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مقاله پژوهشی

تجربۀ زیستۀ بزرگساالن از فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی:
یک مطالعه کیفی
آرزو غفوری ،1کیوان صالحی

2

چکیده
فضای مجازی ،با تشکیل مرزهایی نوین در ارتباطات اجتماعی ،زمینهشکلگیری فرصتها و تهدیدهایی
را برای انسان ایجاد کرده است .پژوهش پیشرو تالش دارد تجربۀ زیستۀ بزرگساالن از فرصتها و
تهدیدهای ناشی از فعالیت در فضای مجازی را شناسایی کند .بدینمنظور با استفاده از راهبرد نمونهگیری
هدفمند از نوع مالکی ،تعداد  22مصاحبه ایمیلی با سؤالهای باز انجام شد .بزرگساالن در چهار خوشۀ
مجزا به سؤالها پاسخ دادند .برای دقت در تحلیل دادهها ،از نرمافزار مکس کیو دی ای نسخه  12استفاده
شد .برای افزایش اتکاپذیری ،تأییدپذیری ،باورپذیری صحت دادهها ،از شیوههای «بازرسی و بازبینی در
زمان کُدگذاری»« ،بهرهگیری از نظرات همکاران پژوهشی و تأئید آنها»« ،تبیین جزئیات دقیق فرایند
گردآوری و تحلیل دادهها»« ،درگیری طوالنی مدت» و سهسوسازی استفاده شد .در بخش فرصتهای
فضای مجازی و در خوشههای خانوادگی ،فرزند یا دانشآموز و جامعه ،به ترتیب «آ گاهی از اخبار روز و
تسهیل در انجام امور خانواده» « ،استفاده از اخبار روز ،افزایش سطح اجتماعی شدن و همگرایی با
دوستان» و «کاهش هزینهها» بهمثابه مهمترین درونمایه شناسایی شد .در مؤلفۀ تهدیدهای فضای
مجازی ،تقریباً همۀ درونمایه ها از لحاظ تکرار دارای وزن یکسانی بودند و تنها در دو خوشۀ فردی و
خانوادگی ،تکرار کُدهای مربوط به درونمایۀ اتالف وقت ،بیشتر بوده است .نتایج نشان داد که بهرغم
وجود فرصتهای بیشمار فضای مجازی ،بهدلیل فقدان آموزش مناسب و کافی ،تهدیدهای برآمده از
فضای مجازی روز به روز بیشتر نمایان و اثرگذار میشود و ضرورت آموزش فراگیر سواد رسانهای و
مدیریت این فضا بیش از پیش احساس میشود.
واژههای کلیدی
فضای مجازی ،شبکههای اجتماعی ،فرصتها ،تهدیدها ،بزرگساالن ،رویکرد کیفی

تاریخ دریافت97/05/08 :

تاریخ پذیرش98/05/21 :

 .1کارشناسی ارشد آموزش بزرگساالن ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
arezu.ghafoori@ut.ac.ir
 .2استادیار سنجش آموزش دانشگاه تهران ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(نویسنده مسئول)

keyvansalehi@ut.ac.ir
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مقدمه

فضای مجازی ،مرز تازهای در ارتباطات اجتماعی ایجاد کرده است .افراد در آن دوستیها و
دشمنیهایی ایجاد میکنند و در آن کارهایی انجام میدهند و چیزهایی میگویند که در دنیای

واقعی و رودررو هرگز مطرح نمیکنند .امروزه کمتر انسانی را میتوان یافت که ساعتی از وقت
خود را صرف استفاده از فضای مجازی نکند و رفتار و افکارش تحت تأثیر آن قرار نگیرد

(زندوانیان ،حیدری ،باقری و عطارزاده.)1392 ،
جیمز ( )2016سطوح فضای مجازی در حال رشد را اینگونه به تصویر کشیده است (شکل
)1؛ که نشان از رشد فزایندۀ استفاده انسان از این فضا دارد.

شکل  .1پیشبینی رشد سطوح فضای مجازی

1

()James ،2016

فضای مجازی ،با ایجاد مرزهایی نوین در ارتباطات اجتماعی ،زمینه شکلگیری فرصتها

و تهدیدهایی را برای انسان ایجاد کرده است .مرور تاریخ تحوالت ،نشان میدهد که همسو با
 .1اگزابایت (به انگلیسی )Exabyte :واحدی از اطالعات و برابر  1024پتابایت است .کوتاه شده آن
( )EBاست.
زتابایت (به انگلیسی )Zettabyte :واحدی از اطالعات و برابر  1024اگزابایت است .کوتاه شده آن
( )ZBاست.
آی پی :نشانی پروتکل اینترنت به انگلیسیInternet Protocol Address :

تجربۀ زیستۀ بزرگساالن9 ❖ ...

جدید ،به نفع خود سوءاستفاده میکنند ( .)James, 2016یکی از کارکردهای اینترنت ،تولید و
بازتولید معنا و اشاعۀ نماد و الگوهای رفتاری بین جوانان محسوب میشود (فرخنیا و لطفی،

.)1390

طبق پژوهش ربیعی و محمدزاده ( ،)1391استفاده اجتماعی از اینترنت ،تأثیر مستقیمی بر

انزوای اجتماعی دارد .بین قرار گرفتن در معرض پیامهای رسانهای و قرار دادن اولویت
رسانهها بهعنوان اولویت خود ،همبستگی مثبتی وجود دارد (فرخنیا و لطفی .)1390 ،هرچند
که تهدیدهای فضای مجازی میتواند بسیار و متنوع باشد ،اما فرصتهای فناوری ،انسان را

به خود جذب میکند؛ ایدههای جدید ،محصوالت و شیوههای نو زندگی و فرصتهای

اقتصادی تازه ،همۀ ما را به خود جذب میکند .همچنین راههای جدید و متفاوت راهاندازی
کسبوکار از فرصتهای فضای مجازی است (.)James, 2016

فضای مجازی میتواند نقشی دوگانه در امنیتزایی یا امنیتزدایی اجتماعی ایفاء کند؛

زیرا از یکسو میتواند بهعنوان ابزاری قدرتمند در عرصۀ اطالعرسانی بکار گرفته شود اما از
دیگرسو و به رغم تمام فواید آن ،میتواند در صورت رهاشدگی و فقدان آموزش مناسب و
فرهنگسازی ،تهدیدها و خطرهایی نیز برای جامعه و بشر در برداشته باشد به طوریکه

امروزه ،بخش عمدهای از جرائم مربوط به حوزۀ رایانه ،اینترنت و فضای مجازی ،امنیت

اجتماعی را هدف قرار دادهاند (یاسمینژاد ،آزادی و امویی .)1390 ،در صورت کمتوجهی به

ارتقای سواد رسانهای در جامعه ،شبکههای اجتماعی میتواند بستری برای ایجاد آسیبهای

جدی در حیطههای خانوادگی ،اخالقی ،فرهنگی ،مذهبی ،روانی و جسمی را فراهم آورد چرا
که طبق یافتههای مطالعه کشنزارع و صالحی ( ،)1395بخش قابل توجهی از کاربران این

شبکهها ،نسبت به وجود این آسیبها آگاهی چندانی ندشته و بعد از عضویت و حضور در این
شبکهها با این پیامدهای منفی مواجه میشوند.
فضای سایبری میتواند زمینهساز بروز مکانی برای افزایش خشونت و بهرهبرداری از زنان و
کودکان باشد ) .(Harrison, 2006ترس و بیم از تخریب مبانی اخالقی و اجتماعی ،نداشتن

امنیت روانی و فرهنگی ناشی از هجوم اطالعات آلوده و مخرب از طریق اینترنت و فضای
مجازی واکنشی کامالً منطقی است ،زیرا هر جامعهای چارچوبهای اطالعاتی خاص خود را

دارد و طبیعی است که هر نوع اطالعاتی که این حدومرزها را بشکند میتواند سالمت و امنیت

جامعه را به خطر اندازد .بکارگیری روشها و راهکارهای مختلف برای پیشگیری از نفوذ

1. Opportunities
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دادههای مخرب و مُضر و گزینش اطالعات سالم در این شبکهها رو به افزایش است (هاتف،

 .)1386با توجه به رشد فزایندۀ استفاده از فضای مجازی توسط افراد ،پژوهش پیشرو بر آن
است تا تجربۀ زیستۀ بزرگساالن از فرصتها و تهدیدهای ناشی از فعالیت در فضای مجازی
را شناسایی و بازنمایی کند .بدینمنظور این پرسش که «بزرگساالن دربارۀ فرصتها و
تهدیدهای ناشی از فعالیت در فضای مجازی برای خود ،خانواده ،فرزند یا دانشآموز و جامعۀ

خود ،چه درکی دارند؟» صورتبندی شد.
چارچوب مفهومی

این پژوهش ،بر اساس رویکرد پژوهش کیفی انجام شده است .در پژوهشهای کیفی تالش می
شود واقعیت همانگونه که هست و به وسیله شرکتکنندگان تجربهشده و درک میشود،

بازنمایی گردد .در این مطالعات ،فرض بر این است که دنیای اجتماعی و واقعیتهای آن ،به

وسیله انسان خلق میشود از نظر ) (Ghafoori & Salehi, 2017چارچوب مفهومی ،مجموعهای

از دستورالعملهاست که یک محقق ممکن است ،انتخاب کند
 )Fernandez, Levina & Glaser, 2015با توجه به تفاوتهای فلسفی ـ پارادایمی دو روش کمّی و
( Walsh, Holton, Bailyn,

کیفی ،در بررسیهای کیفی به جای استفاده از چارچوب نظری برای تدوین و آزمودن فرضیه

ها ،از چارچوب مفهومی برای استخراج سؤال یا سؤالهای تحقیق استفاده میشود )صالحی،

بازگان ،صادقی و شکوهییکتا .)1394 ،با توجه به این تفاسیر ،سعی شد تا با استفاده از
رویکردی ژرفانگر ،تجربۀ زیستۀ بزرگساالن از فرصتها و تهدیدهای ناشی از فعالیت در
فضای مجازی مورد واکاوی و بازنمایی قرار گیرد.

روش پژوهش
این پژوهش از این نظر که یافتههای آن میتواند مورداستفاده متولیان فضای مجازی ،قرار
گیرد ،در زمره پژوهشهای کاربردی است .رویکرد پژوهش ،کیفی و به روش پدیدارشناسی از

نوع توصیفی انجام شده است .بهطورکلی پژوهشهای کیفی با دادههایی سروکار دارد که

واقعیتهای مورد مطالعه را بهصورت کالمی ،تصویری یا امثال آن نمایان کرده و مورد تحلیل
قرار میدهد .در مطالعات پدیدارشناسانه بر معناکاوی ادراک و تجربه زیسته شرکتکنندگان از
پدیدۀ موردمطالعه  ،تأکید میشود؛ با توجه به عمق کم یافتههای بهدستآمده از مطالعات کمّی

( )Salehi & Golafshani, 2010و شیوعبیمارگونه استفاده از رویکرد کمّی در مطالعۀ پدیدههای
اجتماعی و انسانی نظیر شناسایی فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی ،این مطالعه از رویکرد
کیفی بهره جسته است تا بتواند به درک عمیقی از پدیده موردمطالعه دستیافته و بازنمایی

کند.
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شرکتکنندگان از شهرهای قزوین ،شهر صنعتی البرز و تهران بودند .دادهها توسط نویسنده اول
و با بهرهگیری از فن مصاحبه با ایمیل و استفاده از سؤالهای باز پاسخ ،گردآوری شد .بهزعم

) ،)Scotland, 2012برای پژوهشهای کیفی مبتنی بر پارادایم تفسیری میتوان از سؤالهای باز

پاسخ استفاده کرد .در پژوهش کیفی ،گردآوری دادهها تا اشباع نظری 1دادهها ،ادامه مییابد.

اشباع زمانی اتفاق میافتد که پژوهشگر به این نتیجه برسد که در مرحلهای از کار به مفاهیم و
پاسخهای مشابه دست یافته و دادههای اضافه شده ویژگیهای تازهای برای گسترش درون
مایهها به دست نمیدهد ) .(Glaser & Strauss, 1967افراد را از طیف مختلفی از گروههای سنی
بزرگساالن ،تحصیالت فوقدیپلم تا دکتری ،زنان و مردانی که به نحوی با فرزندان یا دانش

آموزان خود در تعامل بودند ،انتخاب نمودیم .در این پژوهش تعداد  22مصاحبه مکتوب به
دست آمد.
جدول  .2ویژگی شرکتکنندگان در پژوهش
تحصیالت

سن

شغل

فاصله

تعداد

سطح

تعداد

نوع

تعداد

نوع

تعداد

دکتری

4

فاصله

51-60

1

ارشد

7

سایر

4

مرد

8

تعداد

41-50

10

کارشناسی

نام

31-40

10

کارشناسی

10

فرهنگی

18

زن

14

تعداد

20-30

1

کاردانی

1

جنسیت

سابقه کاری

شهر

1-10

5

قزوین

16

11-20

11

شهر
صنعتی

5

21-30

6

البرز

تهران

1

برای انتخاب شرکتکنندگان از روش نمونهگیری هدفمند 2از نوع مالکی 3استفاد کردیم.
در نمونهگیری مالکی ،تمام افراد یک مجموعه كه مالکی خاص را داشته باشند ،مورد بررسی
قرار میگیرند ( .)Teddlie & Tashakkori, 2009برای تحلیل دادهها از نرمافزار مکس کیو دی

ای 4نسخه  12استفاده کردیم .دادهها توسط نویسنده اول و بهصورت متن تایپشده وارد
نرمافزار گردید .در ادامه کدگذاری ،به شیوهای چرخشی و مستمر ،تحلیل و تعدیل یافتهها
بهوسیله نویسندگان انجام شد .سؤالهای باز پاسخ را بهگونهای طراحی کردیم تا
1. Saturation
2. Purposeful Sampling
3. Criterion Sampling
4. MAXQDA
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ویژگی شرکتکنندگان و نحوه گردآوری دادهها
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شرکتکنندگان در چهار خوشۀ فردی ،خانوادگی ،فرزند یا دانشآموز و جامعه به سؤالها پاسخ

دهند تا تحلیلگران به درک درستی از فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی در هر چهار خوشه
دست یابند .برای ارتقای اعتبارپذیری 1یافتهها (معادل روایی درونی 2در پژوهش کمّی) ،از
فنون و راهبردهایی نظیر حضور طوالنی مدت در محیط پژوهش و صرف زمان طوالنی با

شرکتکنندگان ،تبادل نظر با همتایان ،3کنترل از سوی اعضا ،4استفاده کردیم .همچنین از سه

سویهنگری 5مبتنی بر تنوع بخشی در تعداد سؤالها ،تحلیل موارد منفی و متناقض 6تفسیر
شــده در دادهها ،استفاده گردید .همچنین تالش کردیم تا با توصیف دقیق زمینه مطالعه ،پیش

