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  رويكرد نظري: رسانه، هويت و الگوي مصرف
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  چكيده

هدف از پژوهش حاضر كه به شيوه اسنادي صورت گرفته، مطالعه و بررسي ارتباط بين دو متغيـر                  
در اين خصوص بايد به اين     . در جامعه است  » مخاطبان/ الگوي رفتار مصرفي كنشگران   «و  » رسانه«

يازهاي مخاطبان خود هستند يا نقشي دهنده ن ها صرفاً بازتاب ها پاسخ داده شود كه آيا رسانه پرسش
رسانه كننده در توليد و بازتوليد اين نيازها دارند؟ در مقابل، نيازهاي مخاطبان چگونه محتواي  تعيين

 رويكردهاي نظري   دهد؟ در مقاله حاضر، تالش شده است ضمن نقد و بررسي            را تحت تأثير قرار مي    
مخاطبان، مدل تحليلي متفاوتي بر مبنـاي       / گرانموجود در باب تأثير رسانه بر الگوي مصرفي كنش        

انگاري ارائه شود كه بر اساس آن، رفتار مصرفي كنشگران، مبتني بر برداشتي است كه                 نظريه سازه 
به عبارت ديگر، افراد با توجه به تعريفي كه از موقعيت و هويت اجتماعي              . خود دارند » هويت«از  

در تعريف  » رسانه«گزينند، و در اين ميان،        ا آن برمي  خود دارند، سبك مصرفي خاصي را متناسب ب       
بنابراين در مدل ارائه شده بـراي  . كند بندي آن هويت، نقشي اساسي ايفا مي        اين موقعيت و صورت   

گيرند كـه     اين سه عامل در مثلثي تعاملي قرار مي       » الگوي مصرف «و  » رسانه«،  »هويت«تبيين رابطه   
  .  دو ضلع ديگر و متأثر از آنهاستهر يك از اضالع آن، همزمان، مقوم

  
انگاري، سـبك زنـدگي، صـنعت فرهنـگ، وانمـايي              الگوي مصرف، رسانه، سازه    :كليد واژه 
  واقعيت، هويت
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  مقدمه

هاي ارتبـاطي و گـسترش    ها و شبكه     فناوري اشاعه فرهنگ و اطالعات، توسعه چشمگير     
و خصوصيت برجسته قرن    هاي پاياني قرن بيستم       صنايع فرهنگي از مشخصات بارز دهه     

  50ليطره رسانه، سدر اين ميان .حاضر است
هـاي    پيامچنان كه ؛المللي، امري بديهي است ها بر زندگي امروز بشر، در بعد ملي و بين          

هـا رخنـه كـرده اسـت كـه            فردي و اجتماعي انسان    در تار و پود حيات       تا آنجا  ،اي  رسانه
بخـش مهمـي از      خدمات مـورد نيـاز بـشر،       كاالها و    توليد و مصرف آنها، همچون ديگر     

جوامع توسعه يافته را بـه خـود اختـصاص داده اسـت            بخصوص  فعاليت اقتصادي جوامع،    
   ).1 ص ،1378 ، ترجمه حيدري،1پيكارد(

ظران حوزه فرهنگ و ارتباطات، گـاه از        كنيم كه صاحبن    ه در عصري زندگي مي    امروز
 در اين عـصر كـه ارتباطـات الكترونيكـي،           .كنند  ياد مي » ها  عصر دوم رسانه  «آن با عنوان    

، ذهنيـت جديـدي شـكل        اسـت  جايگزين ارتباطات متكي بر صنعت چاپ و صدا شده        
هاي الكترونيكي جديد با خدماتي كه        رسانه. هاي جديد است    گرفته كه تحت تأثير رسانه    

يزي ر   سازند، نوع جديدي از مناسبات اجتماعي را پي         هايي كه مي    دهند و ذهنيت    ارائه مي 
 بلكه بـيش از  كند، ميتر  ها را شخصي  بين انسانكنشيكنند، كه نه تنها ارتباطات ميان         مي

 را از زمينه عملي زندگي      سازد و آنان    ميتحرك     كم  و گير، منزوي   ها را گوشه   پيش انسان 
كـاري   زدگـي، انفعـال و محافظـه    مناسـباتي كـه سـبب مـصرف      . كند  شان دور مي    روزمره

  ).59 ص ،1376 ترجمه صالحيار،، 2پاستر(شوند  مي
شود، اين است كه بـين فرهنـگ و           اي كه در اين زمينه به ذهن متبادر مي          ترين نكته   مهم
در عـصر بـاز     «: توان گفت   هاي همگاني، پيوندي تنگاتنگ ايجاد شده تا جايي كه مي           رسانه

بنـدي    كننـده در صـورت      ها خود نقشي تعيـين      رسانه» هاي فرهنگي   توليد مكانيكي فرآورده  
هـاي    دهنـده پيـام     كنند و به اين ترتيب از حـد انتقـال           فرهنگ و كردارهاي فرهنگي ايفا مي     

ها، با بازنمايي عقايـد و باورهـا، بـر            ترديدي نيست كه رسانه   . روند    فرهنگي بسي فراتر مي   
بـه  . كننـد، تـأثير دارنـد    شيوه درك دنيا از سوي مردمي كه در قلمرو آن فرهنگ زيست مي         

دگرگـوني  نقش آنهـا در     ها در عصر كنوني،       ر، مسئله اصلي در خصوص رسانه     عبارت ديگ 
  . هاست گيري و ساخته شدن هويت دار فرهنگ و شكل گسترده و دامنه

دهنده همه    صورت بخش و شكل   ) و به تعبيري گفتمان   (مدرن، فرهنگ     از ديدگاه پسا  
                                                      
1. Picard        2. Poster 
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 ،، جهـان، جامعـه    شود و برداشت از خود      اشكال روابط و كردارهاي اجتماعي شمرده مي      
 فرهنگـي اسـت     ــ  اي    هـاي رسـانه     و واقعيت به طور كلي، محصول چارچوب      ) هويت(
  ). 11 ص ،1385 ، ترجمه براهويي،1سمتي(

دارند، دست به گزينش و اقـدام       » خود«افراد با توجه به هويت و نوع برداشتي كه از           
هـاي همگـاني بـر     انهبه بيان ديگر، فضاي فرهنگي جامعه از يك سو و تأثير رس . زنند  مي

هـا و در      هـا، آرمـان     بنـدي ايـده     گيري و قالـب     عناصر هويتي از سوي ديگر، باعث شكل      
هـا تعريـف     هويت فرد كه به اعتقاد نگارندگان، تحت تأثير رسـانه         . شود  نهايت نيازها مي  

كه براي ارضاي آن نيازهـا تعريـف      (شود، الگوهاي رفتاري و مصرفي خاص خود را           مي
  . كند خلق مي) شده

اكنون اين پرسش مطرح است كه چه ارتباطي بين رسانه، هويـت و الگـوي مـصرف     
 ،هـا   تابع متغير رسانه است يـا رسـانه  ،كننده افراد در جامعه وجود دارد؟ آيا رفتار مصرف 

 نيازهاي واقعي و از پيش شكل گرفته مخاطبـان خـود هـستند و يـا                 دهنده  تاب صرفاً باز 
توليد و بازتوليـد ايـن       كننده در  ها نقشي تعيين   مدرن، رسانه  اهاي متفكران پس   طبق ديدگاه 

  نيازها دارند؟ 
 بررسـي  هـا و  در اين مقالـه تـالش شـده اسـت ضـمن پاسـخگويي بـه ايـن پرسـش             

