنفاده می كند بنابراين فرهنگ سازی و ايجاد بسنرهای مناسب برای ايجاد سواد رسانه ای می تواند
مخاطبان را از تاثیرات مخرب چنین برنامه هايی م لع سازد و فرد به صورت آگاهانه از اين برنامه ها اسنفاده كند .از آنجا كه ورود
ماهواره به كشورمان و اسنفاده از آن امری اجنناب ناپذير است داليل گرايش افراد به ماهواره وشبكه های ماهواره ای و عاليق و
نیازهای مخاطبان آنها توسط منققین بايد مورد بررسی قرار گیرد تا مسئولین صدا و سیما با برنامه ريزی مدون و با توجه به عاليق
مخاطبان خود در چارچوبی كه با فرهنگ جامعه ما سازگاری دارد به ساخت و تدوين برنامه های خود بپردازد تا در اين صورت
بنواند مخاطبان بیشنری را به خود جذب كرده و از تاثیرات مخرب برنامه های ماهواره بكاهد .با توجه به ننايج حاصل از تنقیق حاضر
 ،كیفیت سب

زندگی دانشجويانی كه به تماشای برنامه های پزشكی می پرداخنند بیش از ساير دانشجويانی كه عالقه مند به ديگر

برنامه ها بوده اند می باشد بنابراين مسئولین صدا و سیما با ساخت برنامه های پزشكی می توانند كیفیت سب

زندگی مخاطبان خود

را باال ببرند.
با توجه به آنچه در مباحث نظری م رح كرديم و ننايجی كه در اين بررسی بدست آمده است میتوان اينگونه نظريات م رح شده را
تنلیل كرد .همان ور كه گیدنز میگويد اين ساخنار اجنماعی است كه سب
كه در ساخنار اجنماعی دارند سب
اجنما را موثر بر سب

زندگی را مناثر میسازد و افراد با توجه به جايگاهی

های زندگی منفاوتی را برای خود ايجاد میكنند .همین ور بورديو شرايط عینی و شرايط فرد در

زندگی افراد می داند و از نظر وی شرايط فردی و اجنماعی منجر به تمايزات بین افراد شده و ترجینات

منفاوتی را بین اين افراد با توجه به جايگاهی كه در اجنما دارند و پیشینه اجنماعی خود از همديگر منمايز میشوند و ويژگیهای
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فردی و اجنماعیشان بر اننخاب آنها در اسنفاده از ابزارهای نوين فناوری اطالعاتی و ارتباطی موثر بوده پس نو كنش آنها نیز
منفاوت میباشد .بنابراين در اننخاب نو آنها و نو برنامهها منفاوت هم عمل میكنند.
همچنان كه گربنر بیان میكند رسانه در بلند مدت موجب تاثیر در جهانبینی و نظام ارزشی اسنفاده كنندگان پرمصر

خود میگردد

و به آنها نگرشی واحد در مورد واقعیات میبخشد .اسنفاده از ابزارهای نوين فناوری اطالعاتی و ارتباطی به شكلگیری سب
از جنبههای مخنلف سب

ويژهای میانجامد و در هر ي

زندگی

زندگی ،نظام ارزشی و جهانبینی منفاوتی را ايجاد میكند كه منجر به

كنشهای گوناگونی از جانب افراد میشود و باعث میشود تا افراد در حوزههای مخنلف زندگی خود از الگوهای منفاوتی پیروی
كنند.
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