فرضها و شرایط پژوهش و ارائه جزئیات آن ،زمینه الزم برای افزایش انتقالپذیری 7یافتههای
پژوهش (معادل روایی بیرونی 8در پژوهش کمّی) فراهم شود .بهمنظور ایجاد قابلیت اطمینان

9

به پژوهش (معادل پایایی در پژوهش کمّی) ،تالش شد تا با تشریح جزئیات مربوط به
چگونگی گردآوری دادهها ،نحوۀ تصمیمگیریها ،تفسیر و تحلیلهای طی شده در فرایند
پژوهش ،زمینهایی برای انجام «مسیرنمای حسابرسی »10فراهم شود .همچنین برای ارتقای

تأئیدپذیری 11یافتههای پژوهش (معادل عینیت در پژوهش کمّی) ،تالش شد تا با استفاده از

یادداشت میدانی و در فرایند تحلیل و تفسیرهای انجام شده ،تا آنجا که امکانپذیر است،
اندیشهها ،باورها و انتظارات ذهنی پژوهشگران در جریان گردآوری و تحلیل دادهها کنترل
شود .برای تحلیل دادهها اقداماتی نظیر مرور یادداشتهای تدوینشده بالفاصله بعد از انجام
هر مصاحبه برای تعدیل و تکمیل مطالب یادداشتشده و همچنین تحلیل با استفاده از راهبرد

هفت مرحلهای کُالیزی )1978(12و نرمافزار مکس کیو دی ای انجام شد .بدینمنظور گامهای

زیر برداشته شد .این هفت مرحله در جدول شماره  1قابل مشاهده است .بهمنظور ارتقای

صحت یافتهها ،تحلیل و کدگذاری توسط دو تحلیلگر صورت گرفت .همچنین نتایج تحلیل

به تائید پنج شرکتکننده رسید .برای ظهور درونمایهها ،زیردرونمایهها بهمنزله مفهومسازی
1. Credibility
2. Internal Validity
3. Peer Debrifing
4. Member Check
5. Triangulation
6. Negative Case Analysis
7. Transfeability
8. External Validity
9. Dependability
10. Auditing Trail
11. Confirmability
12. Colaizzi
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برچسبگذاری شدند.

جدول  .1گامهای تحلیل کالیزی در روش پدیدارشناسی توصیفی
گام
1
2
3
4
5

6

آشنایی

2

پژوهشگران ،گزارشهای ارائه شده ،توسط شرکتکنندگان برای

1

آشنایی با دادهها را خواندند.

شناسایی اظهارات
قابلتوجه

3

4

خوشهبندی
درونمایهها

پژوهشگران ،تمام اظهارات در حکایتهایی را که مربوط به پدیده
تحت بررسی هستند ،شناسایی کردند.

فرموله کردن معانی

یک توصیف جامع
تهیه ساختار
7

پژوهشگران ،معانی مرتبط با پدیدهای که از توجه دقیق به اظهارات
مهم ،برخاسته است را شناسایی کردند.
پژوهشگران ،درونمایههای مشترک در گزارشها را شناسایی و

5

توسعه

اساسی

شرح

خوشهبندی نمودند.
پژوهشگران ،توصیف کامل و جامع از پدیده ،آسیبهای فضای
6

مجازی را نوشتند که شامل تمام درونمایههای تولیدشده در چهار
مرحله است.
پژوهشگران ،توصیف کامل را به یک بیان کوتاه متراکم کردند تا تنها
جنبههایی که به ساختار پدیده مربوط است را ،شرح دهند.
پژوهشگران ،بیانیۀ ساختار اساسی را به همۀ شرکتکنندگان (در

7

تأئید ساختار
اساسی

8

نمونههای بزرگتر به چند نمونه) ،بازگردانند و سؤال کردند که آیا
یافتهها ،تجربیات آنها را نمایش میدهند؟ در برخی موارد آنها با
این بازخورد به مراحل پیشین برگشتند و فرایند تحلیل را اصالح
کردند.
()Morrow, Rodrigue & King, 2015

1. Familiarisation
2. Accounts
3. Identifying Significant Statements
4. Formulating Meanings
5. Clustering Themes
6. Developing an Exhaustive Description
7. Producing the Fundamental Structure
8. Seeking Verification of the Fundamental Structure
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ایجاد شدند و سپس زیردرونمایههای مرتبط در دستههای خویشاوند و باعنوان درونمایه
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یافتههای پژوهش
بخش اول :تحلیل دادهها

در این پژوهش فراوانی استفاده شرکتکنندگان از شش امکان پرکاربرد فضای مجازی مشخص

شد که عبارتاند از:

 .1شبکههای اجتماعی مجازی؛
 .2ماهواره؛

 .3وبسایتها و وبالگها؛
 .4آموزشهای الکترونیکی؛
 .5بازیهای رایانهای؛

 .6رایانامه (پست الکترونیکی).
شرکت کنندگان به سؤال فراوانی استفاده از این شش امکان در چهار سطح زیر  1ساعت،

 1تا  3ساعت و باالی  3ساعت و استفاده نمیکنم ،پاسخ دادند .پاسخها وارد نرمافزار مکس

کیو دی ای شدند .درمجموع ،در امکان شبکههای مجازی ،بین  22شرکتکننده 3 ،نفر باالی

 3ساعت 10 ،نفر بین  1تا  3ساعت 8 ،نفر زیر  1ساعت ،استفاده میکردند و  1نفر اصالً
استفاده نمیکرده است .در امکان ماهواره 1 ،نفر بین  1تا  3ساعت 3 ،نفر زیر  1ساعت و

 18نفر اصالً از ماهواره استفاده نمیکردند .در امکان وبسایت و وبالگ 4 ،نفر بین  1تا 3

ساعت 12 ،نفر زیر  1ساعت و  6نفر اصالً استفاده نمیکردند .در امکان آموزشهای

الکترونیکی 2 ،نفر بین  1تا  3ساعت 8 ،نفر زیر  1ساعت و  12نفر اصالً استفاده نمیکردند.
در امکان بازیهای رایانهای  2نفر زیر  1ساعت و  20نفر اصالً استفاده نمیکردند .در امکان
پست الکترونیکی 1 ،نفر بین  1تا  3ساعت 9 ،نفر زیر  1ساعت و  12نفر اصالً استفاده

نمیکردند؛ بنابراین به لحاظ تعداد استفادهکنندگان در این مطالعه ،شبکههای مجازی
اجتماعی ،بیشترین استقبال و بازیهای رایانهای کمترین استقبال را داشته است (شکل .)2
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شکل  .2نقشه میزان استفاده از فضای مجازی در شش امکان این فضا

به نظر اکثر صاحبنظران تحلیل دادههای کیفی در سه مرحلۀ توصیف ،تحلیل و تفسیر

انجام میشود ،اما چگونگی انجام فرایند مزبور بین روشهای مختلف رویکرد کیفی ،متفاوت

است (عبدالخانی .)1394 ،در این مطالعه ،ابتدا دادهها ،آمادهسازی و سازماندهی شدند،

بدینمنظور پاسخهای تشریحی شرکتکنندگان ،بهصورت متن تایپشده در آمد .در گام بعدی
اسناد وارد نرمافزار مکس کیو دی ای شدند .سپس تحلیلگر به کدگذاری دادهها پرداخت .در
فرایند کدگذاری باز مفاهیم اولیه در قالب زیر درونمایهها شکل یافتند .در گام بعدی

زیردرونمایههای مرتبط در قالب درونمایهها در دستههای خویشاوند قرار گرفتند .سپس
یافتهها در قالب توصیفی و دیداری (نقشه) ،به نمایش در آمدند (شکل .)3
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شکل  .3گامهای تحلیل دادهها در مطالعۀ کیفی (تحلیل با نرمافزار)

الزم به ذکر است که سؤالها بهگونهای طراحی شد که شرکتکنندگان ،قادر باشند ،ادراک

خود از فضای مجازی را در چهار خوشه فردی ،خانوادگی ،فرزند یا دانشآموز و جامعه،
تشریح نمایند .درمجموع  261زیردرونمایه در مؤلفۀ فرصتهای فضای مجازی و 247

زیردرونمایه در مؤلفۀ تهدیدهای فضای مجازی ایجاد شد.

در مؤلفۀ فرصتهای فضای مجازی و در خوشۀ فردی ،هشت درونمایۀ ارتقای روحیۀ

مثبت ،تسهیل ارتباطات ،صرفهجویی ،افزایش همدلی ،ساماندهی امور شغلی ،ساماندهی امور
خانواده ،افزایش آگاهی و آموزش تکوین یافت.
در خوشۀ خانواده ،هفت درونمایه کارآفرینی ،ارتقاء روحیه مثبت ،صرفهجویی ،تسهیل و

تقویت ارتباطات ،آموزش ،آگاهی از اخبار روز و تسهیل در انجام امور خانواده ایجاد شد.

تجربۀ زیستۀ بزرگساالن17 ❖ ...

سرگرمی ،افزایش سطح اجتماعی شدن ،همگرایی با دوستان و استفاده از اخبار روز تکوین
یافت.
در خوشه جامعه ،شش درونمایۀ تحول ،شتاب و تسهیل کارها ،کارآفرینی ،افزایش

همدلی ،تسهیل ارتباطات ،دستیابی به اطالعات و آموزش صورتبندی شد.

در مؤلفۀ تهدیدهای فضای مجازی و در خوشه فردی ،هفت درونمایۀ فاصله از ارزشها،
از دست رفتن اطالعات ،کمرنگ شدن ارتباطات خانواده ،زمینهسازی برای فاصله از

واقعیتها ،آسیبپذیری روحی ،اتالف وقت و به خطر افتادن سالمت ،صورتبندی شد.

در خوشه خانوادگی ،پنج درونمایۀ ضرر اقتصادی ،دگرگونی ارزشها ،عوارض جسمی و

روانی ،کمرنگ شدن ارتباطات در دنیای واقعی و اتالف وقت ایجاد شد.

در خوشه فرزند یا دانشآموز ،هفت درونمایۀ دگرگونی ارتباطات ،آمیختگی مرز درست و
نادرست ،ایجاد زمینه برای دسترسیهای نامناسب ،اختالل در فعالیتهای اصلی ،کمرنگ
شدن ارتباطات واقعی ،عوارض روحی و روانی و عوارض جسمی تکوین یافت.

در خوشۀ جامعه ،پنج درونمایۀ دگرگونی در عرف ،آسیبهای جسمی و روحی،

زمینهسازی برای تشویش در جامعه ،دگرگونی در دینداری و زمینهسازی برای دگرگونی روابط

بین فردی ایجاد شد (شکل .)4
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در خوشه فرزند یا دانشآموز ،هفت درونمایۀ صرفهجویی ،ارتقای روحیه مثبت ،آموزش،
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شکل  .4درونمایههای ایجادشده در مؤلفههای فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی
به تفکیک چهار خوشه
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در ادامه ،پژوهشگران به تبیین درونمایههای ایجادشده پرداختهاند و برخی از دیدگاههای
شرکتکنندگان در قالب دادههای توصیفی درج شده است:
فرصتهای فضای مجازی
خوشه فردی:

ارتقای روحیۀ مثبت؛ بر اساس پاسخهای تشریحی حاصل از شرکتکنندگان در پژوهش ،افراد
در اثر ارتباط با دیگران و گفتوگو در فضای مجازی به حس شادی دست مییافتند ،همچنین

با عضویت در کانالهای مذهبی ،تأثیرات روحی مثبتی کسب میکردند و برخی هم اوقات
فراغت خود را در این فضا میگذراندند.
«با شرکت در گروههای قرآنی و چلهنشینی تأثیر روحی مثبت مییابم ».شرکتکنندۀ

شمارۀ 3

«شاد شدن با دیدن شوخیهای مختلف در گروهها و ارتباط با دوستان و همصحبت
شدن با آنها در جایجای کشور و دنیا ».شرکتکنندۀ شمارۀ 7

تسهیل ارتباطات؛ بر طبق تحلیل دادههای توصیفی بهدستآمده در این مطالعه ،مشخص شد،

بهدلیل تسریع در برقراری ارتباط با دیگران و انجام خریدهای بر خط (آنالین) ،ارتباطات بین

فردی و حتی جوامع تسهیل شده است و افراد با غلبه بر بعد زمان و مکان ،توانستهاند منجر به

کاهش آلودگی محیطزیست گردند.

« ارتباط با دوستان و آشنایان که گاها امکان دیدار حضوری در طول روز میسر نباشد».

شرکتکنندۀ شمارۀ 16
«منجر به تسهیل و تسریع بسیاری از کارهایم هم شده است ».شرکتکنندۀ شمارۀ 22

صرفهجویی؛ فضای مجازی ،امکان کاهش هزینهها را با صرفهجویی در وقت و هزینه فراهم
آورده است ،بهطوریکه افراد با آموزشهای فضای مجازی و خرید کردن از طریق این فضا،
هزینههای خود و جامعه را کاهش دادهاند.
«صرفهجویی در زمان بهدلیل کالس نرفتن ».شرکتکنندۀ شمارۀ 9
«در مصرف کاغذ صرفهجویی میشود ».شرکتکنندۀ شمارۀ 11

افزایش همدلی :فضای مجازی فرصتی را فراهم آورده است تا افراد با همنوعان خود همدردی
نموده و برای کاهش مشکالت دیگران قدم بردارند.
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تبیین درونمایهها در فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی
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«موجب همگرایی و همنوایی با مردم و مشارکت در حل مشکالت اجتماعی میشود».