مصرفي مخاطبـان  ـ  ها بر الگوهاي رفتاري أثير رسانهرويكردهاي نظري متفاوت در باب ت  
  .شود ارائه 2انگاري  سازهنظريوب  بر مبناي چارچ،و نقد آنها، مدل تحليلي جديدي

  مباني نظري

  رويكردهاي نظري درباره تأثير رسانه بر الگوهاي رفتاري

 بـه معنـاي     ، به معناي عام و الگوهاي مصرفي      ،ها بر الگوهاي رفتاري     ثير رسانه أدر باب ت  
هـا، بـويژه    رسانههاي متفاوتي ارائه شده كه وجه اشتراك آنها اين است كه              نظريه ،خاص

 زنـدگي و الگوهـاي رفتـاري      شـيوه   ها،    هاي ديداري و شنيداري، قادرند بر انديشه        انهرس
نظر جامعي     ها اتفاق    بر سر ميزان تأثير رسانه     ، بين صاحبنظران  اما. مخاطبان تأثير بگذارند  

بـر انديـشه و      و بي بديل     ها تأثيري شگرف     رسانه ،برخي معتقدند چنان كه   . وجود ندارد 
پـردازان، بـه اثـر     در حالي كه برخـي ديگـر از نظريـه    . دنگذار  اي مي رفتار مخاطبان بر ج   

                                                      
1. Samti       2. constructivism 



  1389 تابستان)/ 62پياپي  (2شماره / همهفدسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 34

  

 كه عوامل و متغيرهاي فردي، محيطي و      عقيده دارند   اينان  . ها معتقدند   يافته رسانه    تعديل
  . ها را دستخوش تغيير سازند جتماعي قادرند اثرات رسانها

نظريـه   «،شده است   مطرح ها  رسانهعمومي  اي كه پيرامون دامنه اثرات        نخستين نظريه 
 مخاطبـاني كـه در      تمامي بر   ،هاي ارتباط جمعي    پيام «،اين نظريه بر اساس    . است »1گلوله

  » . اثرات قوي و كمابيش يكساني دارند،گيرند معرض آنها قرار مي
 موجودي انتخابگر و برخوردار از عقل سليم        ، نشان داد كه آدمي    هاي بعدي   اما پژوهش 

  آدمي بـر   ،)2001( 2 بارن ي مانند شناسان   به تعبير روان   .كند  مي كه اطالعات را پردازش      است
خود را در معـرض چـه       «گيرد كه     باورهاي خود، تصميم مي      اساس تجارب گذشته و نظام    

هـا و اطالعـات       گزيند كـه پيـام      اي را برمي    از همين رو، او رسانه    » .نوع اطالعاتي قرار دهد   
 و اخـتالل  ه باشـد ت همخـواني بيـشتري داشـ    باورهـاي او   با نظـام ،ه از طريق آن شد منتشر

 ديدگاه نظري ديگري ارائه شده اسـت كـه از           در همين زمينه،   . كمتري ايجاد كند   3شناختي
 عنـوان  بـا  در اثـري  ،)1960 (4كالپـر . شـود  يـاد مـي  » ها  اثرات محدود رسانه  « عنوان   با ،آن
ـ .  به تشريح اين الگوي نظري پرداخته است  ،»اثرات ارتباط جمعي  «  وسـايل  ،اور كالپـر به ب

گذارنـد بلكـه اثـرات خـود را از             به صورت مستقيم بر مخاطبان تأثير نمـي        ،ارتباط جمعي 
 رسانه را تبديل به يـك   ،اي   عوامل واسطه  همچنين. نهند  اي بر جاي مي     طريق عوامل واسطه  

 )1381،  ترجمـه دهقـان    (6 و تانكارد  5نيسور. دنساز   مي )و نه يك عامل علي    (عامل ثانويه   
  : اند  زير فهرست كردهترتيبنظر كالپر را به  اي مورد مل واسطهعوا

   شامل درك گزينشي، مواجهه گزينشي و حفظ گزينشي ؛فرايندهاي گزينشي. 1
  فرايندهاي گروهي . 2
  هنجارهاي گروهي . 3
  رهبري افكار. 4

 مخاطبان ممكن اسـت     ،دهد  شواهدي نيز در دست است كه نشان مي        ،از سوي ديگر  
تـأثير  . گيرنـد باي قـرار      هـاي رسـانه      تحت تأثير پيـام    ،)ناخودآگاه(ناهشيارانه  به صورت   

  . دارد نام »اي تحريك زير آستانه«ناهشيارانه رسانه بر مخاطبان 

                                                      
3. cognitive dissonance 2. Barn 1. bullet theory 

6. Thankard 5. Severin 4. Klapper 

  7. Pervin 
 1.  
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 آگاه نيست، دريافـت كنـد و        هاهايي را كه از آن       محرك دتوان  انسان مي  «اين ترتيب به  
  .)69ص  ،1381  كديور،ترجمه جوادي و، 1پروين(» ن قرار بگيردشاتحت تأثير

 ،بر اساس اين نظريـه    .  است »2نظريه كاشت «ها،    سومين نظريه مربوط به اثرات رسانه     
هـا و     بينـي، نقـش      مبادرت بـه كاشـت جهـان       ،ها  تلويزيون با نفوذ فراگير در بين خانواده      

به زعم بانيان و حاميان نظريـه كاشـت، تلويزيـون         . دكن   هاي رايج در ذهن آنان مي       ارزش
ها، سبك زندگي و روابط درون و بـرون فـردي افـراد            ش از هر رسانه ديگري، انديشه     بي

هاي ديگر در زنـدگي روزمـره    ، اين رسانه بيش از رسانه    را كه چ. دهد  جامعه را شكل مي   
  . مردم حضور دارد
مـك  « به اندازه نظريه     ،ها، هيچ يك    هاي مختلف مربوط به اثرات رسانه       از ميان نظريه  

نظريـه جبرگرايـي    « عنـوان    بـا لوهان، كـه از آن         نظريه مك .  نيافته است  شهرت» 3لوهان
 بـا   ،لوهـان   مـك . بندي شد    فرمول 1964 در سال    ،شود، براي اولين بار      ياد مي  »4اي  رسانه

بـه  . كـرد ها عرضـه      رويكرد نويني به رسانه   »  پيام است  ،رسانه«بيان جمله كوتاه و موجز      
. گذارنـد   ركرد يك يا چند حس از حواس ما تأثير مـي           بر كا  ،ها   از رسانه  ك هر ي  ،باور او 

دانـد و معتقـد اسـت         مي) المسه(اي ديداري، شنيداري و بساوايي        او، تلويزيون را رسانه   
استفاده ما بر اثر    . اي درخواهد آورد     به صورت قبيله   بار ديگر زندگي ما را    » تلويزيون«كه  
تشكيل » دهكده جهاني« و يك  شدخواهيم دور ،هاي مجزا  ملتـ از دولت  ،تلويزيوناز 

  از نظـر مـك     بنـابراين . )394ص   ،1381 ترجمه دهقان، ن و تانكارد،    يسور (دخواهيم دا 
 نـه از محتـواي آنهـا، از         ،شود   از شكل آنها ناشي مي     به طور عمده   ،ها  لوهان، تأثير رسانه    

  .داند  او رسانه را پيام مي،همين رو
نظريـه مـارپيچ    «بندي كرده اسـت كـه بـه           مولنظريه جديدي را فر   نيز   5مانينوئل نو 

انگيـز،    در خـصوص يـك موضـوع مناقـشه         ،بر اين اساس  .  است شهرت يافته  »6سكوت
كننـد    سعي مين در ابتداآنا. زنند هايي مي اغلب مردم درباره واكنش افكار عمومي حدس     
ين موضـوع   به ا كوشند     پس از آن مي     و دريابند كه آيا در اكثريت قرار دارند يا در اقليت         