شرکتکنندۀ شمارۀ 14
ساماندهی امور شغلی؛ براساس پاسخهای شرکتکنندگان ،آنها قادر بودهاند توسط فضای
مجازی ،برنامههای کاری خود را به دیگران معرفی کنند ،همچنین از اخبار و آموزشهای حیطه

کاری خود استفاده بهینه داشته باشند .افراد قادر شدهاند تا کارهای سازمانی و شغلی خود را

توسط فضای مجازی به انجام برسانند .فضای مجازی زمینهسازی نموده تا فرهنگیان بتوانند
فایلهای کاری را به سرعت تبادل کنند و یادگیرندگان را بهخوبی هدایت و راهنمایی نمایند.
«انتقال و ارسال فایلهای آموزشی بسیار راحتتر شده است ».شرکتکنندۀ شمارۀ 10

«ارتباطهای ضروری با برخی همکاران بهراحتی صورت میگیرد ».شـرکتکنندۀ شمارۀ
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ساماندهی امور خانواده؛ فضای مجازی زمینهای فراهم آورده است تا افراد از آموزشهای فضای
مجازی استفاده کنند و از تلویزیون کمتر استفاده کنند .همچنین توسط فضای مجازی از

برنامههای تحصیلی و آموزشی فرزندان خودآ گاه میشدند و امور خانواده را ساماندهی
میکردند.
«کسب اطالع از وضعیت پسرم در واحدهای آموزشی و کانون زبان در زمان ثبتنام».
شرکتکنندۀ شمارۀ 15

«کمتر تلویزیون تماشا میکنم ».شرکتکنندۀ شمارۀ 2

افزایش آگاهی؛ شرکتکنندگان اظهار کردند که از طریق فضای مجازی بافرهنگها و کتابهای
مختلف و دیدگاههای اندیشمندان ،آشنا شدهاند و فرصتهای مطالعاتی برایشان فراهم آمده

است .همچنین از اخبار و مسائل روز آگاه شدهاند.
«با سخنان اندیشمند بعضی بزرگان آشنا میشویم ».شرکتکنندۀ شمارۀ 15

«از فرصتهای مطالعاتی داخل و خارج از کشور آگاه میشوم ».شرکتکنندۀ شمارۀ 7

آموزش؛ شرکتکنندگان توسط فضای مجازی به انواع آموزشهای موردنیاز خود از قبیل زبان
خارجی ،نرمافزارهای جدید و هنر دست یافتهاند و آموزشهای موردنیاز خود درزمینۀ درسی و
پژوهشی را از طریق فضای مجازی دریافت نمودهاند.

«استفاده از آموزش فعالیتهای هنری و موردعالقه ».شرکتکنندۀ شمارۀ 1

«رفع اشکال سؤاالت علمی ـ تخصصی در گروههای تخصصی ».شرکتکنندۀ شمارۀ
7
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کارآفرینی؛ افراد شرکتکنندۀ فضای مجازی را فرصتی برای اشتغالزایی افراد خانوادۀ خود،
دانستهاند ،چراکه افراد خانواده ،محصوالت خود را توسط این فضا به فروش میرساندند.
«ایجاد اشتغال از طریق فروش کاالها و همچنین فروش غذا ،کیک و شیرینی از طریق
فضای مجازی ».شرکتکنندۀ شمارۀ 9

ارتقاء روحیه مثبت؛ اعضای خانواده شرکتکنندگان توسط زمینهای که فضای مجازی فراهم
کرده است ،توانستهاند آمادگی روحی و معنوی ،شادابی و اعتمادبهنفس خود را ارتقاء دهند.
«باعث افزایش روحیه و شادی محیط خانواده شده است ».شرکتکنندۀ شمارۀ 11

«آمادگی روحی و معنوی برای حفظ حریم خانواده را افزایش داده ».شرکتکنندۀ شمارۀ
3
صرفهجویی؛ براساس اظهارات شرکتکنندگان ،خانوادههای ایشان ،بهدلیل استفاده از
آموزشهای فضای مجازی و خریدهای بر خط (آنالین) ،توانستهاند در هزینههای رفتوآمد و
زمان صرفهجویی کنند و حتی با عبور و مرور کمتر ،موجب کاهش ترافیک شوند.

«بهجای ساعتها رفتن به کالس درس و آموزشی در زمان مشخص فرزندان یا

دانشآموزان میتوانند از اطالعات فضای آموزشی استفاده نمود و در زمان صرفهجویی
نمایند ».شرکتکنندۀ شمارۀ 9
تسهیل و تقویت ارتباطات؛ ازنظر شرکتکنندگان در این مطالعه ،اعضای خانوادهشان توانستهاند

از طریق فضای مجازی مطالب آموزنده و اطالعات کاری خود را بهراحتی با دیگران به اشتراک

بگذارند .همچنین در گروههای خویشاوندی عضو شوند و با دوستان خود توسط این فضا
همراهی بیشتری داشته باشند و در صورت وجود مشکالت احتمالی ،آنها را برطرف نمایند.

آنها بیان کردهاند که به اعضای خانواده خود ،هنگامیکه در منزل نیستند ،بهراحتی دسترسی
دارند.
«باوجود فضای مجازی تمام افراد حتی در شهرستانهای دورافتاده هم میتوانند باهم

در ارتباط باشند ».شرکتکنندۀ شمارۀ 4؛

«ارتباطات تصویری و آنالین که کمک مثالً به انجام خرید موفق و معامالت خوب و

غیره میشود (کسی که به نمایندگی از شما با ارسال تصویر بر خط (آنالین) خرید
انجام میدهد »).شرکتکنندۀ شمارۀ 7

آموزش؛ فضای مجازی امکانی فراهم نموده است که در درونمایه آموزش ،اعضای خانواده
شرکتکنندگان ،از اطالعات روز بهرهمند شده و سطح دانش علمی و فرهنگی خود را ارتقاء
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خوشه خانوادگی:
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دادهاند؛ از دیگر فایدههای این فضا ،برای خانوادههای شرکتکنندگان ،فرصتسازی برای
دسترسی به اطالعات و خدمات ،بهرهمندی از اطالعات پزشکی و آشپزی ،وبالگسازی،
افزایش بار علمی ،آموزش زبان خارجی ،آشنایی با فرهنگها و کتابهای مختلف ،دریافت

آموزشهای همسرداری و خانوادگی و عضویت در گروههای آموزشی و روانشناسی بوده

است.

«از آموزشهای همسرداری و خانوادگی استفاده میشود ».شرکتکنندۀ شمارۀ 15
«استفاده از آموزش زبان و وبالگ سازی ».شرکتکنندۀ شمارۀ 11

آگاهی از اخبار روز؛ خانوادههای شرکتکنندگان با استفاده از فضای مجازی به اخبار روز دست
یافتهاند.

«استفاده از اخبار روز کشور و دنیا ».شرکتکنندۀ شمارۀ 14

تسهیل در انجام امور خانواده ،اعضای خانواده ،با بهرهمندی از فضای مجازی ،کارهای مربوط

به خانواده را با سهولت بیشتری به انجام رساندهاند.
«امور مربوط به خانه راحتتر انجام میشود ».شرکتکنندۀ شمارۀ 9

«پیگیری کارهای فرزندانم آسان و سریع شده است ».شرکتکنندۀ شمارۀ 10

خوشه فرزند یا دانشآموز:
صرفهجویی؛ شرکتکنندگان اظهار کردند که فضای مجازی موجب صرفهجویی فرزندانشان
شده است و فرزندان بهجای برقراری مکالمه تلفنی که هزینه بیشتری دارد ،از طریق فضای

مجازی و با هزینه کمتر کارهای خود را پیگیری نمودهاند.

«تماس در فضای مجازی از تماس تلفنی کمهزینهتر است ».شرکتکنندۀ شمارۀ 9

ارتقاء روحیه مثبت؛ فرزندان و دانشآموزان شرکتکنندگان ،توسط ارائه آثار خود در فضای
مجازی ،اعتمادبهنفس خود را افزایش دادهاند؛ چراکه فضای مجازی ،فرصتی برای ابراز وجود

مثبت برای آنها فراهم آورده است.
«باال بردن اعتمادبهنفس و خالقیت در صورت ارائه دستسازههای هنری و تولیدی».
شرکتکنندۀ شمارۀ 1

آموزش؛ فرزندان و دانشآموزان شرکتکنندگان در این پژوهش ،از فضای مجازی برای بهبود

روند پیشرفت تحصیلی سود جستهاند .فرزندان و دانشآموزان ،با بهرهمندی از آموزشهای
موجود در این فضا ،سواد رسانهای خود را ارتقاء دادهاند ،از آموزشهای زبان خارجی استفاده
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یافتهاند که همۀ این موارد به ارتقای سطح آموزش فرزندان و دانشآموزانشان کمک کرده
است.

«استفاده از کانالهای زبان انگلیسی ،کلیپهای آموزشی بسیار جذاب که باعث یادگیری
لغات و کلمات انگلیسی شده است ».شرکتکنندۀ شمارۀ 10

«فرصت تجربه یک سری آزمایشهای سخت و پیچیده که امکان عملی کردن آن در مدارس
و امکانات موجود نیست».شرکتکنندۀ شمارۀ 7
سرگرمی؛ بر پایۀ پاسخهای تشریحی بهدستآمده از شرکتکنندگان ،فرزندان و دانشآموزانشان،
از بازیهای رایانهای مفید بهره جستهاند و با عضویت در سایتهای بازی ،سرگرمی و
کاردستی ،زمینه پر کردن اوقات فراغت و سرگرمی آنها فراهم شده است.
«با بازیهای رایانهای مفید آشنا میشود ».شرکتکنندۀ شمارۀ 15

افزایش سطح اجتماعی شدن؛ فرزندان و دانشآموزان توسط فضای مجازی ،از نقشها و

مهارتهای موردنیاز خودآ گاه شدهاند و از این طریق ،موفقیتهای خود را به اطالع دیگران
رساندهاند که این نشان از افزایش سطح اجتماعی شدن آنها دارد.

«آ گاهی از نقشها و مهارتهای موردنیاز در زندگی فردی و اجتماعی ».شرکتکنندۀ

شمارۀ 3

همگرایی با دوستان؛ با تحلیل دادههای توصیفی حاصل از شرکتکنندگان در این پژوهش،

فضای مجازی بستری برای فرزندان و دانشآموزانشان فراهم کرده است تا با دوستان خود
ارتباط پررنگتری داشته باشند.
«باعث همگرایی و افزایش ارتباط با دوستان شده ».شرکتکنندۀ شمارۀ 14

استفاده از اخبار روز؛ فرزندان و دانشآموزان شرکتکنندگان توسط فضای مجازی ،از اخبار
روز ،آگاه شدهاند.
«از اخبار موردنیازشان اطالع پیدا میکنند ».شرکتکنندۀ شمارۀ 14

خوشه جامعه:

تحول ،شتاب و تسهیل کارها؛ فضای مجازی بستری فراهم کرده است تا ارتباط مردم با نهادها
بیشتر شده و مسئولین فرصت رسیدگی و اصالح مشکالت مردمی را بیشتر بیابند .تحول و

دگرگونی برآمده از فضای مجازی ،در ابعاد مختلف سیاسی ،امنیتی و اقتصادی شکلگرفته
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کردهاند و فرصت دستیابی به اطالعات تازه و تجربه آزمایشهای درسی و علمی و پیچیده را
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است .همچنین در برخی موارد ،یکسونگری رسانه ملی تعدیل شده و در امور اداری تسریع

شده است.
«ارتباط ارگانها و نهادها و مردم عادی بیشتر شده ».شرکتکنندۀ شمارۀ 8

«در سطوح مختلف مدیریتی و اداره کشور که منجر به اصالح و ارائه توضیحات از سوی

مسئولین میشود ».شرکتکنندۀ شمارۀ 7

کارآفرینی؛ فضای مجازی فرصت مناسبی برای رشد کارآفرینی در جامعه فراهم کرده است ،به
طوریکه افراد توانستهاند با معرفی کاالهای خود ،بازاریابی نمایند و محصوالت خود را به

منصه ظهور بگذارند و از این طریق کسب درآمد کنند .به نظر میرسد فضای مجازی فرصت
اشتغال زایی برای جامعه را فراهم کرده است .همچنین بستری ایجاد شده است که در آن
کارآفرینان معرفی شوند.

«برای خیلی از افراد جامعه مثل مغازه شده و جنسهای خود را از طریق فضای مجازی به

فروش میرسانند ».شرکتکنندۀ شمارۀ 18
«آ گاهی از تجربیات خوب کارآفرینی دیگران و مشارکت با آنها ».شرکتکنندۀ شمارۀ 17

افزایش همدلی؛ شرکتکنندگان اذعان کردند که فضای مجازی فرصتی فراهم نموده که افراد ،در
بالیای طبیعی ،با هموطنان خود همدلی نمایند .همچنین گروههایی برای نهادینهسازی و

فرهنگسازی برخی موارد مانند مبارزه با کمآبی ،کاهش زباله و جمعآوری کمکهای مردمی،

تشکیل دهند.

«جمعآوری کمکهای مردمی در روزهای بحرانی ».شرکتکنندۀ شمارۀ 9

«در مسائل و مشکالت روز بهخصوص بالیای طبیعی مردم همگرایی باالیی داشتند
بهدلیل وجود شبکههای اجتماعی ».شرکتکنندۀ شمارۀ 14
تسهیل ارتباطات؛ فضای مجازی زمینۀ افزایش ارتباطات و یادآوری خاطرات گذشته ،ایجاد
کرده است.
«افزایش و تسهیل ارتباط افراد در جمعهای خانوادگی و دوستانه ».شـرکتکنندۀ شمارۀ
19

دستیابی به اطالعات؛ بر اساس دیدگاههای شرکتکنندگان ،فضای مجازی موجب باال بردن

سطح اطالعات عمومی و تخصصی ،افزایش اطالعرسانی ،باال رفتن اطالعات و دانش جامعه
انسانی ،اطالع از ناکارآمدی برخی سیستمها ،اطالع پیدا کردن از حقوق شهروندی ،تسهیل

تجربۀ زیستۀ بزرگساالن25 ❖ ...

شده است.
«باال بردن سطح اطالعات عمومی و تخصصی در کشور و جهان ».شرکتکنندۀ شمارۀ20
«باعث باال رفتن اطالعات و دانش جامعه انسانی ».شرکتکنندۀ شمارۀ 16

آموزش؛ فضای مجازی زمینهساز افزایش سطح فرهنگ ،پیشگیری از خطرات ،آموزشهای
رایگان و اشتراک مطالب آموزنده در جامعه بوده است.

«تأثیر گروههای مختلف اجتماعی که آموزشهای رایگان زیادی میدهند از قبیل

آشپزی ،خیاطی ،علمی و دانشگاهی ».شرکتکنندۀ شمارۀ 9
«آشنایی با فرهنگها و کتابهای مختلف ».شرکتکنندۀ شمارۀ 11

کاهش هزینهها؛ همچنین فضای مجازی هزینههای جامعه را کاهش داده است.

«فضای مجازی باعث کاهش هزینهها شده است ».شرکتکنندۀ شمارۀ 22

تهدیدهای فضای مجازی

خوشه فردی:

فاصله از ارزشها؛ بر پایه پاسخهای تشریحی شرکتکنندگان ،فضای مجازی با فراهم کردن
زمینه برای قرار گرفتن در معرض مضامین غیراخالقی ،دور شدن از مطالعه کتاب ،رسوخ

فرهنگ غربی در ذهن افراد ،موجب فاصله گرفتن برخی افراد از ارزشها شده است.