 در جهت موافقـت بـا آنهـا قـرار دارد يـا نـه، چنانچـه             ،عمومي  كه تغيير افكار   پي ببرند 
كنند درباره موضوع سكوت اختيـار         سعي مي  ،احساس كنند در جهت مخالف قرار دارند      

 در جهـت فاصـله گـرفتن از         ،عمـومي  اگر تـصور كننـد تغييـر افكـار        همچنان كه   . كنند

                                                      
1. Pervin       2. cultivation theory       3. McLuhan 

4. media determinism theory       5. Noelle Neumann       6. spiral of silence theory 
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 بيشتر احساس كنند    نآناكه  هر چقدر   . يابند  ت گرايش مي   به اختيار كردن سكو    ،آنهاست
ها نقـش     مان، رسانه ياز نظر نو  . مانند   بيشتر ساكت مي   ،ديدگاه متفاوتي عرضه نشده است    

ها و جلوگيري از اشـاعه و گـسترش برخـي             بديلي در ترويج برخي عقايد و نگرش         بي
 نظريـه « عنـوان  بـا  ويظريـه  از همـين رو، امـروزه از ن  . ات و باورها دارند ينظراز  ديگر  

  ).همان منبع (شود نيز ياد مي» اثرات قدرتمند
 بـراي   ،اي و ارتباطـات جمعـي       هاي مختلف مطالعات رسانه      شاخه ،هاي اخير   در سال 

 بـر تحليـل      مبتنـي   نوعـاً  ،اين مطالعات . اند   آمده  پديد ها  تأثير رسانه و عام   مطالعه انتقادي   
اي وجـود دارد و آثـار    هاي رسانه حتوايي كه در پياميعني توصيف انواع م.  هستند 1محتوا

هـاي   ديدگاه(هايي   طبق چنين ديدگاه  . دارد) مخاطبان(ادعايي كه چنين محتوايي بر مردم       
هـاي فرهنگـي را مـنعكس          ديگـر فقـط ارزش     ،هـا   محتواي رسانه ) ها  مدرن به رسانه   پسا
ـ . دهد  ها شكل مي     به اين ارزش   به طور عمده،  كند بلكه    نمي هـاي    ن نظريـه كـه رسـانه      اي

نظريـه تزريـق   « بـه  ، بر رفتـار مخاطبـان تـأثير بگذارنـد    به طور مستقيمتوانند    جمعي مي 
ـ       اين نظريه مدعي است كـه رسـانه       . ه است  شهرت يافت  »2زيرپوستي طـور  ه  هـا قادرنـد ب

گذارد، افكار را تحت تأثير       مستقيم و به همان شيوه كه تزريق زيرپوستي بر بدن تأثير مي           
خـالف    بر،ها  اين ديدگاه.)338 ص ،1387 ترجمه ميداني و دوران،، 3دانسي( دهند  قرار

هـا، فرهنـگ، زبـان و       ها به رسانه و فرهنگ كه مدعي بودنـد، گفتمـان            ديدگاه مدرنيست 
 گفتمـان و فرهنگـي   ، زبان، بازتاب و آيينه واقعيات بيروني هستند، اعتقاد دارند        ،ها  رسانه

كننـده و سـازنده واقعيـات و         يابـد، تعريـف     ها بازتـاب مـي     كه در عصر جديد در رسانه     
هـا، هـيچ واقعيـت      مدرنيست به اعتقاد پسا  .  رفتاري افرادند  هاي  هاي زندگي و سبك     شيوه

 بـا  ،جهان بي شكل زندگي. گفتماني موجود نيست ذاتي، ساختاري، ماقبل گفتمان و غير   
نتيجه اين بحث آن است    . شود  يابد و ساخته مي     اي شكل مي    هاي رسانه  ها و بازي    گفتمان

در  جهان واقـع،  . ماند   تفاوتي باقي نمي   آنمدرن، ميان واقعيت و وانمايي       كه در عصر پسا   
هـا در عـصر       به عبارت ديگر، انسان   . هاست  ها و وانمايي    سازي   همان جهان شبيه   حقيقت
  ترتيب،به اين. جهان و جامعه سر و كار دارند نه با خودشان          با تصاوير يكديگر،   ،حاضر

 مردم با تعبيرها و     ، است كه در آن    5 جهاني مافوق واقع   ،مدرن ، جهان پسا  4به نظر بودريار  
 ، البتـه كـانوني و همزمـان       ،هـا در ايـن ميـان        تصويرها سر و كار دارنـد و نقـش رسـانه          

                                                      
1. content analysis       2. hypodermic needle theory       3. Dansi 

4. Baudrillard          5. hyper real 
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 تنهـا واقعيـت   ،سـازي   تصوير يـا شـبيه   ،نتيجه نهايي آنكه  . كننده است  تغييردهنده و تغيير  
 بـاقي  ي ديگـر واقعيـت  ،جز آن  هست،»واقعي« نيست و هم    »واقعي«م  است و گرچه ه   

 همان است كه    ،دانيم  ها و نيازهاي خود مي      آنچه ما درباره واقعيت    ،در اين ميان  . ماند  نمي
  . شود اي ساخته مي در تصورات رسانه

بخـشد و آن را دو چنـدان           شـدت مـي    1سـازي جهـان     ها، به فرايند شبح     اين وانمايي 
شـود و نيـاز بـه امـور      زده مـي  جهـان مـدرن افـسون    سـازي،    اين فرايند شبح   در. كند  مي

تكريم و پرستش مجهوالت و خرافات و ميل كودكانه به چيزهاي عجيب و              غيرعقاليي،
، 2شـايگان  (شـود   مـي  به نوعي ارزش تبديل      ،ضروري و حتي مضر    مصرف كاالهاي غير  

  ). 317ـ 320 صص ،1386 ترجمه ولياني،
بـر الگوهـاي    ) هـاي آزاد    بخـصوص رسـانه   (هـا      تأثير رسانه  بارهي در هاي سنت  ديدگاه

 نيـز مـورد     4 و هوركهـايمر   3گراياني چون آدورنو     از سوي چپ   ،مخاطبان/ مصرفي افراد   
ديالكتيـك  «يعنـي   در يكـي از مقـاالت خـود         ،اين دو .  شديد قرار گرفته است    هايانتقاد

عنوان يكي از   ه  ات جمعي را ب    صنعت ارتباط  ، يا به عبارتي   6 صنعت فرهنگ  ،»5روشنگري
در عـصر   . كننـد   هـاي عـصر سـلطه عقالنيـت ابـزاري توصـيف مـي               تـرين ويژگـي     مهم

ـ       داري متأخر، تلفيق فرهنگ با سرگرمي و بازي، فرهنـگ تـوده             سرمايه ه اي منحطـي را ب
اي ندارند، زيرا در       در حقيقت چاره   ،كنندگان صنعت فرهنگي    مصرف. وجود آورده است  
 كــاركرد اصــلي صــنعت فرهنگــي در عــصر. بيننــد سوس چيــزي نمــيوراي واقعيــت محــ

 داري پيشرفته، از ميان برداشتن هر گونه امكان مخالفت اساسـي بـا سـاخت سـلطه                  سرمايه
 شناس، صـنعت ارتباطـات      به اعتقاد اين دو جامعه    ). 185، ص   1383بشيريه،  (مستقر است   