«یک سری فیلمها و تراکتهای غیراخالقی پخش میکند ».شرکتکنندۀ شمارۀ 15
«باعث میشود تا حدی از مطالعه کتاب دور شد ».شرکتکنندۀ شمارۀ 1

از دست رفتن اطالعات؛ در بعضی مواقع ،خبرهای خصوصی و خانوادگی افراد در فضای
مجازی پخش شده است و همچنین اطالعات مالی افراد مورد سوء استفاده افراد سوء استفاده

گر واقع شده است.
«موجب دسترسی به اطالعات خصوصی ،امکان دستیابی به عکس یا فیلم خصوصی
شده است ».شرکتکنندۀ شمارۀ 13؛

«باعث از دست رفتن اطالعات شخصی یا به خطر افتادن حسابهای بانکی

میشود ».شرکتکنندۀ شمارۀ 22
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تبادل اطالعات با دنیا ،باال رفتن سطح آگاهی ،اطالعرسانی بر خط (آنالین) به عموم مردم
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کمرنگ شدن ارتباطات خانواده :بهدلیل گذراندن زمان در فضای مجازی ،فرصت گفتوگو در

خانواده افراد کمتر شده است و به نظر میرسد افراد خانواده در برخی موارد از یکدیگر دور
شدهاند.
«کم شدن صحبت با اعضای خانواده» شرکتکنندۀ شمارۀ 14
«فاصله گرفتن از محیط خانواده» شرکتکنندۀ شمارۀ 17

زمینهسازی برای فاصله از واقعیتها؛ فضای مجازی بستری فراهم کرده است تا در برخی موارد
موجب القا افکار منفی ،شایعه پراکنی ،شبهه دار شدن مسائل دینی و اعتقادی ،دور شدن از

واقعیتهای فرهنگی و ملی ،گردد و فرصت بزرگنمایی و کوچک نمایی وقایع و دروغ
پردازیها افزایش یابد.
«بزرگنمایی و کوچک نمایی بعضی از وقایع» شرکتکنندۀ شمارۀ 15

«مطرح شدن مسائلی که باعنوان علمی منتشر میشوند ولی به علت تائید مقام دارای
صالحیت ممکن است اشتباه باشد» شرکتکنندۀ شمارۀ 20

آسیبپذیری روانی؛ بهدلیل انتشار برخی اخبار در فضای مجازی که در رسانه ملی به آن پرداخته
نمیشود زمینه درگیری فکری و روحی افراد فراهم شده است.

«درگیریهای ذهنی و روحی به جهت اطالع از بعضی اخبار اجتماعی» شرکتکنندۀ

شمارۀ 3

«اخبارهای ضدونقیض و یا ترس و نگرانی از اطالعاتی که در تلویزیون جهت عدم
تشویش جامعه بیان نمیگردد« شرکتکنندۀ شمارۀ 2

اتالف وقت :شرکتکنندگان اظهار کردند در برخی موارد بهدلیل اختصاص زمان باال به فضای

مجازی ،از فعالیتهای اصلی و روزانه بازماندهاند و به این شکل ،زمینه برای اتالف وقت در

افراد فراهم شده است.

«تلف شدن زمان با وب گردی یا خواندن مطالب همه گروهها به علت متوجه نشدن
گذشت زمان ».شرکتکنندۀ شمارۀ 7؛

«اتالف وقت بیشازحد ».شرکتکنندۀ شمارۀ 17
به خطر افتادن سالمت؛ رو آوردن به ارتباط غیرکالمی و کم شدن زمان استراحت و فعالیت

جسمی ،زمینهساز به خطر افتادن سالمت افراد بوده است .به صورتی که برخی شرکتکنندگان
عوارضی چون درد مفاصل دست ،اضافه وزن ،افسردگی ،آسیب به ستون فقرات و ضعف

بینایی را گزارش کردهاند.

تجربۀ زیستۀ بزرگساالن27 ❖ ...

15
«موجب ایجاد افسردگی میشود»شرکتکنندۀ شمارۀ 10
خوشه خانوادگی:

ضرر اقتصادی؛ براساس نظرات شرکتکنندگان ،فضای مجازی بهدلیل داشتن هزینه اینترنت و
همچنین در مواردی هک شدن و از دست رفتن اطالعات مالی ،موجب وارد شدن زیان

اقتصادی خانوادهشان شده است.
«هزینهای اضافی بر خانواده تحمیل میشود و با توجه به گران بودن اینترنت»

شرکتکنندۀ شمارۀ 18؛ «بهدلیل استفاده از سامانههای بانکی برای نقلوانتقال و

پرداختها امکان سو استفاده و هک شدن وجود دارد»شرکتکنندۀ شمارۀ 1

دگرگونی ارزشها؛ فضای مجازی در برخی موارد برای خانوادههای شرکتکنندگان ،موجب

دوری از مطالعه شده است همچنین زمینۀ دامن زدن به شایعات ،بروز مشهود اختالفات در
دیدگاهها ،فراهم شدن زمینه برای مقایسه فرهنگهای مختلف ،اختالل در کارکرد خانواده،
اجبار به مشاهده مضامین پورن ،کمرنگ شدن اعتقادات و سنتها ،نگرانی و افت اعتماد،

حاکم شدن دیدگاه منفی ،ریختن آبروی افراد ،ترویج افکار منفی در دین و ترویج فرهنگ غلط
شده است.
«دیدن صحنههای ناخودآ گاه و اجباری جنسی به اعصابم فشار میآورد ».شرکتکنندۀ
شمارۀ 8

«اعتقادات سنتی در بعضی موارد کمرنگ شده است ».شرکتکنندۀ شمارۀ 9

عوارض جسمی و روانی؛ خانوادههای شرکتکنندگان ،از عوارض جسمی و روانی مانند درد
مفاصل ،سردرد ،ضعف بینایی ،احساس خستگی ،اختالل در خواب و بداخالقی که ناشی از

استفاده بیرویه از فضای مجازی بوده است ،رنج میبردهاند.

«باعث کم شدن قدرت دید میشود ».شرکتکنندۀ شمارۀ  3و  9و 12
«در خانواده اختالل در خواب ایجاد شده ».شرکتکنندۀ شمارۀ 1

کمرنگ شدن ارتباطات در دنیای واقعی؛ فضای مجازی بستری فراهم کرده است که در بعضی

مواقع خانوادههای شرکتکنندگان ،بهدلیل اختصاص ساعتهای زیاد به این فضا ،از واقعیت
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«باعث ضعف بینایی شده است» شرکتکنندۀ شمارههای  3و  8و  10و  12و  13و
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دور شدهاند و فرصت حضور در کنار خانواده محدود شده و همچنین فرصت گفتوگوهای

بین فردی و معاشرت با خویشاوندان ،کاهش یافته است.
«در مهمانیها اگر بهجای گفتوگو با یکدیگر و احوالپرسی مشغول استفاده از فضای
مجازی هستند» شرکتکنندۀ 17؛

«دور شدن از جمع خانواده ،وقتی که باید صرف خانواده و صمیمیت بین اعضای
خانواده شود گاه صرف فضای مجازی میشود ».شرکتکنندۀ شمارۀ 10

اتالف وقت؛ فضای مجازی زمینهساز اتالف وقت توسط خانوادۀ شرکتکنندگان شده است.
«موجب اتالف وقت خانوادهها میشود ».شرکتکنندۀ شمارۀ 9

خوشه فرزند یا دانشآموز:

دگرگونی ارتباطات؛ شرکتکنندگان اظهار کردند که فضای مجازی موجب افت اعتماد بین

فرزندان و ایشان شده است .فرزندان در برخی موارد به سرکشی دچار شدهاند و ارتباط با
دوستانشان در سن بلوغ پررنگ شده است که موردپسند شرکتکنندگان نبود .همچنین قابلیت

کنترل فکر و جهتدهی عقاید توسط اولیا نسبت به فرزندان از دست رفته است.

«قابلیت کنترل افکار فرزند از اختیار ما خارج شده ،جهتدهی عقاید از دست اولیاء

خارجشده ».شرکتکنندۀ شمارۀ 8

«قبول نکردن صحبتهایی که قبالً بهراحتی میپذیرفتند و سرکش شدن فرزندان».
شرکتکنندۀ شمارۀ 8

آمیختگی مرز درست و نادرست؛ در برخی موارد تشخیص درست و نادرست توسط فرزندان و

دانشآموزان شرکتکنندگان کاهش یافته است ،آنجا که فرزندان و دانشآموزان بهدلیل

بیاطالعی از بخشهای مثبت و منفی فضای مجازی به استفاده صحیح از این فضا نائل
نشدهاند ،این آمیختگی بیشتر مشهود است.
«با توجه به هجمه اطالعات درست و غلط ،شاید تفکیک و درک صحیح با توجه به
گستردگی اطالعات برای فرزندان مشکل باشد ».شرکتکنندۀ شمارۀ 16

ایجاد زمینه برای دسترسیهای نامناسب؛ براساس پاسخهای تشریحی به دست آمده از شرکت

کنندگان ،فرزندان و دانشآموزان ایشان ،بهدلیل دسترسی به محتوای نامناسب و خارج از

محدوده سنی ،از آموزشهای غلط استفاده کردهاند.

تجربۀ زیستۀ بزرگساالن29 ❖ ...

وارد شوند ».شرکتکنندۀ شمارۀ 9
«بهدلیل عدم آشنایی مناسب با این فضا باعث شده که یک فضای محرمانه در داخل
خانه برای فرزندان ایجاد شده است و بدون دغدغه به سایتهای مختلف در این فضا

دسترسی یابند ».شرکتکنندۀ شمارۀ 14

اختالل در فعالیتهای اصلی؛ بهدلیل استفاده بیرویه و نامناسب فرزندان و دانشآموزان شرکت
کنندگان ،فرزندان و دانشآموزان در برخی موارد از فضای درس دور شدهاند و به اتالف وقت

پرداختهاند و در مواردی از مسئولیتهای فردی و خانوادگی سرباز زدهاند .این اتالف وقت
زمینهساز بروز خستگی و نداشتن تمرکز در انجام کارهای روزانه و بهویژه امور مربوط به

تحصیل دانشآموزان بوده است.

«با خستگی وارد فرایند کالس میشوند و اغلب بهدلیل درگیری در شبکهها بوده

است ».شرکتکنندۀ شمارۀ 22
«تأخیر افتادن مسئولیتهای فردی و خانوادگی ».شرکتکنندۀ شمارۀ 3

کمرنگ شدن ارتباطات واقعی؛ فرزندان و دانشآموزان نیز در اثر استفاده بیرویه از فضای

مجازی به دوستیابیهایی بدون شناخت پرداختهاند و از فضای گفتوگو و خانواده و

بازیهای سنتی به دور شدهاند.

«دوستیهایی که با شناخت واقعی از طرف مقابل شکل نمیگیرد و آسیبرسان خواهد

بود» شرکتکنندۀ شمارۀ 7

عوارض روانی؛ فرزندان و دانشآموزان شرکتکنندگان دچار عوارض روانی چون درگیری فکری

و عصبی ،وابستگی به فضای مجازی ،بلندپروازی غیرواقعی ،خیالبافی ،افسردگی و سردرگمی

شدهاند.

«موجب عصبی شدن ،پرخاشگـری و وابستـگی به فضـای مجـازی شـده است».
شرکتکنندۀ شمارۀ 13
عوارض جسمی؛ بر پایۀ نظرات شرکتکنندگان ،در اثر استفاده از فضای مجازی ،فرزندان و

دانشآموزانشان دچار عوارض جسمی چون کماشتهایی ،چاقی ،کمتحرکی و افت انرژی
شدهاند.

«بیتحرکی باعث چاقی فرزندان شده است ».شرکتکنندۀ شمارۀ 7
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«ممکن است بهدلیل کم تجربه بودن و عدم آموزشهای الزم در سایتهای مستهجن
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خوشه جامعه:

دگرگونی در عرف؛ شرکتکنندگان بیان کردهاند که در اثر استفاده از فضای مجازی دگرگونی
هایی در عرف چون اتالف بیهوده وقت ،رواج اصطالحات ناپسند ،پایین آمدن سرانه مطالعه و
افزایش توجه به تجمالت و تشریفات شدهاند.

«موجب باب شدن اصطالحات زشت و ناپسند شده ».شرکتکنندۀ شمارۀ 6

«سطح مطالعات کتابخوانی تغییر نماید و به فرهنگ جدید وبگردی تبدیل شود».
شرکتکنندۀ شمارۀ 9
آسیبهای جسمی و روحی؛ فضای مجازی در برخی موارد آسیبهای جسمی و روحی برای
جامعه به ارمغان آورده است ،آسیبهایی چون سرگرم شدن به سرگرمیهای کاذب و
غیراخالقی ،بلوغ زودرس نوجوانان ،وابستگی به ابزارهای این فضا و کم شدن فعالیتهای

جسمی ،از عوارض این فضای بوده است.

«وابستگی به موبایل و سایر وسایل ارتباطجمعی  ».شرکتکنندۀ شمارۀ 1
«باعث بلوغ زودرس نوجوانان شده است ».شرکتکنندۀ شمارۀ 14

زمینهسازی برای تشویش در جامعه؛ کسبوکارهای غیرمجاز ،رشد و سوءاستفاده برخی
گروههای انحرافی ،انتشار اخبار نادرست ،زمینه تهمت زنی ،ریختن آبروی برخی افراد،

تشویش اذهان عمومی ،تخریب چهرههای مطرح جامعه ،آمیختگی اخبار درست و نادرست،

ایجاد ناامنی ،اخبار دروغ و شایعات ،القای فرهنگ بیگانه و غیرایرانی باعث بروز ناامیدی و

افت اعتماد عمومی در جامعه شده است.

«شایعات غیر موثق فضای روانی جامعه را مختـل و مخـدوش مینمایند».
شـرکتکنندۀ شمارۀ 19

«متأسفانه بهدلیل عدم آموزش صحیح استفاده از فضای مجازی ،کاربران هر مطلبی را

بهراحتی قبول میکند و هرگز دنبال صحت آن نمیگردند ».شرکتکنندۀ شمارۀ 17

دگرگونی در دینداری؛ در برخی موارد قبح گناه در جامعه از بین رفته است .محتواهای کم تناسب

با دین اسالم و ارائهشده در فضای مجازی ،موجب افزایش دینگریزی و سستشدن اعتقادات
مذهبی در جامعه شده است.
«باعث دوری خانوادهها از شریعت و دوری از آموزههای دینی شده است».

شرکتکنندۀ شمارۀ 4

تجربۀ زیستۀ بزرگساالن31 ❖ ...

افراد ،زمینه افزایش خیانتهای زناشویی ،طالق دهی عاطفی ،افزایش سطح توقعات از زندگی
و همسران ،حاکم شدن سردی و کدورت بین افراد و دور شدن افراد جامعه ،فراهم شده است.
«سطح توقعات از زندگی و همسران افزایش پیدا کرده ».شرکتکنندۀ شمارۀ 10

«باعث بهوجود آمدن سـردی و کدورت بین اعضای خانواده شده ».شـرکتکنندۀ

شمارۀ 1

درمجموع ،میتوان گزارههای زیر را با توجه به تحلیل پاسخهای تشریحی به دست آمده از

شرکتکنندگان ،صورتبندی کرد:
فضای مجازی با افزایش و تسهیل ارتباطات شغلی و خانوادگی ،زمینۀ کاهش هزینهها و
صرفهجویی را پدید آورده است .همچنین با بسترسازی ،برای کارآفرینی موجب نفع اقتصادی

در خانواده و جامعه شده است.