 ئشـ « تـوده، جريـان      داري متأخر، بـا هـدف تمـايز فرهنـگ فـاخر و              جمعي در سرمايه  
  اثــر مخــرب،مانــد  آنچــه بــه جــا مــي،در ايــن صــنعت .كنــد  را تقويــت مــي»7شــدگي

هايي كـه      رسانه ـ  هاي بازاري   در نظام مبتني بر رسانه    . است» 8زدگي سازمان يافته   مصرف«
 در  ،صـنعتي  داري   قـدرت سـرمايه    ـ  ند هست هاي تجاري فرامليتي    در دست صاحبان بنگاه   

تـوان زنـدگي واقعـي را از آنچـه در             ديگـر نمـي   . النه كرده اسـت   كنندگان    ذهن مصرف 

                                                      
3. Adorno 2. Shayegan 1. the phantomation of world 

6. culture industry 5. dialectic of enlightenment 4. Horkheimer 

 8. organized consumerism 7. commodification 
 1 .  
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.  تميـز داد ،شود ارائه مي... هاي تلويزيوني و     تبليغات، برنامه  هاي سينمايي،   فيلم نشريات،
شوند تا    يابد، افراد تشويق مي     در چنين شرايطي كه رويكردهاي شبه فردگرايانه رواج مي        

 »هـاي آزاد  اسـتبداد رسـانه  « ،بنابراين. ه نگاه نكنندبه هيچ چيز، حتي نيازهاي خود، نقادان    
 با سرپوش گذاشتن بر آگاهي بـشر و عرضـه تبليغـات دروغـين               ،داري غربي   در سرمايه 

درباره وفور و آزادي انتخاب و نيز گسترش شيوه زنـدگي مـصرفي، نـه تنهـا از مطـرح                    
ي خـود بـا منـافع        بلكه با پيوسـتگ    ،كند  شدن نيازهاي واقعي و بالقوه مردم جلوگيري مي       

اقتصادي خاص و با تبليغات و بمباران تصاوير خـوش آب و رنـگ، ذهنيـت مـشتريان                  
 را  ن آنـا  ،كند و با خلق نيازهاي كـاذب        زده و مبهوتشان مي    ، افسون دهد  ميخود را شكل    

هـا بـه    در چنـين شـرايطي رسـانه      . شـود   رهنمون مـي  در جهت مصرف كاالهايي خاص      
  . شوند ل مي تبدي»1اربابان توليد مصرف«

  رويكردي متفاوت: رسانه، هويت برساخته و الگوي مصرف

 در جوامع ،الگوهاي مصرفي ارائه   از پايان قرن بيستم، مصرف و        ، شد گفتهطور كه    همان
 بلكه  ،فرهنگي نبوده ـ     يك روند اجتماعي   تنها ،)داري غربي   سرمايه(مبتني بر اقتصاد بازار     

 از خـالل تـأثيرات آن بـر جامعـه و خـرده              تـوان   به مرامي تبـديل شـده اسـت كـه مـي           
. هاي اجتماعي، به برآمدن دوران جديدي در تاريخ كشورهاي اروپـايي پـي بـرد                فرهنگ

» مـدرن    دوران پـسا   «، بـسياري  از جانـب  دوراني كه به دليل پايان دادن به دوران مـدرن،           
 ،3بورديـو  به گفتـه     ،در اين دوران جديد   ) 1381  ترجمه صبري،  ،2باكاك(شود    ناميده مي 
 بلكه متضمن  ،نيست) واقعي(دار     تنها ارضاي يك دسته از نيازهاي زيستي ريشه        ،مصرف
همچنـين بـه تعبيـر بودريـار، مـصرف در           . ست نيز ه  ها  ها و ارزش    ها، نمادها، ايده    نشانه

 خريدار كاال از طريق به نمايش گذاشتن كاالهاي         ، آن طي روندي است كه     ،دوران جديد 
 »هويـت « تالش براي خلـق و حفـظ يـك حـس             در حال  ،ور فعال  به ط  ،خريداري شده 

افراد هويت چه كـسي بـودن خـويش را از طريـق آنچـه            امروزه  به عبارت ديگر،    . است
  ). 1388مسعودي، (كنند   جعل مي، تعريف يا به عبارت بهتر،كنند مصرف مي

 در  زيـرا  شناسي و مطالعات فرهنگي اسـت      موضوع هويت از مسائل اصلي در جامعه      
ها، در بطن آنها و از خالل آنها،    شود كه افراد و گروه      هايي بررسي مي     زمينه ،اين قلمروها 
 ،در ايـن ميـان  . كننـد  پذيرند و تعريف مي سازند، مي را مي) معرفت به خود(هويت خود  

                                                      
1. masters of consumption production        2. Bakak        3. Bourdieu 
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 مبنـاي   ،خالف جامعه سـنتي و پيـشامدرن كـه در آن            بر  كه استاين  ز اهميت   ئ حا نكته
موقعيـت فـرد در   « در جامعـه مـدرن،     ،هاي انتسابي است    يژگي بيشتر و  ،هويت اجتماعي 

 فراتر از آن در وضعيت پـسامدرن، نـوع      ياكه تبلور آن در مفهوم طبقه است        » نظام توليد 
 اسـت كـه هويـت فـردي و     »سـبك زنـدگي  «يـا  » هـاي مـصرفي   رفتار و كنش«و سبك   

  . دهد اجتماعي را شكل مي
كنـيم   تي كه اكنـون در آن زيـست مـي          در وضعيت پسامدرن، وضعي    ،به عبارت ديگر  

 شود و ايـن   تلقي مينهاي مصرفي آنا    جملگي تابعي از نوع كنش     ،هويت اجتماعي افراد  
مبناي مـصرف    كه بر آيد  ميپديد  » هويت اجتماعي «هاي جديدي از      گونه است كه شكل   

هـا،    راهي بـراي تعريـف ارزش  ،در اين معنا، سبك زندگي. شود بندي مي   صورت ،كاالها
ز اهميت ايـن اسـت     ئ موضوع حا  ،عبارت ديگر ه  ب. افراد است ) هويت(ها و رفتار      گرشن

كـه در   ) 1مانند رويكرد ماركس  (شناسي    خالف رويكردهاي نظري كالسيك جامعه     كه بر 
 و دارنـد  بر جايگاه و نقش افراد در نظام توليـد تأكيـد        ،تعيين و تعريف هويت اجتماعي    

، در  ورنـد آ شـمار مـي     گيري هويت به    امات اصلي شكل   از الز   را اشتراك در فراگرد توليد   
گيري هويت اجتماعي، معطـوف بـه رفتـار           شناسي، بنيان شكل    رويكردهاي متأخر جامعه  

  .)17ـ18 صص ،1386رحمتي، (مصرفي افراد است 
خـالف رويكردهـاي      بـر  ،سويه نيست، به اعتقاد نگارندگان      يك ي روند ،اما اين امر  

هـاي زنـدگي در      چه الگوهاي مصرفي و سبك      اگر ،تماعينظري جديد درباره هويت اج    
 بايد گفت كه در مرتبه اولـي،  ،كنند تعريف و بازتوليد هويت اجتماعي افراد نقش ايفا مي   

 ناين ساخت هويتي افراد است كه به سبك زندگي و انتخاب نـوع الگـوي مـصرف آنـا          
هـا   ايـن هويـت  شود ايـن اسـت كـه،     پرسشي كه در اينجا مطرح ميحال  . دهد  شكل مي 

بندي هويت اجتماعي افراد نقش اساسـي         گيرند و چه متغيري در صورت       چگونه شكل مي  
هـاي     رسـانه  كند؟ نگارندگان مقاله بر اين باورند كه با توجـه بـه تكثـر و تعـدد                  را ايفا مي  

 تعبيـر   به» 2اي  جامعه شبكه «گيري    جمعي در دسترس و در نتيجه انقالب اطالعاتي و شكل         
. كننـد   بندي هويت اجتمـاعي افـراد ايفـا مـي           ها نقشي اساسي در صورت      انه، رس 3كاستلز

 همان گونه كه اشاره شد، در پاسـخ بـه پرسـش ايـن پـژوهش بـرآنيم كـه چگـونگي تـأثير                       
 در كننـدگان،   مـصرف  / اي را در تعريف هويت و ذهنيت مخاطبان ـ رسانه ابزارهاي فرهنگي 
انگـاري، بيـان    بر مبناي چارچوب نظري سازه كننده    مند و تبيين    تحليلي نظام يك چارچوب   

                                                      
1. Marx        2. network society        3. Castells 
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مخاطبـان  /  ها، بر هويت اجتماعي كنشگران گيري ترجيح  شكلانگاري در تبيين   سازه. كنيم
 برآمـده از    ،شناسي معتقدند كه رفتار كنشگران      از لحاظ هستي   ،انگاران  سازه. كند  تكيه مي 

 ،االسـالمي   شـيخ  (اسـت اي آنـان      انديـشه ــ     هويت آنان و مبتني بر ساختارهاي هنجاري      
  ). 122 ص ،1388عسگريان، 

مند اسـت كـه       خصوصيتي در كنشگران نيت     هويت، ،كند   تصريح مي  1 الكساندر ونت 
 در  ،اين به معناي آن اسـت كـه هويـت         . موجد تمايالت انگيزشي و رفتاري در آنهاست      

بـه  .  يك ويژگي ذهني است كه ريشه در فهـم كنـشگر از خـود و ديگـري دارد                  ،اساس
پـس  . »ديگـري «و انگـاره  » خـود «انگـاره  : هويت شامل دو انگـاره اسـت     ارت ديگر، عب

ترجمـه  ونـت،   (بخـشند     هـا قـوام مـي        هـر دو بـه هويـت       ،ساختارهاي دروني و بيروني   
دهند كه بـه تبيـين رفتـار          هايي را نشان مي     ها، انگيزه    هويت .)326 ص   ،1384 مشيرزاده،
يت است زيرا يك كنشگر تا وقتي ندانـد          مستلزم وجود هو   ،تعريف منافع . كند  كمك مي 

ها به درجات مختلف واجد محتواي        خواهد و از آنجا كه هويت       داند چه مي    كيست، نمي 
اجتمـاعي   /هاي شخصي   گذار بر كنش    فرهنگي هستند، منافع نيز كه از متغيرهاي اساسي تأثير        

 جـداي از    ،نجا در اي  .)337 ص   همان منبع، (اند    چنين ،هستند) كنندگان مصرف( بازيگران
انگـاران   چيستي مفهوم هويت، چگونگي ساخته شدن آن نيز مسئله بنياديني در نزد سازه            

 تعامـل  ،از ايـن منظـر  . ندداراي آن تأكيد   بر ماهيت اجتماعي و رابطه    ،انگاران سازه. است
بـر ايـن    .  مبتني بر تفسير پوياي هنجاري و شناختي از جهـان اسـت            ،در جهان اجتماعي  

، 3گـالم ( دارد   2شـود و مـاهيتي بينـاذهني        محوري ساخته مي    بر اساس گفتگو    هويت ،مبنا
 اما بر خالف نظر ونت در باب چگونگي ساخته شـدن هويـت در               .)2ـ10 صص   ،2002

 براي نخستين بار در جهان فاقـد        »5ديگري« و   »4خويشتن«كند    الملل كه بيان مي     نظام بين 
 تحت  ،ها در محيط داخلي     هويت  يابي   ت ساخ كنند،  ميهاي مشترك با هم برخورد        انگاره

  . خورد اي ديگر رقم مي هاي همگاني به گونه تأثير رسانه
اي شـده زنـدگي شـناوريم و بيـشتر            ترديدي نيست كه ما امروز در واقعيـت رسـانه         

واسـطه خلـق نمادهـا، مجـالي بـراي          ه  ها ب   رسانه. هاست  هاي نمادين ما از رسانه      محرك
هـا تجربـه       واقعيتي كـه از طريـق رسـانه        .اند  فراهم آورده تحقق فرهنگ واقعيت مجازي     

شـود كـه عمـل را بـه            طريق نمادهـايي درك مـي      زيرا از شود، همواره مجازي است       مي

                                                      
1. Alexander Wendt        2. inter-subjective       3. Gullum 

4. ego                 5. alter 
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اند،  دهند كه از چارچوب تنگ معنايي كه نمادها براي آن در نظر گرفته              اي شكل مي    گونه
 بـر اسـاس فقـدان خـود     در اين فرهنگ، واقعيت همواره به شكلي نمـادين و . گريزد  مي

 دور از دسـترس اسـت، بلكـه    ،شود، اما نه به آن معنا كه اين واقعيـت        واقعيت تجربه مي  
گويـد،    كه كاستلز مي  گونه همان.  كه اساساً چنين واقعيتي وجود ندارد      دليلبيشتر به اين    

كننـد،     زيـست و از طريـق آن عمـل مـي           ،ها در محيطـي نمـادين        انسان ،در همه جوامع  
 ارتباطي جديد، القاي واقعيـت مجـازي نيـست بلكـه ايجـاد مجـاز       نظامن ويژگي   بنابراي

   .)431 ص ،1380 ترجمه چاووشيان،كاستلز، (واقعي است 
 تـصاوير و نمادهـاي خلـق    ،شـود كـه اوالً    از آنجا ناشي ميياد شده،اهميت مباحث   

دهنـد،    مـي ها، بخش مهمي از واقعيت دنياي پيرامون مـا را تـشكيل    وسيله رسانه ه  شده ب 
 هيچ دليلي وجود ندارد كه آنها را اصيل يا واقعي بـه حـساب نيـاوريم و سـرانجام                    ،ثانياً

رحمتـي،  (دهند كه صـور متعـدد واقعيـت را تجربـه كنـيم                اينكه، به ما اين امكان را مي      
   .)45 ص ،1386

زدايـي از تجربـه زيـست اجتمـاعي كـه       اي با مركزيـت    تجربه رسانه  ،در عصر جديد  
طور بالقوه  ه  بازسازي يا واسازي هويت را ب      ي زيسته و واقعي است، امكان تغيير،      ا  تجربه

اي براي تكـوين      ها در عصر جديد، عامل و محمل تازه         كند و از آنجا كه رسانه       فراهم مي 
نـوع و شـكل    هاي اجتماعي از طريق توليد تصاوير و خلق نمادها هستند،   و رشد هويت  

ها و عاليـق   تواند معيار مناسبي براي خلق سليقه كند، مي  اي كه فرد به آن توجه مي        رسانه
 متغير اساسـي در     ،به عبارت ديگر، هويت فرد كه بر اساس استدالل نگارندگان         . او باشد 

 از طريـق  خلق نيازهـا و سـاخت الگـوي رفتـار مـصرفي فـرد اسـت، تـا حـد زيـادي                       
  .گيرد اي شكل مي هاي رسانه ها و وانمايي نمادپردازي

  اي بر الگوي مصرف ي تأثير ساخت فرهنگ رسانهمدل تحليل

اي، هويـت و الگـوي        بين ساخت فرهنگي رسـانه    ) 1نمودار  (مدل تحليلي ارائه شده     در  
اي تعاملي وجود دارد كه در بخش بعدي هر يك از اين روابط به تفكيـك                 مصرف رابطه 