برخی افراد به علت دگرگونی در ارزشهایشان که ناشی از استفاده از فضای مجازی بوده
است ،از واقعیت فاصله گرفته و به اتالف وقت در این فضا پرداختهاند .فرزندان با دستیابی به
محتوای نامناسب در فضای مجازی ،دچار عوارض روحی و روانی شده و در فعالیتهای
اصلی آنها اختالل ایجاد شده است .در برخی موارد ،ممکن است ،این فضا با فراهم کردن

زمینه برای دگرگونی در دینداری افراد و زمینهسازی برای تشویش در جامعه ،حیات جامعه را
دستخوش تزلزل نماید (شکل .)5

❖ سال بیست و یکم ،شماره پنجاه و یکم ،پاییز 1399

زمینهسازی برای دگرگونی روابط بین فردی؛ در اثر استفاده نادرست از فضای مجازی در برخی
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شکل  .5مدل فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی

بخش دوم :ارائه یافتهها با نقشه
بر اساس نقشه بهدست آمده از نرمافزار مکس کیو دیای و بر پایۀ پاسخهای تشریحی شرکت

کنندگان ،برخی درونمایهها ،تکرار بیشتری داشتهاند که میتواند نشان از اهمیت آن درونمایه

در نظر شرکتکنندگان باشد (تصویر  6و  7را ببینید)؛ اشیاء ارتباطی 1ضخیمتر نشان از تکرار

بیشتر کُدها در پژوهش دارد .در بخش فرصتهای فضای مجازی و در خوشه خانوادگی،
بیشترین تکرار کدها به درونمایههای «آ گاهی از اخبار روز» و «تسهیل در انجام امور خانواده»،
تعلق گرفته است .در خوشه فرزند یا دانشآموز ،بیشترین تکرار کدها به درونمایههای «استفاده

از اخبار روز»« ،افزایش سطح اجتماعی شدن» و «همگرایی با دوستان» و در خوشۀ جامعه

بیشترین تکرار کدها به درونمایۀ «کاهش هزینهها» تعلق دارد و بقیه کدها تقریباً میزان تکرار
یکسانی داشتهاند.
در مؤلفه تهدیدهای فضای مجازی ،تقریباً همه درونمایهها ازلحاظ تکرار دارای وزن

یکسانی هستند و تنها در دو خوشۀ فردی و خانوادگی ،تکرار کدهای مربوط به درونمایۀ

«اتالف وقت» ،بیشتر بوده است.

1. Connecting Objects

تجربۀ زیستۀ بزرگساالن33 ❖ ...
❖ سال بیست و یکم ،شماره پنجاه و یکم ،پاییز 1399

شکل  .6نقشه درونمایهها (کدها) مؤلفه فرصتهای فضای مجازی

شکل  .7نقشه درونمایهها (کدها) مؤلفه تهدیدهای فضای مجازی
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بحث و نتیجهگیری

انسان موجودی اجتماعی است و ارتباط باهمنوع ،جزء جداییناپذیر زندگی او برشمرده
میشود .انسانها از ابتدا سعی کردند با زبان سر ،با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و تا به امروز که

ابزار و امکانهای جدیدی برای برقراری ارتباط بین انسانها در دسترس عموم قرار دارد.
فضای مجازی ،امکان قدرتمندی برای برقراری ارتباطات بشری است .پارادایم نوین فناوری،

بیشاز پیش ،پیوستگی بین توسعه فناوریهای نوین و شکل زندگی اجتماعی و کنشگری در
عرصههای اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و مذهبی را مورد توجه قرار داده است .پدیده رسانه
اجتماعی ،بهعنوان مولود فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی ،عرصههای کنشگری را
دگرگون ساخته است .خانیکی و بابائی)1390 ،؛ مطالعۀ حسنی و کالنتری ( ،)1396نشان

داده است که تعامالت در شبکههای اجتماعی دارای پیامدهایی است که میتواند به خارج از
محیط فضای مجازی تسری پیدا کند.
این پژوهش به واکاوی در تجربۀ زیسته بزرگساالن از فرصتها و تهدیدهای ادراکشده

فضای مجازی در چهار حوزه فردی ،خانوادگی ،فرزند و دانشآموز و جامعه پرداخت .تحلیل

دادهها در مؤلفه فرصتهای فضای مجازی در چهار حوزه فردی ،خانوادگی ،دانشآموزی
(فرزندان) و جامعه به ترتیب به شناسایی  7 ،7 ،8و  6درونمایه منتج گردید .همچنین تحلیل
تجربه زیسته بزرگساالن موردمطالعه در خصوص تهدیدهای ادراکشده در فضای مجازی ،در

چهار حوزه فردی ،خانوادگی ،دانشآموزی (فرزندان) و جامعه به ترتیب به شناسایی 7 ،5 ،7

و  5درونمایه منجر گردید.

فضای مجازی فرصتهای بیشماری را در اختیار کاربران خود قرار میدهد که میتواند،

زمینه تسهیل و تسریع کارها را فراهم نماید .پژوهشها نشان میدهد که نداشتن راهبرد
مشخص و آموزش صحیح استفاده از فضای اینترنت میتواند استفاده کاربران از فرصتهای

ماهیتی و موقعیتی شبکۀ اینترنت را با چالشهایی همراه سازد .در این راستا ،جوادی ()1383
در مطالعه خود اذعان مینماید که به علت زمانبر بودن استفاده از اینترنت ،در صورت عدم
کنترل ،این امر میتواند بر میزان و کیفیت روابط اجتماعی و خانوادگی و مدت تعامل فرد با

خانوادهاش تأثیر بگذارد و حتی آن را کاهش دهد (نقل از ربیعی و محمدزاده .)1392 ،به نظر
میرسد ،تغییر افراطی و معنادار میزان و ماهیت روابط مابین اعضای خانواده و بهویژه زوجین

از روابط رودررو به روابط مجازی ،میتوان زمینهساز بروز دلسردی و بعضاً جدایی عاطفی را
فراهم نماید (صباغی ،صالحی و مقدمزاده .)1396 ،از نظر شرکتکنندگان ،اتالف وقت ،مهم

ترین اثر سوء فضای مجازی ،است .اهمیت وقت برای انسان تا بدانجا است که خداوند متعال

بهوقت ،قسم یاد کرده است و بارها در قرآن کریم ،اهمیت آن را به انسان گوشزد کرده است:

تجربۀ زیستۀ بزرگساالن35 ❖ ...

فراغت به خانوادهها و دیگر شهروندانرا دوچندان مینماید .در درونمایۀ تسهیل ارتباطات،
همانگونه که تسریع در برقراری ارتباط با دیگران و انجام خریدهای برخط (آنالین) ،ارتباطات

با دیگران را آسان میکند ،اما اگر آموزشهای الزم برای بهرهمندی درست از این فضا صورت

نگیرد و افراد دچار استفاده بیرویه از این فضا شوند به اتالف وقت خود ،خواهند پرداخت و

حتی در اثر از دست رفتن اطالعات شخصی دچار خسران میگردند .بین شیوۀ زندگی متأثر از
فضای مجازی و سالمت روان رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد (نظری ،طاهری ،بختیار،
حسینآبادی .)1396 ،همانگونه که در بخش تهدیدها مشخص شد ،در برخی موارد ،ارزشها

دگرگونشده و افراد عالوه بر عوارض جسمی دچار عوارض روانی ناشی از این فضا خواهند
شد .غفوری و صالحی ( )1395در مطالعه خود ،ضمن تبیین فرایند دگرگونی ارزشها و به
ویژه کمتوجهی به ارزشهای الهی ،به تأثیرات و زمینهسازی این دگرگونیها در بروز مخاطرات

روانی و اثراتی که بر سالمت خانواده و روابط خانوادگی و اجتماعی دارد ،اشاره داشتهاند.

بزرگساالن موردمطالعه در خوشۀ فردی نگران دستیابی فرزندان و دانشآموزان به محتوای

نامناسب بودند که این میتواند ضرورت آموزشهای اخالقی و دینی را برای کاربران نوجوان
بیشتر کند .توجه به آموزههای قرآن کریم میتواند در تربیت نسلی بااخالق و دینمدار مؤثر

باشد ،توجه به آیۀ شریفۀ «فَلْ ینْظُرِ الْإِنْسانُ اِلى طَعامِهِ» انسان باید به غذای خود بنگرد (آیه 24

سوره عبس) ،میتواند ضرورت توجه به ورودیهای جسم به روح (چشم ،گوش و )...را
افزایش دهد .به نظر نوروزی ،کاظمی و شاهمرادی ( ،)1396ارائه آموزشهای الزم بهمنظور
ترغیب کاربران به استفاده کمتر از فضای مجازی و ایجاد جایگزین ،یکی از راهکارهایی است

که در مواجهه با آسیبها و چالشهای فضای مجازی میتوان ارائه داد.

فقر آموزش یا وجود رویکردهایی نادرست در آموزش ،نیز از دالیل تسهیلگر در بروز و

تشدید ارزشهای غلط بهشمار میرود (غفوری و صالحی .)1395 ،سیاستها و برنامههای
فرهنگی و اجتماعی کشورها را میتوان به سیاستهای سلبی و ایجابی تقسیم کرد.
سیاستهای سلبی شامل سیاستها و برنامههای حذف ،واپایش و نظارت؛ سیاستهای
ایجابی فرهنگی و اجتماعی جوامع ،برنامهها و سیاستهایی معطوف به تولید محتوا ،مدیریت

محتوا ،برنامههای دیجیتالسازی اطالعات آنالوگ و دسترسپذیر ساختن اطالعات و محتوا

در شبکۀ اینترنت است.

شناخت آسیبها و چالشهای فرهنگی و ارزشی فضای مجازی در ساحت تربیت

اجتماعی و سیاسی جامعه و نحوۀ عملکرد آن نباید منتج به عقبنشینی و گرفتن موضع تدافعی
در مقابل این ابزارهای نوین فناورانه شود؛ بلکه سخن این است که باید در مقابل هجمههای

❖ سال بیست و یکم ،شماره پنجاه و یکم ،پاییز 1399

والعصر ،قسم بهوقت( ،سوره عصر ،آیه  .)1این امر ضرورت آموزش نحوه مدیریت اوقات
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فرهنگی و واپایش اطالعاتی یکطرفه شبکههای اجتماعی ،جامعه را مجهز به شناخت و

مهارت بهرهبرداری کرد .البته تمام مسئولیت اجتماعی مقابله با هجمههای فرهنگی و رسانهای
نوین بر عهدۀ جامعه نیست و مسئوالن امر نیز باید با قاعدهمند سازی و نظارت مؤثر از جامعه

در برابر آسیبها و بداخالقیهای فضای مجازی همانند فضای حقیقی محافظت کنند و به
جای بستن و حذف صورت مسئله ،به دنبال حل مسئله از طریق شناخت و بهرهبرداری از

فرصتها باشند (سمیعیانی و حاجی محمدجواد خشکه.)1394 ،
به نظر میرسد فضای مجازی به مدیریت نیاز خواهد داشت تا آموزشهای الزم در اختیار
افراد قرار گیرد و حتی همانگونه که گذشت از فضای مجازی فرصتی برای انجام آموزشهای

بهینه ایج اد نمود تا کاربران بتوانند از این فضا به نفع خود ،خانواده و درنهایت جامعۀ خود

استفاده نمایند .بر این اساس پیشنهاد میشود:
 کالسهای آموزش مهارت برنامهریزی و کنترل زمان ،از طریق فضای مجازی فراهم آید تا
کاربران به این دست از آموزشها بهصورت آسان دسترسی داشته باشند؛

 بهگونهای طراحی گردد که افراد باعنوان و حتی تصویر واقعی از فضای مجازی استفاده

نمایند و در امکان شبکههای اجتماعی مجازی ،این یک فرهنگ داخل گروهها و کانالها
باشد که افراد با اسامی مستعار و تصویر غیرواقعی ،مجاز به استفاده از گروهها و کانالها و

عضویت در آنها نباشند .این فرهنگ داخلی در فضای مجازی نیاز به همت خود کاربران
دارد تا قوانینی هرچند داخلی برای این فضا وضع و اجرا نمایند؛

 در مطالعهای مبتنی بر روش نظریه برخاسته از دادهها ،فرایند تأثیر و تأثر هر یک از عوامل
شناساییشده ،تبیین شده و خردهنظریه بومی در خصوص آن تدوین شود؛

 شرایط استفاده از پیامرسانهای داخلی برای هموطنان ،تقویت شود.

تجربۀ زیستۀ بزرگساالن37 ❖ ...
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مقاله پژوهشی

نقش عناصر نمادین در ساخت آینده

تأملی آیندهپژوهانه بر نقش رسانه در بازآفرینی اساطیر
محسن طاهری دمنه ،1ابوالقاسم غیاثی زارچ

2

چکیده
یکی از بارزترین وجوه آیندهپژوهی به مثابه یک فناوری اجتماعی ،تصویرپردازی از آینده مطلوب و
طراحی اقداماتی برای تحقق این آینده است .شکل بخشیدن به واقعیت اجتماعی آینده در فضای
بین االذهانی جمعی نیاز به رویکردها و ابزارهایی دارد که عمدت ًا از جنس عناصر فرهنگی هستند و ریشه
در تاریخ و عناصر نمادین مشترک و ارزشهای یک اجتماع دارند .یکی از مهمترین این عناصر ،اسطوره
است .در این مقاله اب تدا در چارچوب سنت پژوهش کیفی با تکیهبر روش تأملی و نظرورزی به تشریح
نقش اسطوره در ساخت تصاویر ذهنی آینده پرداخته شده است و سپس دو مجموعه تلویزیونی «آب
پریا» و «محله گلوبلبل» با استفاده از روش نقد اسطورهای ،تحلیل شدهاند تا ظرفیتهای رسانه برای
بازآفرینی اسطورهها به دقت بررسی شود .نتایج این پژوهش نشان میدهد که رسانههای جمعی بهمثابه
یکی از آبشخورهای فرهنگی ،ظرفیت باالیی برای استفاده از اسطورهها بهمنظور تصویرپردازی از آینده
مطلوب جمعی دارند؛ اما نکته مهم ،فهم کهنالگوها و تالش برای بازآفرینی مداوم اسطورهها در قالب
داستانهایی است که نسلهای امروز و فردا ،بتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند.
واژههای کلیدی
آیندهپژوهی ،آینده مطلوب ،اسطوره ،رسانه ،کهنالگو
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مقدمه

جامعه بهسرعت در حال تغییر است ،طوری که انگار همگی ما در یک وسیلهایم و به
ناکجاآبادی در زمان در سفریم .در چنین شرایطی تفکر در مورد آیندهی بلندمدت ،حتی از
منظر شخصی نیز غیرواقعبینانه مینمایاند و به نظر میرسد آینده ،مفهومی مبهم و دوردست،

در زمان پیش روست (سردار .)15 :1396 ،1از سوی دیگر نیاز و میل به دانستن در مورد آینده

ویژگی انسان است .انسانها در طول تاریخ وسایل و ابزارهای گوناگونی ایجاد كرده تا به
پیشبینی و شفاف شدن آینده كمك كنند .یکی از بارزترین جنبههای این امر این است كه
بهمنظور انجام هر عمل و فعالیتی ،همیشه باید مدلهای ذهنی در مورد آینده بسازیم ،یعنی
توانایی ایجاد فرضیه و ارزیابی درباره چیزی كه قرار است آینده باشد .این روندِ تصویرسازی از

آینده نسبتاً ارادی است ،اما عناصر نیمه خودآ گاه را هم در برمیگیرد .وندل بل 2تصاویر 3و
ارزشها 4را دو بلوک سازندۀ هستیشناسی و نیز کلیدهای معرفتشناسی نظم اجتماعی
میداند .از منظر او ،این استنباط مهم که باورها و ارزشهای بازیگران اجتماعی باید در ردیف

اول تحقیقات علوم اجتماعی قرار گیرند ،به دست میآید؛ اما مهمتر آن است که این مفهومِ

هستهای ،بخشی از یک دیدگاه بزرگتر نسبت به جامعه ،بهعنوان یک فرایند و بخشی از
چشمانداز تغییر اجتماعی است که در آن نظام باورها و ارزشها ،پیش برندههای اصلی هستند.
نتیجه ،نظریه اجتماعی است «شبیه به جامعهشناسی دیالکتیکی» با تأکید بر «موازنههای
پرمخاطره ،همواره در حال تغییر ،سیال و خودانگیخته» و «فرایندهای پیدرپی ساختاردهی،

ساختارشکنی و ساختاردهی مجدد» .بل مینویسد که واقعیت اجتماعی «همواره در حال

حرکت ،لبریز از تنش ،در حال نوسان و تجدید است» (.)Aligica, 2011: 611

ما پیشفرضها و باورهای عمیقی در مورد چگونگی چیزها و چگونگی رشد آنها ساخته و

سپس در مورد چگونه بودن آنها در آینده نتیجهگیری میكنیم .این نتیجهگیریها ،تصاویر فردی

و جمعی از آینده هستند .در این میان ازجمله سازندگانِ این پیشفرضها و باورهای عمیق،
اسطورهها هستند .درواقع ،اسطورهها وجه عینی شدۀ تجربه اجتماعی بشر هستند و در شکل
آرزوهای جمعی یک قوم یا ملت ظاهر میشوند (کاسیرر .)15 :1362 ،5اسطورهها همیشه در

پی سؤال ناخودآ گاه جمعی یک ملت از محیط پیرامونش شکل گرفتهاند و بخشی از هویت

1. Ziauddin Sardar
2. Wendell Bell
3. Images
4. Values
5. Ernst Cassirer
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قادر میسازند ماورای محیط پیرامون خود را ببینیم (مرتضایی فریزهندی و ادریسی:1393 ،
 .)76رسانهها نیز عرصهای فراهم میآورند که روزبهروز مسائل زندگی عمومی بیشتر در آن
عرصه متجلی میشود.

رسانهها اغلب جايگاه بروز تحول در فرهنگاند ،چه به معنی هنر و اشکال نمادين و چه در

معنای مدها ،خلق و خویها ،شیوههای زندگی و هنجارها .رسانهها همچنین به منبع غالب
تعاريف و تصاوير واقعیت اجتماعی در نزد افراد ،گروهها و جوامع تبديل شدهاند .آنها
داوری های ارزشی و هنجاری خود را به صورتی غیرقابل تفکیک و مخلوط با اخبار و
برنامههای سرگرمکننده بیان میکنند (کلهر محمدی و رحمانزاده .)22 :1396 ،نقش رسانه

بهعنوان یک عامل ارتباطی ،نهادینهسازی ارزشها در جامعه است و از طریق تبادل اطالعات
بین نسل حاضر و انتقال آن به نسلهای آتی ،نقش حیاتی در فرهنگسازی و ایجاد احساسات
مشترک بین افراد و جوامع دارد (قربانزاده سوار و همکاران)113 :1395 ،؛ بنابراین به نظر

میرسد که رسانهها از طریق بازآفرینی اسطورهها در هماهنگی با تغییرات اجتماعی ،میتوانند
هویت و مقصد مشترک جمعی را تعریف و به جامعه عرضه کنند

( Taheri Demneh & Morgan,

.)2018

در ادامه با رویکردی تحلیلی به تشریح مفاهیم تصاویر آینده ،اسطوره و کهنالگو پرداخته
شده و در نهایت جایگاه رسانه در بازتولید اسطورهها برای تصویرپردازی از آینده مطلوب

بررسی شده است.
پیشینه پژوهش

این تحقیق ،به بررسی نقش عناصر نمادین در ساخت آینده با توجه به نقش رسانه در بازآفرینی

اساطیر از زاویه دید آینده پژوهانه میپردازد .محبی و جهانبخش ( )1395برای ارزش دهی به
فضا در معماری اسالمی و آثار هنری ،وجود نمادها و نشانه های سمبلیک را الزامی میدانند و

معتقدند که در معماری با استفاده از نمادها و نشانهها ،میتوان فضایی عرفانی با هدف تداعی
معانی مقدس و خاطرات جمعی مردم در فضاهای معماری و شهرسازی اسالمی ایجاد کرد.

فتوتيان اردبيلی ( )1398معقتد است که زیبایی شناسی نمادین در شکل گیری عناصر شهری

مانند مناطق تاریخی و جغرافیایی نقش دارد .این مکانها دارای ارزش و معنایی متفاوت و

ویژه میشوند« .مردم سوداگران نمادها» هستند و برای آنها ،نمادها یکی از راههای برقراری

ارتباط فرهنگی است .مردم برای تبادل پیام ،پیشینه ،شئونات اجتماعی و جهان بینی های خود

از معنای نمادین مبلمان ،طرحهای معماری و شیوههای طراحی و طراحی منظر و شیوههایی

غیر کالمی استفاده میکنند.
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جمعی محسوب میشوند .از سوی دیگر در دنیای مدرن ،رسانهها دریچههایی هستند که ما را
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گلشنی ،جدیدی و اسکندری ( )1391رسانه را دارای ویژگی «همه جا بودن» میدانند .با

توجه به عصر سلطه ارتباطات ،رسانهها مرزهای جغرافیایی ،فرهنگی و سیاسی را گسترش
دادهاند و هویت انسان معاصر را تحت تأثیر قرار دادهاند .به نظر آنها ،هویت انسان عصر
حاضر« ،هویت رسانهای» است .رسانهها میتوانند هم باعث تقویت و تحکیم پایه های یک
جامعه پیش بروند و هم در جهت عکس و در جهت تضعیف پایههای اصلی جامعه .رسانههای

خبری نظیر روزنامه ،مجله ،کتاب ،رادیو ،تلویزیون ،اینترنت و  ...با توجه به تاثیرشان بر عقاید
و زندگی مردم ،واقعیتهای سیاسی و اجتماعی خاصی را برای مردم خلق میکنند که این
واقعیات ،تعیین کنندۀ چشمانداز مردم نسبت به جهان میشود .با توجه به فراگیر بودن
رسانهها ،آنها وظیفه وظیفه حراست از محیط و مسئولیت انتقال میراث اجتماعی از نسلی به

نسل دیگر را برعهده دارند .گلشنی و همکاران نتیجه میگیرد که رسانهها از یک سو
احساسهای عاطفی ،محبت و صداقت را بر میانگیزند و از سوی دیگر ،احساس زشتی،

دشمنی ،بیاعتمادی ،دروغ وخشونت را زنده میکنند و این کارکرد رسانهها ،بهطور طبیعی
موجب پیدایش تضادهای درونی -رفتاری در مقیاس فردی و اجتماعی میشود.

آذرگون ( )1394معتقد است دولتها و گروههای اجتماعی می توانند با استفاده از وسایل
ارتباط جمعی مانند روزنامه ،رادیو ،تلویزیون و اینترنت سیاستهای فرهنگی خود را در جامعه

تبلیغ کنند و آنها را به گفتمان مسلط در جامعه تبدیل کنند و سطح آگاعی عمومی در جامعه و
فرهنگ عمومی را ارتقاء دهند .پرسش اصلی که آذرگون به آن میپردازد این است که چگونه
گفتمان خصوصی و دولتی در شکل دهی به گفتمان غالب توسعه فرهنگی در جامعه نقش

دارند؟ او نتیجه میگیرد که تقابل و یا همکاری گفتمانهای خصوصی و دولتی از یک سو
اسباب تثبیت فرهنگ تساهل در جامعه و از سویی دیگر ،سبب افزایش آگاهی فرهنگی در
جامعه و باالرفتن سطح سلیقه فرهنگی و در نهایت توسعه فرهنگی می شوند.

غیاثی زارچ ( )1397معتقد است که با ارائه شیوهای نظاممند در استخراج اسطوره از متن،
می توان به بررسی و کشف الیههای مشترک ادبی ،فرهنگی و اجتماعی جوامع و ملل مختلف
دست یافت .تحلیل الیهالیهای علتها به عنوان شیوهای نوین در آیندهپژوهی در چهار سطح به
تحلیل آثار گذشته ،حال و آینده میپردازد .سطح لیتانی؛ نظام اجتماعی؛ گفتمان و جهان بینی؛

و تحلیل اسطوره و استعاره الیههای مورد تحلیل در روش تحلیل الیه الیه ای هستند .او در
این پژوهش از الیه چهارم که با نقد اسطورهای ادبیات تطبیقی مشترک است ،استفاده کرده

است تا سه روایت آزاد کردن سیصد زندانی از زندان توسط حالج در تذکرهاالولیای عطار،

آزادسازی انسانها توسط پرومته در پرومته در زنجیر اِشیل و آزادسازی پطرس از زندان توسط
یک فرشته در کتاب مقدس را تحلیل کند.
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کرد.

مبانی نظری پژوهش

تصاویر آینده
تصاویر آینده از باورها ،آرزوها ،عقاید و فرضیههایی از آنچه آینده خواهد بود ،تشکیل شده و

ذاتاً نظاممند هستند .آنها از دانش ساختهشدهاند و چاشنی آنها تخیل است .تصاویر آینده با
اطالعاتی در مورد گذشته ،مفاهیمی از حال ،دانش فرهنگی و اجتماعی ،سلیقه شخصی،

معیارها ،نیازها و همچنین آرزوها ،رؤیاها و آرمانها ساخته میشوند و بهصورت امید ،ترس و
انتظارات بروز میكنند و بر تصمیمگیری ،انتخاب ،رفتار و كنش ما تأثیر میگذارند .ما با
تصمیمات خود یا میخواهیم آیندهای را مطرح كنیم كه تصویر مثبت و مطلوب ما را بپروراند

یا تالش میكنیم از وقوع آیندۀ منفی و ناخوشایند اجتناب كنیم ( .)Rubin, 2013: 40تصاویر آینده

یا بهعبارتیدیگر تصویرسازی آینده ،یکی از ارکان اصلی آیندهپژوهی است .اینکه چرا گروههای
گوناگون از مردم تصاویر متفاوتی از آینده دارند و اینکه چگونه تصاویر متفاوت از آینده منجر

به رفتار و واکنشهای متفاوت در زمان حال میشود و اینکه چگونه رفتارهای خاص در زمان

حال ،خود منجر به ایجاد تصاویر مختلف از آینده میشوند ،ازجمله پرسشهای بنیادین در

آیندهپژوهی هستند ( .)Dator, 2002: 303تصاویر آینده تحت تأثیر نگرانیهای اجتماعی و سیاسی
زمان حال مانند جنگ ،فقر ،خشونت و فنّاوری قرار میگیرند (،)Kaboli & Tapio, 2017: 3-4
بااینوجود پوالک معتقد است تصاویر آینده ابزارهایی انسانی برای مقابله با عدم قطعیتهای
آینده هستند.

ما در طول زندگی خود چه بهصورت خودآ گاه و چه بهصورت ناخودآ گاه ،تصمیماتی در
مورد مسائل گوناگون اتخاذ میکنیم .هر فرایند تصمیمگیری چهار فاز یا مرحله عمده دارد:
-

فراست و آگاهی؛ فهم یک موضوع یا مسئله خاص؛

-

طراحی؛ طراحی راهحلهای گوناگون برای رویارویی با مسئله درک شده؛

-

انتخاب؛ انتخاب بهترین راهحل؛

 بکارگیری؛ بکارگیری راهحل انتخابشده.در دو فاز طراحی و انتخاب ،فرد نهتنها مواردی را که قبال تجربه کرده است ،بلکه آنچه را

در آینده امکان اتفاق دارد ،نیز مورد توجه قرار میدهد .این مسئله درواقع تصویرسازی از آینده

است .این مسئله نمایان می سازد که چه در سطح فردی ،چه سازمانی و چه ملی ،رفتار کنونی
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این تحقیق ،نقش عناصر نمادین در ساخت آینده به کمک بازآفرینی اساطیر بررسی خواهد
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هر سیستم انسانی به تصاویر ساختهشده از آینده بستگی دارد ( .)Ono, 2003: 738بولدینگ 1این

مقوله را بهصورت زیر بیان میکند:
فرد یا ملتی که هیچ حساسیتی به گذر زمان و آینده پیش رو ندارد ،احتماالً رفتاری نوسانی،
دمدمی و نامشخص از خود بروز میدهد و چنین سیستمی شانس کمی برای بقا دارد

()Boulding, 1965: 7؛ بنابراین بایستی اذعان داشت که رفتارهای کنونی ما که آینده را شکل می-

دهند ،خود متأثر از تصاویر ساختهشده در ذهن ما از آیندهاند ،پس اهمیت تصاویر آینده
بهمراتب بیشتر از رفتار کنونی است (.)Mau, 1967: 12

درزمینۀ اثرات بلندمدت تصاویر آینده ،پوالک 2با بکارگیری نظریه تغییرات اجتماعی و

مطالعه تاریخ  3000سالۀ تمدن بشری ،بیان میدارد که تصاویر مثبت و سازنده از آینده ،باعث