  .گيرد مورد بررسي قرار مي
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  اي بر الگوي مصرف  رسانه ـي مدل تحليلي تأثير ساخت فرهنگـ 1 نمودار

  

  

  

  

  

  
 همان طور كـه  :بندي هويت اجتماعي اي در صورت ـ رسانه  تأثير ساختارهاي فرهنگي    . 1

انگاري، امري در حـال شـدن اسـت كـه در يـك                گفته شد، هويت كنشگران از منظر سازه      
د، در اين رون  ). 124، ص   1388 عسگريان،    و االسالمي  شيخ(شود    فضاي تعاملي ساخته مي   

ها به مثابه شيوه تبادل نظـر فرهنگـي           رسانه .كنند  كمك مي  1سازي  ها به فرايند هويت     رسانه
كنند درباره اين موضوع      ها مردم انگيزه پيدا مي      به طور عمده، از طريق رسانه     . كنند  عمل مي 

با مطالعـه يـك كتـاب خـوب يـا در تـاريكي              . فكر كنند » خواهند چه كسي بشوند     مي«كه  
به عبارت ديگـر،  . شود پذير مي   هويت و فكر كردن درباره كيستي خود امكان        سينما، آزمون 

شـود؛   ها به فـرد انتقـال داده مـي    اي كه از طريق رسانه شناختي و فرهنگي هاي زيبايي  تجربه
، صـص   1987،  4 و هـرش   3نيـوكم (كنـد      فراهم مـي   2اي را براي خودانديشي     امكانات ويژه 

بيشتر ما بـراي معنـي      . كنند  ه فرايند معنايابي نيز كمك مي     ها ب   عالوه بر اين، رسانه   ). 54ـ56
هـاي    شـود، بـه رسـانه       تر و پر رمز و رازتر مـي         كردن جهاني كه به طور روزافزون، پيچيده      

پرورانـد    بيني كم و بيش منسجمي را مـي         ايم و اين امر، به تدريج جهان        همگاني متكي شده  
  ). 29ـ 31، صص 1386، زاده رضوي(كند  كه ما را از ديگران متمايز مي

بـه دنبـال تـأثير اول، يعنـي تـأثير فـضاي             : تأثير هويت اجتماعي بر سبك زنـدگي      . 2
تواند بر سـبك   بندي مفهوم هويت، خود اين مفهوم نيز مي اي بر صورت ـ رسانه فرهنگي  

                                                      
1. identity construction        2. self -reflection       3. Newcomb 

4. Hirsch 

 سبك زندگي

 اي ساخت فرهنگ رسانه

  هويت

 الگوي مصرف 

 رسانه فرهنگ
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جـامع   اي كم و بيش     توان به مجموعه    از نظر گيدنز، سبك زندگي را مي      .  تأثير بگذارد  زندگي
 جـاري او را  گيرد، چون نه فقـط نيازهـاي   عملكردها تعبير كرد كه فرد آنها را به كار مي از  

آورند، بلكه روايت خاصي را هم كه وي براي هويـت شخـصي خـويش برگزيـده             برمي
 .)120 ص   ، ترجمـه موفقيـان،    1378 ،1گيـدنز (سـازند     است، در برابر ديگران مجسم مي     

مدرنيتـه  . ايد در ارتباط با مدرنيته بررسي كـرد  مفهوم سبك زندگي را ب،طبق اين تعريف  
هاي گوناگون و پيچيـده مواجـه       با امكانات خود و از طريق خلق تنوع، فرد را با انتخاب           

كنـد، زنـدگي      كه سنت انسان را به سوي مسيرهاي خاص هدايت مي          در حالي . سازد  مي
تـاريخ زنـدگي     با افزايش آگاهي و ايجاد فرصت براي ساختن و دوبـاره سـاختن               ،نوين

 بـه   .)265 ص   ،1996،  2نروزنگـر (كنـد     نمود پيدا مي  ) هويت و سبك زندگي   (شخصي  
 برابـر دهد، انسان در       كاركردهاي پيشين خود را از دست مي       ،كه سنت  بيان ديگر، زماني  

چه وضع و حال جامعه     هر ،رو از اين . گيرد  هاي ممكن قرار مي     طيف متنوعي از انتخاب   
برد، بيشتر به دنياي ما بعد سـنتي تعلـق داشـته باشـد،      سر ميه  بو محيطي كه فرد در آن  

 و نيز سـاخت و بازتوليـد         وي  سبك زندگي او نيز بيشتر با هسته واقعي هويت شخصي         
توان گفت، سبك زندگي، رفتـاري اسـت در           رو مي  از اين . آن، سر و كار خواهد داشت     

 بـه   ،عبيري ساده، سـبك زنـدگي     به ت . كند  زندگي روزمره كه فرد را از ديگري متمايز مي        
هاي پوشيدن، خوردن، پيروي از مد و محيط           و به عادت   استهاي روزانه مربوط      فعاليت

 صص  ،1378 موفقيان،ترجمه  گيدنز،  (شود    رو شدن با ديگران اطالق مي      هو توجه به روب   
 اجتمـاعي در تحليـل   از سوي ديگر، با كم رنگ شـدن اهميـت مفهـوم طبقـه        ). 119ـ121

 در پي دگرگون شدن رابطـه كـار و فراغـت و نيـز چنـد              و  هاي جوامع معاصر      يپيچيدگ
هـاي مبتنـي      بندي   گروه ،پارگي ساختار طبقاتي و رشد و گسترش فرهنگ مصرف، ديگر         

تواند تـشابه و تفـاوت در خـصوصيات           هاي توليدي و موقعيت اقتصادي نمي       بر فعاليت 
گي به معناي عـام را توضـيح دهـد           سبك زند  ،اجتماعي، رفتاري و اعتقادي و به عبارتي      

هاي اجتماعي ناشي از      در عصر حاضر كه تفاوت     ،رو  از اين  .)2 ص   ،1381شيان،  وچاو(
، فـرد بـا     شده اسـت   نمايانگر تمايزهاي هويتي افراد      ،هاي توليدي   مصرف به جاي روش   

از قبيل پوشش، آرايش و مدل مو، انتخاب نـوع مـواد   (انتخاب الگوي خاصي از مصرف    
 ،هاي اجتمـاعي    بندي   در تقسيم  كوشد  مي...)  و   خودرو، تزئينات داخل منزل، مدل      غذايي

شخـصي  ـ  هويت اجتماعي  دهد و به اين ترتيب،خود را با قشر خاصي از جامعه پيوند 
                                                      
1. Giddens        2. Rosengren 
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 اين رسـانه اسـت كـه الگوهـاي خـاص       ،در اين ميان   .خود را به معرض نمايش بگذارد     
زنـد و    به لحاظ مفهومي پيوند مي،راز هر قشرت  رفتار مصرفي و سبك زندگي را با انسان    

درك ما از اينكه كدام سبك زندگي و رفتـار           به بيان ديگر،   .سازد اين نسبت را برقرار مي    
اجتمـاعي ربـط مفهـومي دارد و بـه عبـارتي،      هاي   با كدام يك از انواع قشربندي   ،مصرفي

  .اي است معرف آن است، خود از توليدات رسانه
 در رويكـرد    ، شـد  گفتـه چنـان كـه      :سـازي   دگي بـر فراينـد هويـت      تأثير سبك زن  . 3
  همـان  ،رو اي تعاملي برقرار اسـت، از ايـن          رابطه ،انگاري، بين ساختار و كارگزاران      سازه
بندي هويت اجتماعي و بـه تبـع          ر صورت ب ،...) ها و   رسانه( كه كارگزاران فرهنگي     گونه