شکوفایی و رشد فرهنگی جوامع شده و بالعکس تصاویر منفی ،باعث رخوت و افول فرهنگی
شدهاند؛ بنابراین دوام و قوت فرهنگ ،رابطه معنادار مثبتی با وجود تصاویر قوی از آینده دارد و

لذا بدین گونه میتوان بامطالعه تصاویر آینده ،آیندههای بدیل برای یک جامعه را پیشبینی کرد

( .)Polak, 1973: 222از منظر اجتماعی ،تصاویر آینده نقش مهمی در درک تغییرات اجتماعی در
رابطه بافرهنگ دارند؛ زیرا چنین تصاویری میتوانند به غلبه بر موانع فرهنگی پیش روی تغییر،
کمک کنند .به این معنی که چون تصاویر مثبت آینده حس هویت مقصد را برای یک فرهنگ

خاص ایجاد میکنند ،توانایی تشویق شهروندان را برای پذیرش تغییرات اجتماعی دارند و
برای کنار زدن موانع فرهنگی که ممکن است در مقابل مقصد جمعی قرار گیرند ،به کار گرفته

شوند (.)Taheri Demneh & Morgan, 2018: 53

ما بر اساس داستانهایی درباره اینکه چه کسی هستیم ،چه اتفاقی میافتد و بعد از این به

کجا میرویم ،انتخابهای خود را انجام میدهیم .کسانی که میفهمند این داستانها چگونه

ساخته میشوند و چگونه میتوان به آنها شکل داد ،احتماالً بیش از بقیه میتوانند کلیدهای
قدرت را در آینده در دست داشته باشند .برای مدعیان تمدن ،داشتن داستان خود یک ضرورت
انکارناپذیر است؛ زیرا قطع یقین در صورت نداشتن چنین داستان و تصویری از آینده ،به ناچار

داستان دیگران بر ما تحمیل خواهد شد ( .)Pourezzat & Others, 2008: 890در این میان یکی از

ابزارهای منحصربهفرد در ساخت و انتقال تصاویر آینده ،رسانهها هستند .رسانه با ذهن احاد

جامعه در ارتباط است و از این طریق میتواند تصاویر مشخصی را به جامعه منتقل کند و از
همین طریق یعنی از طریق نفوذ بر ذهن جامعه و نشان دادن تصاویر مشخص از آینده ،میتواند

1. Kenneth, E Boulding
2. Polak
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که ذهنها و فضای بین االذهانی جامعه را درگیر کند .این ابزار اسطورهها هستند .در ادامه با
استفاده از مفهوم کهنالگوی یونگ 1به اسطوره و نقش آن در ساخت واقعیت اجتماعی
پرداخته شده است.

خواستگاه اولیۀ اسطوره

3

2

«ضمیر ناخودآ گاه جمعی » ازجمله مفاهیمی است که روانشناسی تحلیلی (مکتب یونگ ) را

از روانکاوی (فرویدیسم )4متمایز میکند .زمان زیادی از نظریه فروید در باب ناخودآ گاه
فردی 5نگذشته بود که شاگرد وی کارل گوستاو یونگ نظریه استاد را گسترش داد و اظهار
داشت که در الیههای زیرین ناخودآ گاه فردی ،ضمیر ناخودآ گاه جمعی جای دارد (شکرایی،

 .)96 :1392یونگ عالوه بر ناخودآ گاه فردی ،قائل به الیههای عمیقتری در ذهن است که
تصاویر ذهنی جهان شمول را در خود جای داده است .ضمیر ناخودآ گاه جمعی از روان خود

فرد نشأت نمیگیرد ،بلکه حاصل انباشت داللتهای روانی تجربیات عام بشر و به عبارتی
میراثی روانی است که از بدو تولد در ذهن هر فرد جای دارد .یونگ تصاویر ذهنی جهانشمولی
را که در این ضمیر ناخودآ گاه جمعی جای دارند «کهنالگو »6مینامد و اسطوره را نمود آن

میداند (موسوی گیالنی و مولوی .)148 :1389 ،کهنالگوهای یونگی ناخودآ گاه و

زیستشناختیاند .سرگذشت شخصی فرع بر آن است .این کهنالگوها یا مثالهای اولیه ،در
سراسر جهان و در مقاطع تاریخی مختلف ،در اشکال گوناگون ظاهر شدهاند .تفاوت ظاهری

و پوشش ،نتیجه شرایط اولیه محیطی و تاریخی است (کمبل.)85 :1393 ،

برای مثال در اینجا به دو روایت اشاره میکنیم که در عصرها و فرهنگهای متفاوتی بروز

پیدا کردهاند ،اما از نظر ساختاری با هم شباهت دارند .بهعبارتدیگر از کهنالگوهای یکسانی
بهره میبرند و دارای ساختار اسطورهای مشابهی هستند ،اما در دو جامعه مجزا و متمایز
بازآفرینی شدهاند.

1. Carl Gustav Jung
2. Collective Unconscious
3. Carl Gustav Jung
4. Freudianism
5. Personal Unconscious
6. Archetype
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بر رفتار جامعه اثرگذار باشد؛ اما رسانه برای برقراری ارتباط مؤثر با مردم ،نیازمند ابزاری است
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الف) تولد آتنا

1
2

3

«آتنا دختر زئوس و متیس است .متیس باردار است و نزدیک به دنیا آوردن
دخترش است که زئوس او را میبلعد .زئوس این کار را به توصیه اورانوس

4

و گایا 5انجام میدهد که برای او فرمانروایی در آسمان را پیشبینی کرده

بودند .وقتی موعد وضع حمل فرامیرسد ،زئوس به هفائیستوس 6دستور

میدهد که سرش را با یک ضربه تبر از هم بشکافاند .از سر زئوس یک دختر
کامالً مسلح به بیرون میجهد .این دختر ،الهه آتنا است ،در حالی که فریاد
جنگی بر میکشد که در آسمان و زمین میپیچد .الهه جنگاوری مسلح به

نیزه و زره چرمین (نوعی چرم از پوست بز) است و نقش مهمی در جنگ

با غولها

7

ایفاء میکند» (.)Grimal, 1994

ب) رؤیای سوم فاطمه بنت اسد (س)

«فاطمه بنت اسد میگوید :این رؤیا همچنان در ذهن من بود تا خداوند سه
پسر به من عطا کرد :عقیل ،طالب و جعفر سپس به علی (علیهالسالم)
حامله شدم .در آن ماهی که علی را به دنیا آوردم در خواب دیدم عمودی از
آهن از وسط سر من جدا شد و در هوا به حرکت درآمد تا به آسمان رسید و

سپس بهسوی من بازگشت ،در خواب پرسیدم :این چیست؟ به من گفته شد:
این قاتل اهل کفر و صاحب پیمان پیروزی است .حمله او شدید است و از

ترس او به وحشت درمیآیند .او کمک پروردگار برای پیامبرش و تأیید او

علیه دشمنش است» (انصاری.)22 :1383 ،

در این دو روایت هر دو نفر موقع وضع حمل از سرشان یک نوع سالح خارج میشود .هر

دو فرزند متولد شده ندای جنگ و پیروزی سر میدهند .یکی در جنگ با غولها و دیگری در

جنگ با اهل کفر ،کمک میکند و غیره ،الزم به اشاره است که یک روایت مربوط به سرزمین
یونان و دیگری مربوط به مکه است .ظاهر این دو روایت شباهتی به هم ندارند و در بافت

1. Athéna
2. Zeus
3. Métis
4. Ouranos
5. Gaïa
6. Héphaïstos
7. Géants
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یونگ ،شالوده خلق اسطورهها ،دیدگاهها ،اندیشههای مذهبی و برخی از انواع رؤیا را که
بین فرهنگهای گوناگون و دورههای تاریخی مشترکاند ،در ناخودآ گاه جمعی میداند
(فرضی .)179 :1391 ،از نظر یونگ ،کهنالگوها حاصل تجربیات ممتد انسانی بوده و
پیوسته در حال نو شدن هستند و به شکل اساطیر جلوه میکنند .درواقع این اساطیر که نمود

کهنالگوها هستند ،در قالب رمزی تجلی مییابند و مداوم در حال تکرار شدن هستند؛ چون
نیاز فطری بشراند و در هر دوره بدانها نیاز است ،لیکن در هر دوره بنا به اقتضای آن دوره
اسطوره قدیمی ناپدیدشده و اسطورهای جدید بنا به شرایط آن دوره ،در قالبی نمادین و جدید

ظهور مییابد (موسوی گیالنی و مولوی .)145 :1389 ،الیاده مینویسد :اسطورههای باستانی

بهعنوان مهمترین شکل تفکر جمعی موجب کامل شدن تاریخ میشوند که این امر در بطن
جهان مدرن حفظ شده است؛ بنابراین ،نمادهای اسطورهای هرگز ناپدید نمیشوند ،بلکه فقط
بهتناسب زمان تغییر شکل میدهند .چنانچه در ناخودآ گاه فردی و جمعی انسانها که بهوسیله

تفسیر رؤیاهایشان کشف میشود ،نهتنها غولها ،بلکه خدایان مذکر ،مؤنث ،پهلوانان و پریان

مسکن گزیدهاند (صانعپور.)102 :1389 ،
نمودهای کهنالگویی گاه فردیاند ـ اگرچه در روان جمعی ریشه دارند ـ و شخصیت،

توانایی و ویژگیهای فکری و خالقانه خاصی به فرد میبخشند؛ گاهی نیز جمعیاند و در

شکلگیری تمدنها ،جهتگیری جوامع و حتی تمایالت جمعی و جریانهای تودهای مؤثر

هستند .مهمترین بنیاد نظریه یونگ را نیز همین خاصیت آفرینندگی ناخودآ گاه جمعی دانستهاند

(قائمی.)35 :1389 ،

بنابراین یک نکته را نباید از نظر دور داشت و آن تفاوت میان صورت بنیادی کهنالگو و

انگارههای کهنالگویی است .به نظر یونگ ،اسطورهها بخشی از بازنمودهای کهنالگویی

هستند و ازاینجهت برای اثربخش بودن باید نو به نو و به فراخور زمانه عرضه شوند.
اسطورهها ،در لباسِ کهنالگوها همیشه و همیشه ،تازه و نو ،به زندگی دیربازشان ادامه میدهند

و به شکلهای مختلف بازنمود مییابند و زمانی تصاویری را از آینده میسازند که مربوط به
حال و آینده باشند .در ادامه اسطورهها بهصورت عمیقتری بررسی شدهاند.

اسطورهها

اسطوره واقعیت فرهنگی بسیار پیچیده با مفهومی گسترده و طیفی وسیع است .در بیشتر

تخیالت میتوان نشانهایی از اسطوره دید و در زیرساخت بسیاری از اندیشهها ،گفتهها و
کردارها ،ردپایی از اسطورهها را میتوان یافت (آموزگار .)61 :1386 ،لذا اسطوره نه شخص
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جداگانه و متمایز هستند ،اما ساختار مشابهی دارند.
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است ،نه یک روایت مفرد است و نه حتی یک داستان .بلکه اسطوره یک واقعیت فرهنگی

است که نمودهای مختلفی دارد و گاه آنچنان این نمودها جلوهگری میکنند که خود اسطوره را
تنها با شیوههای پیچیده میتوان از دل این نمودها ،استخراج نمود .1اسطوره نظامی از ارتباط
است؛ اسطوره پیام و شیوهای از داللت است (بارت .)85 :1380 ،2اسطوره نوعی گفتار است

بهشرط اینکه منتقلکنندۀ گفتمان خاصی باشد .گفتار اسطورهای به گفتار شفاهی محدود

نمیشود ،بلکه مشتمل بر شیوههایی از نوشتار و بازنماییها ،عکاسی ،سینما ،گزارش ،ورزش،
نمایش و تبلیغات است (نزاکتی و درخشه.)196 :1390 ،
تحلیل اسطوره همواره میتواند راهگشای درک بهتر سازوکارهای درونی هر فرهنگی باشد

(فکوهی .)138 :1379 ،دیلم صالحی مینویسد :اسطورهها بهمثابه نخستین و دیرینهترین

خاستگاه تفکر انسانی ،نقشی مؤثر و برجسته در «ساخت معنا» داشتهاند .از این منظر
اسطورهها در برگیرنده باورهای مقدس انسان در سیر تحوالت و تطورات اجتماعی جوامع

ابتداییاند؛ بهطوریکه پلی میان انسان ،پدیدههای جهان پیرامونش و نظام کائنات میسازند
ی اجتماع ،خواستها ،آرزوها و آمال
(دیلم صالحی .)6 :1385 ،اسطوره بهعنوان رؤیای جمع ِ

یک گروه و جماعت را بیان میکند .اسطوره در این کارکرد ،بیشتر چشم به آینده دارد و همان
نجات و رهایی واپسین جهان ،نمونۀ بارز این کار است (رضایی.)38 :1384 ،

اما در نگاه مدرن به اسطورهها ،عنصر اصلی که مورد توجه قرار گرفته ،ماهیت الگووار

آنها برای ساخت و جهتدهی به هویت مدرن جوامعِ در حال شکلگیری است (امینیان و

مشهدی .)32 :1391 ،اسطورهها ،بهویژه ابعاد سیاسیشان ،عموماً به ابزاری برای معنادار
نمودن فرهنگ سیاسی جوامع بدل گردیده و در پروسه  /پروژه ملتسازی ،بهعنوان نمونههای

متعالی و الگوواره برای نسلهای آینده به نمایش گذاشته میشوند .آنچه در این میان اهمیت

مییابد ،نحوۀ بهرهگیری از اساطیر در ساخت هویت ملی و بهتبع آن ،مفهوم بخشیدن به

ارزش های سیاسی مدنظر نخبگان برای شکل دادن به نگرش مردم یک کشور است؛ بنابراین،
در فرایند شکلگیری یک ملت ،اسطوره بهصورت طبیعی (و در مواردی تعمدی) نقش
تعیینکنندهای پیدا میکند (امینیان و مشهدی .)29 :1391 ،اگر بپذیریم که قسمتی از
معنابخشی به حیات هر جامعهای ،آرمانها و تصاویر آیندۀ شکل گرفته در فضای بیناالذهانی

آن جامعه است ،آنگاه اساطیر بهرغم آنچه در وهله اول به ذهن میرسانند که مفاهیمی مربوط

 .1به کمک نقد اسطوره ( )Mythocritiqueمیتوان اسطوره را از الیههای زیرین آثار ادبی یا اجتماعی
استخراج نمود.
2. Roland Barthes
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مطرح شده است.