ها و الگوي مـصرف       گذارند، كنش  جامعه اثر مي  ) سبك زندگي (آن، نوع الگوي مصرفي     
 انتخـاب نـوع   ،تواند بر تغييـر و بازتوليـد مفهـوم هويـت و بـه تبـع آن           كنشگران نيز مي  

ــذار باشــد   ــل تأثيرگ ــورد تعام ــي م ــارگزار فرهنگ ــه. ك ــان نظري ــردازان معاصــر  در مي پ
 كاركرد هويـت بخـش سـبك زنـدگي و       ر بورديو و گيدنز ب    ، بيش از همه   ،شناسي  جامعه

. انـد   ترين وجوه سـبك زنـدگي فـرد، تأكيـد كـرده            عنوان يكي از مهم   ه  بالگوي مصرف   
 بـا    آن  با تأكيد بر اهميت نمـادين فراغـت و رابطـه           ،»1تمايز«  خود بورديو در اثر مشهور   

منزلت، به تالش براي بررسي تغييرات فرهنگي مدرن بر مبناي تبيين روابط با ابزارهـاي               
» مـصرف « ، طبق ايـن برداشـت     .)20ص   ،1386رحمتي،  (مصرف مبادرت ورزيده است     

ـ  2ـ وسـيله  مدارانه و مبتني بر تحليل هدف   ديگر تنها فعاليتي اقتصادي، غايت     يـن  ه ا نيـست، ب
 از نيازهاي طبيعـي باشـد       اي  پارهتواند صرفاً ارضاي      معنا كه دليل خريد رفتن مردم، نمي      
 بـا   ،فـراد ، يعنـي ا   اسـت  بيشتر معطوف بـه هويـت        ،بلكه در دنياي جديد، مصرف كردن     

خوردن، نوشيدن، پوشيدن، نحوه گذراندن اوقات فراغت يـا بـه           رفتارهاي مصرفي مانند    
در همـين زمينــه بورديـو، در پژوهــشي   . شــوند شناســايي مـي  »ســبك زنـدگي « ،عبـارتي 
 مـصرف عطـر و ادكلـن بـه عنـوان يـك امـر نمـادين                   تحليل ـ تجربي به   شناسانه    جامعه

ن فرانسه، در وضعيتي انضمامي پرداخت و سعي        طبقات گوناگو در ميان   » تشخص بخش «
 مصرف عطر و ادكلن و انتخاب نوع مـارك آن، راهـي نمـادين بـراي                 كرد نشان دهد كه   
از اين رو، در دنياي جديـد،       ). 1388مسعودي،  (هاي اجتماعي است      گروهايجاد تمايز بين    

كاالها، اشـيا، اجنـاس   ها در انتخاب    از طريق به كارگيري ساليق، قرايح و ذايقه       » خود« بيان
ـ . گيرد   مي صورت ... و  »خـود «، ابزارهـاي بيـان   »مـصرف « و »خريـد «يـن معنـا كـه       ه ا ب

                                                      
1. distinction        2. end-means 
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ـ  »نمايـشي « حـالتي    ، است كه خريد كردن    ترتيب اين   به. شوند  مي گيـرد و     خـود مـي   ه   ب
اي كامالً معنادار و با اهميت بـدل         شد، به حوزه     خنثي تلقي مي   ،كه تا به حال   را  اي    حوزه
 مولـد   ، در دنيـاي متـأخر     »مـصرف « بودريار معتقـد اسـت كـه         ،ر همين ارتباط  د. دكن  مي
و ) گـذارد   امري كه بورديو نيز با تأكيد فراوان بر آن صحه مي          ( است   »1منزلت اجتماعي «

 و  »خـود «اي بـراي تمايزبخـشي بـين          شوند، نشانه    مي 2اشيا و كاالها تبديل به يك نشانه      
  ). 54 ص ،1386رحمتي، (» ديگري«

كه جلوه بـارز  بين سبك زندگي  :اي ـ رسانه امل سبك زندگي و ساخت فرهنگي     تع. 4
وجهـي   اي چنـد     رابطـه  ،اي در جامعه    رسانهـ     ساخت فرهنگي  آن الگوي مصرف است و    

 واسطه شركت در فراينـدهاي  ه ب،اي رسانه ـ   طور كه ساخت فرهنگي همان. برقرار است
گـذارد، ايـن      ي كارگزاران تـأثير مـي     مستقيم بر سبك زندگ    صورت غير ه   ب ،سازي  هويت

 به عنوان   ،ها  واسطه نيز باشد به اين معنا كه رسانه       بي  صورت مستقيم و    ه  تواند ب   تأثير مي 
مخاطبــان خــود را بــا انبــوه /  كننــدگان دهنــدگان اطالعــات، مــصرف حــامالن و انتقــال

 در ايـن    نكته مهم ديگر   .كنند  هاي انتخاب در ابعاد مختلف سبك زندگي آشنا مي          فرصت
 ،از آنجا كـه كاالهـا     . اي نمادين است    عنوان رسانه ه   كاال ب  در نظر گرفتن نقش   ،  خصوص

شوند، ترجيحات مردم در مصرف آنها بر اين اساس           رساني محسوب مي    نظام زنده اطالع  
به عبارت ديگر، كاالهـا     . كند  چه واحد اطالعاتي را ارسال مي      گيرد كه هر كاال،    شكل مي 

 .)62 ، ص1997، 3كاريگـان (گيرنـد   يايي قابل فهم براي همه قرار مي  در خدمت ساختن دن   
معتقدند، متجلي كردن و ثبات بخـشيدن بـه        ) 1996( 5 و اشيروود  4 داگالس زمينهدر اين   

 تواننـد   مـي  از آنجا كه كاالها وجه نمادين دارند،         .مقوالت فرهنگ، محرك مصرف است    
 براي حفظ ارتبـاط و      ، مصرف كاالها  بنابراين،  ندروعنوان ابزار مبادله و ارتباط به كار        ه  ب

 و اين امر درباره فقير و غنـي          است انسجام، جذب حمايت ديگران يا ابراز مهرباني الزم       
 نقـش مـستمري     ،مصرف كاال در ادامه بقا و برقرار ساختن خطوط ارتباط         . كند  صدق مي 

   . براي قوه خالقانه انسان هستند،كالمي اي غير كاالها رسانه. دارد
. ز اهميـت اسـت  ئ بسيار حا،ها در فرايند مصرف    شد، نقش رسانه   گفتهطور كه    همان

ـ     دوگانه، يك  يها در روند    رسانه صـورت مـستقيم و از راه تبليـغ و بـه نمـايش              ه  بـار ب

                                                      
1. social rank         2. sign       3. Corrigan 

4. Douglas          5. Isherwood 
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هـاي    هـا، فـيلم     هاي بازرگـاني، سـريال      در قالب آگهي  (گذاشتن سبك خاصي از مصرف      
ـ ،ر ديگـر و بـا  ...) هـاي آموزشـي و        سينمايي، برنامـه   مـستقيم و از راه   صـورت غيـر  ه  ب

 بـا  ، نمونهبراي( شخصي مخاطبان خود ـبندي، تعريف و تغيير هويت اجتماعي   صورت
عنوان وجه مميز يك قـشر اجتمـاعي خـاص در        ه  مصرفي خاصي ب  /  تبليغ سبك رفتاري  

  . توانند بر الگوي مصرف جامعه تأثيرگذار باشند مي) جامعه

  گيري  و نتيجهبندي جمع

هدف اصلي اين مقاله، بازشناسي و بازنمايي رابطه تعاملي ميان سه مفهوم هويت، رسـانه و    
بـر اسـاس    . الگوي مصرف، با در نظر گرفتن متغيـر ميـانجي سـبك زنـدگي بـوده اسـت                 

 كه الگوي مصرف، صرفاً شـيوه       توان نتيجه گرفت    هاي نظري و شواهد پژوهشي مي       ديدگاه
از توليدات، محصوالت و كاالها، اعم از فرهنگي و غيـر           گيري فرد و تجمعات انساني        بهره

بلكه يكي از عناصـر برآمـده از   . اند، نيست ايم يا به ما آموخته فرهنگي آن، چنان كه آموخته  
يعنـي الگـوي    . و جهـان و نيـز از عناصـر مقـوم آن اسـت             » ديگري«،  »خود«تعريف ما از    

همچنـين نـسبت    . لق آن مصرف، از يك سو محصول هويت ماست و از سوي ديگـر، خـا             
از اين رو، ايـن سـه        .مشابهي از اين دست، ميان رسانه و الگوي رفتار مصرفي وجود دارد           

به عبارت ديگر، همـان     . كنند  اي يكديگر را توليد و بازتوليد مي        واقعيت، در زنجيره  / مفهوم
يرهـاي  گونه كه در مباحث نظري مقاله ذكر شد، رفتار مصرفي افراد بيش از آنكه تـابع متغ                

پـذيرد كـه بـه      اجتماعي آنها باشد، از متغيرهايي تأثير مـي ـ  ساختاري، مانند پايگاه اقتصادي 
هـاي سـنتي    به اين معنا كه در عـصر كنـوني، نگـرش   . طور عمده، از جنس ديگري هستند   

مبتني بر تعريف هويت طبقاتي، با تأكيد بر پايگاه اقتصادي و چگونگي درگيري در فراينـد               
اند كه بن مايه اصلي آنها را رفتـار مـصرفي    هاي جديدي داده    خود را به هويت    توليد، جاي 
دهـي و هـدايت       ها به عنوان ابزاري قدرتمند در شـكل         دهد و در اين ميان، رسانه       شكل مي 

  . كنند ايفا مي) يابي هويت(رفتار مصرفي، نقش بسزايي در اين فرايند 
 كلـي حـاكم بـر همـه         انتخاب موضـوع اصـالح الگـوي مـصرف بـه عنـوان اصـل              

بـدون   اعم از دولتي و غيـر دولتـي در سـال جـاري،     هاي فردي و اجتماعي،    ريزي برنامه
اين موضـوع   . ترديد از ابتكارات بسيار ارزشمند و نيازهاي ضروري جامعه ما بوده است           

پـود   و سياسي آشكار است، به هيچ عنـوان نبايـد در تـار            ـ    چه داراي ابعاد اجتماعي    اگر
 . در بنـد شـود و در فراينـدهاي بوروكراتيـك گرفتـار آيـد               ،زده و تعابير سياست  تفاسير  
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  زيـرا  ترين نيازهاي جامعه ماسـت،      يكي از اصلي   ،اصالح الگوي مصرف در حال حاضر     
نرخ مصرف سرانه بيش     حال توسعه،  خالف اكثر كشورهاي در    بر سفانه در كشور ما،   أمت

  )1(. استاز دو برابر نرخ توليد سرانه
رسـانه ملـي يكـي از نهادهـاي اجتمـاعي            كه بارها گفته شده است،     رو چنان  يناز ا 

 در ارزيابي نقش    ،با اين همه   .استثر در فرايند اصالح الگوي مصرف       ؤدخيل و بسيار م   
 آنكـه، جـدا    نخست.توجه دقيق و عميق به دو نكته ضروري است رسانه در اين فرايند،  

 وجـه هـويتي    ـ   يكي از آموزگـاران آن اسـت   كه رسانهـ از وجه آموختني رفتار مصرفي
. گذاري قـرار گيـرد     كه در اين مقاله آمد، بايد كانون توجه و سرمايه          رفتار مصرفي، چنان  

شود بـا پخـش     درخواست مي از راديو و تلويزيون دائماً     ،سفانهأست كه مت   ا اين در حالي  
مـصرفي   /فتـاري الگـوي ر   مستقيمي كـه جنبـه آموزشـي دارنـد،         هاي مستقيم و غير    پيام

ـ تواند در اين زمينه ايفـاي نقـش           رسانه مي  لبتها. دكنمخاطبان را اصالح     د امـا كـانون     كن
از ايـن رو     .سـاز رسـانه ملـي قـرار گيـرد           و اقدامات بايد بر وجه هويت      تعامالتاصلي  

اندركاران رسانه ملي بينديشند و تحقيق كنند تا دريابند الگوهـاي             دست ،شود پيشنهاد مي 
كند،  مصرفي انسان تراز در هر يك از قشرهاي اجتماعي كه رسانه ملي ارائه مي              /رفتاري

بـه  . هـستند يـا خيـر     چگونه الگويي است و آيا اين الگوها نيازمند اصـالح و بـازنگري              
 طبقـه انـسان تـراز      انسان تراز طبقـه متوسـط،      تراز فرهيخته،   هويت انسان  عبارت ديگر، 

را چگونه  رفتار مصرفي متناسب با آن       شود و  رسيم مي در رسانه ملي چگونه ت    ...  پايين و 
 پاسـخي   بايـد  اساسـي اسـت كـه مـديران رسـانه ملـي              پرسـشي ايـن    ؟كنند  تعريف مي 

هـاي دقيـق علمـي و        پـژوهش طراحـي   كارشناسانه براي آن بيابند و اين مهـم، جـز بـا             
  . بودميسر نخواهد هاي جديد تحليل محتوا و تحليل گفتمان،  آخرين روشگيري از بهره

 دوم آنكه، وجه تعاملي و بيناذهني هويت و به تبع آن، سبك زنـدگي و الگـوي رفتـار                  
رسـانه در كنـار سـاير       از آنجـا كـه      . مصرفي، واقعيتي است كه نبايد ناديده انگاشـته شـود         

در توليـد  ...) هاي سياسي و  خانواده، مدرسه، دانشگاه، احزاب و گروه (ساز    هويت نهادهاي
 انگارانه است اگر از رسانه ملـي توقـع          كند، بنابراين ساده     ايفاي نقش مي   بازتوليد هويت،  و

 از ايـن رو همكـاري و      . داشته باشيم به تنهايي اين مـسئوليت خطيـر را بـر عهـده بگيـرد               
ارائـه   سـازي و  هاي ياد شده با رسانه ملي در امر هويت مشاركت تنگاتنگ نهادها و سازمان    

  . يابد  ميصالح الگوي مصرف بيش از پيش ضرورتهاي مطلوب زندگي در راستاي ا سبك



  1389 تابستان)/ 62پياپي  (2شماره / همهفدسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 48

  

  نوشت پي

هاي گذشته، تحـوالت قابـل تـوجهي را پـشت سـر گذاشـته اسـت و بـه          مصرف سرانه ساالنه در سال    . 1
 هزار ريـال در     4680 و   1379 هزار ريال در سال      3550 هزار ريال به     2600 از   1376هاي ثابت سال      قيمت
درصدي نرخ رشد مصرف سرانه در اين  180 است كه با وجود رشد اين در حالي .  رسيده است  1386سال  

براي اطالع دقيق از اين     . درصد بوده است    90ده سال، ميانگين نرخ رشد توليد سرانه در اين دوره، كمتر از             
  http://tsb.cb.ir: بانك مركزي ايران، بانك اطالعات سري زمانيسايت آمار و ارقام رجوع كنيد به 
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