اسطورهها بهمثابه مکانیزم ساخت تصاویر آینده

نقش و تأثیرگذاری اسطوره در شکلدهی تصاویر ذهنی آینده ،بستگی به شناخت قدرت
نمادپردازی ذهن دارد .وفق نظر ستاری در کتاب «اسطوره و رمز» درواقع تشابه یا نسبتی که
چیزی را به نمادش پیوند میزند ،ممکن است انواع مختلف داشته باشد ،از قبیل مشابهت در
شکل ،صورت ،رنگ ،صدا ،تماس ،قربت و مجاورت در مکان و زمان ،همزمان و متّفقاً به

ذهن و فکر متبادر شدن (رابطۀ قراردادی و تصنعی) یا همانندی احساسات مقارن (احساس
توقیر و احترام واحدی ممکن است تصور پدر و اندیشه خدا را به هم نزدیک و مربوط کند).
نمادپردازی یعنی نمایش چیزی توسط نماد ،از تداعی معانی و پیوستگی تصورات و تصاویر

ذهنی و احساسات ،نتیجه میشود و از این لحاظ ،بهراستی فرایند روانشناختی بنیادینی است

که همه فعالیت عقالنی و بخش عظیمی از زندگی عاطفیمان از آن نشأت میگیرد (ستاری،
 14 :1387ـ .)13
تصاویر مقوالتی ذهنی و آکنده از ترسها و امیدهای ما به آینده هستند .حال اگر اسطورهها

را متأثر از صورتهای بنیادی و انگارههای کهنالگویی بدانیم که جایگاهی در آ گاهی و

ناآ گاهی آدمی دارند ،پر بیراهه نیست اگر بپذیریم که تصاویر آینده میتوانند متأثر از صورتها
و روایتهای اسطورهای باشند .چه اگر دانش اندکمان در مورد آینده را که از دل پیشبینیها و
تحلیل روندها و مقوالتی اینچنین که همگی تحت لوای آیندهنگاری 1خالصه میشوند،

لوگوس 2بدانیم ،تصاویر ،صورتی میتوس 3وار بر خود میگیرند .لوگوس با اندیشۀ اسطورهای و
با میتوس کامالً فرق دارد .لوگوس ،برخالف اسطوره ،باید دقیقاً بر واقعیات عینی منطبق باشد.
درست مانند هنگامیکه دست به پیشبینی وقوع سیل بر اساس واقعیات عینی مانند میزان
بارش باران ،سرعت وزش باد و غیره میزنیم؛ اما حقیقت اسطوره یا میتوس نه از آنروست که

اطالعات واقعی در اختیار ما میگذارد ،بلکه از آن روست که مؤثر است .بنابراین ،بهدلیل

همین وجه تأثیرگذاری ،اگر اسطوره در مورد معنای زندگی ،ما را به بینشی تازه مجهز نکند،

مردود میشود .اگر کار کند ،یعنی ما را وا دارد تا ذهنها و دلهای خود را تغییر دهیم ،امید
تازهای در جان ما بدمد و به زندگی پربارتری هدایتمان کند ،اسطورهای معتبر است .اسطوره
1. Foresight
2. Logos
3. Mythos
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به گذشته هستند ،اما توان علی باالیی برای ساختن آینده دارند .در ادامه در این مورد مباحثی
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تنها در صورتی ما را متحول خواهد کرد که رهنمودهایش را دنبال کنیم ،اساساً اسطوره یک

راهنما است (آرمسترانگ)7 :1390 ،1؛ بنابراین پرواضح است که اسطوره در ساحت معنا
تصویرساز است .یک مثال را میتوان با دقت نظر در تاریخ زیست انسان و بر مبنای

پژوهشهای باستانشناسی و مردمشناسی مورد توجه قرار داد .شکارچیان اولیه که تنها بهمنظور
بقا دست به شکار میزدند ،حول این رخداد ،اساطیر و مناسک مختلفی ایجاد کردند .برای

آنها شکار یک مراسم باشکوه و ویژه بود که معموالً با آدابورسوم خاصی صورت میگرفت و
مقدس شمرده میشد .شکار محترم بود و کشتن حیوان مانند کشتن یک دوست در نظر میآمد
و اعضای قبیله پس از سفر شکار موفق ،غالباً احساس گناه میکردند (آرمسترانگ:1390 ،

 .)20شاید بتوان این انگارۀ اسطورهای را در دنیای جدید بهگونهای دیگر پیادهسازی کرده و در
خدمت توسعه پایدار قرار داد .البته تفاوت بزرگ ساخت روایت اسطورهای رخداد شکار در
جهان امروزی در این است که انسان خردمند امروزی که البته میداند میتواند به پرورش

گونههای اهلی شده حیوانات آن هم در مقیاس بزرگ دست بزند ،دیگر نمیتواند پذیرای
روایت دوستی با حیوانات باشد .لذا زنده کردن آیینهای کهن با همان سبک و سیاق شاید

معنایی ایجاد نکند .اینگونه است که ما از خوردن گوشت حیوانات احساس گناه نمیکنیم؛ اما
بنمایۀ کهنالگوییِ فهم انسان از وابستگیِ شدیدش به طبیعت را میتوان در صورتهای نوینی
مانند انتخاب یکگونۀ خاص جانوری بهعنوان نماد یک ملت یا کمپینهای صیانت از طبیعت

دنبال کرد .در رسانه ملی به محافظت و حفظ گونه یوزپلنگ ایرانی پرداخته شد (سریال
پایتخت چهار) و بعد از آن حتی روی لباسهای بازیکنان تیم ملی فوتبال کشور نیز نقش بست.

همینطور در سریال آب پریا ،به مسأله محافظت از آب و کمبود آب پرداخته شد .زمانی نیز

دریاچه ارومیه به نمادی ملی برای محافظت از محیطزیست و آب کشور تبدیل شد .به تعبیر
یونگ ،یوزپلنگ و دریاچه ارومیه در اینجا فارغ از واقعیتهای عینیشان ،اسطورههایی برآمده

از کهنالگوی رابطۀ انسان و طبیعت هستند و به تعبیر روالن بارت 2اسطورههایی برآمده از
نظام نشانهشناسی و معناشناسی هستند .در اسطورهشناسی روالن بارت ،اسطوره نوعی گفتار
است و لذا هر چیزی میتواند اسطوره باشد بهشرط آنکه گفتمانی را انتقال دهد.
1. Karen Armstrong
2. Roland Barthes
برای مطالعۀ بیشتر در خصوص اسطوره شناسی روالن بارت رک :بارت ،روالن ( ،)1377اسطوره در
زمان حاضر ،ترجمۀ یوسف اباذری ،فصلنامه ارغنون ،شماره  .18اندیشههای بارت در باب اسطوره
بسیار پرمحتوا و آموزنده هستند .امید دارم که در آینده این اندیشه ها بیشتر مورد توجه آینده پژوهان قرار
گیرند.
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چه چیزی از یک آیندۀ اتفاق نیفتاده ممکن است بین افراد یک جامعه مشترک باشد؟ اگر
بتوانیم پاسخی منطقی برای این سؤال بیابیم ،به اعتبار «مشترک» بودن ،میتوان از آن بهمنزله
مؤلفهای هویتساز در سطح جمعی نام برد .تصاویر آینده ،آن وجوهی را بازنمایی میکنند که

میتوانند بهصورت مشترک تعریف شوند .این تصاویر میتوانند با یکدیگر بر سر «تصاحب

آینده» رقابت کنند و تا حد زیادی ،بین باورمندان به خود ،انسجام و چسبندگی ایجاد کنند
(طاهری دمنه و همکاران .)71 :1394 ،در نگاه مدرن به اسطورهها ،عنصر اصلی که مورد
توجه قرار گرفته ،ماهیت الگووار آنها برای ساخت و جهتدهی به هویت مدرن جوامعِ در

حال شکلگیری است .چنانکه به پندار «سورل» یکی از کاراترین ابزارها برای نفوذ در یک
اجتماع ،آن است که تصویرهای خالصهشده و سادهشدهای از یک آینده فرضی به آن اجتماع
عرضه شود تا احساسات ،جهت بگیرند و آن جمع ،بهسوی فعالیت رانده شوند .بدین ترتیب تا

آن اندازه که میتوان اسطورههای مورد پذیرش مردم را بهوجود آورد ،میتوان آنان را به فعالیت

واداشت.

اسطورههایی که بدینگونه مشخص شدهاند ،گونههایی از مسلکهای سادهشده ،یا به بیان
بهتر ،تصورهایی هستند که به شکل موضوعهای محض و ناگهانی درآمدهاند .بهتدریج که

جریان این اسطورههای ساختگی بتوانند در هماهنگی با اسطورههای سنتی ،درونی شوند،

نیروی بزرگتری به دست میآورند .این اسطورههای اجرایی ،به همان اندازه که قادر به ایجاد

نهضتهای انقالبی هستند ،میتوانند به حفظ نظام مستقر نیز یاری برسانند .از اینجاست که
نقش اسطورهها در هویتسازی نوین روشن میشود .اسطوره با ایجاد پلی میان گذشته
شکوهمند و آینده آرمانی ،گروههای مردم را در این ایده که به کلیت واحدی به نام ملت تعلق

دارند و از آینده مشترکی برخوردارند ،متفق میسازد .این اتفاق آرا که از طریق کارکرد اسطوره

حاصل میآید ،نقش تعیینکنندهای در ایده ملت و فرایند ملتسازی دارد (امینیان و مشهدی،
.)28 :1391
اسطوره بهطورمعمول به سه شکل خود را نشان میدهد :متن (مثالً نوشتههای هومر یا

شاهنامه فردوسی) ،گفتار (مثالً آوازها و سخنانی که در جامعههای ابتدایی و سنتی گفته

میشود که میرچاد الیاده در کتاب چشم اندازهای اسطوره )Eliade, 1963( 1در این باره

مثالهایی ارائه میکند ).و تصویر (مثالً یک کوزه یا یک نقاشی) .برای مثال نقاشی زیر ،صحنه
کشته شدن اسفندیار به دست رستم را روایت میکند.

1 Aspects du mythe
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تصویر  .1نقاشی کشته شدن اسفندیار به دست رستم

اسطوره در روایت شنیداری که شامل موسیقی و گفتار است ،بیان میشود ،مانند اپرای

اُرفه ،1باله اُرفه در دوزخ 2و مرارتهای اُرفه .3همچنین اسطوره در روایت دیداری که شامل
نقاشی ،فیلم ،نمایش ،مجسمه ،عکس و ...است ،خود را بیان میکند ،مانند سقوط تیتانها،4

هرکول ،5چهل سرباز 6یا حتی به قول روالن بارت تصویری از یک سرباز سیاهپوست در حال
ادای احترام به پرچم فرانسه؛ اما هر روایت تصویری اسطوره محسوب نمیشود .برای مثال،
هر سه تصویر زیر نشانگر فردی هستند که در حال تیراندازی با کمان است؛ اما هر سه تصویر

بیانگر روایت دیداری از اسطوره نیستند.

1. Orphée (1982), opéra en cinq actes de Renaud Gagneux
2. Orphée aux Enfers (1858-1874), opéra-bouffe de Jacques Offenbach
3. Les Malheurs d'Orphée (1927), opéra-minute de Darius Milhaud
4. Clash of the Titans (2010), réalisé par Louis Leterrier
5. Hercules (2005/I) (TV), réalisé par Roger Young et Hercules (1997), réalisé par
Ron Clements et John Musker
 .6چهل سرباز سریالی است به کارگردانی محمد نوریزاد و محصول  1386است که در  28قسمت
تهیه و از شبکه دو صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران پخش شد .این سریال به شکل همزمان به
روایت سه داستان از افسانههای ایران باستان همانند نبرد رستم و اسفندیار ،زندگینامه فردوسی و زمانه
او و ظهور اسالم میپردازد.
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تصاویر شماره دو و سه هر دو ورزشکارانی را نشان میدهد که در حال تمرین پرتاب تیر

از کمان هستند؛ اما تصویر یک ،در محیط فرهنگی ایران ،معنایی وسیعتر دارد .آرش کمانگیر

در باالی کوه (زیر پای تصویر قطعهای از سنگ کوه قرار دارد) ،در حال پرتاب تیری است که

بهواسطه آن مرز میان ایران و توران مشخص میشود و او به این واسطه جان خود را نیز از

دست میدهد .حس وطنپرستی و فدا کردن جان در برابر حفظ مهین ،یکی از پیامهایی است
که در پس اسطوره آرش کمانگیر نهفته است .برای کسی که از روایت آرش کمانگیر اطالع

دارد ،تصویر یک با تصویرهای دیگر تفاوت پیدا میکند و گرنه تنها تفاوتشان در تصویر انسان

و مجسمه بودن خواهد بود و روایتی را نقل نمیکنند.

حال اگر رسانهها این اسطوره و جانفشانیهای از این دست اسطورهها را به گوش مخاطب
برسانند ،باعث بقای اسطوره آرش کمانگیر و مفهوم جانفشانی در راه کشور میشوند .اگر
بخواهیم با زمان امروزی خود مقایسه کوتاهی انجام بدهیم ،این مرزبانان هستند که با

جانفشانیهای خود باعث ایجاد آرامش و امنیت در داخل کشور شدهاند؛ بنابراین میهنپرستی
این بار در صورتهای جدیدی رخ نشان داده است و رسانه باید معنی جانفشانی برای وطن را

در این صورتهای جدید به نسل جوان منتقل کند.

اما اگر منظور و هدف ما ساخت تصاویر از آیندههای مطلوب باشد و اگر بپذیریم که

اسطورهشناسی میتواند مقدمهای بر آیندهشناسی باشد ،خود را آماده آفرینش تصاویر بدیل از
آینده کردهایم .تصاویری بهمراتب فراتر و گستردهتر از آنچه که پیشینیان قادر به تصور و آفرینش
آن در ذهن دو جایگاهی خود بودند(1حجازی .)1388 ،تحقیقات اخیر ،ساختارهای اساطیری

 .1البته از نظر نگارندگان ،بهتر بود این جمله چنین نگارش میشد :اگر بپذیریم که اسطورهشناسی
میتواند در فرایند شناخت آینده بکار آید.
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تمثیالت و سلوکهایی را که از طریق وسایل ارتباطجمعی به جامعه تزریق میشوند ،روشن

ساختهاند .آدمهای داستانهای مصور ،1روایت جدیدی از قهرمانان اساطیر هستند .آنها
بهقدری مظهر مجسم آرمانهای بخش عظیمی از جامعه شدهاند که دستکاری احتمالی نحوه
کردار یا بدتر از آن ،مرگشان ،بحرانهای واقعی نزد خوانندگان برمیانگیزد؛ در این صورت

مخاطبان از خود بهشدت عکسالعمل نشان میدهند و با ارسال هزاران هزار پیام به نویسندگان

داستانهای مصور و مدیران روزنامهها ،اعتراض میکنند.
آدمی موهوم و شگرف ،ابرمرد ،2به برکت هویت مضاعفش ،بهغایت مردمپسند شده است.
ابرمرد که از سیارهای نابودشده به دنبال فاجعهای آمده و صاحب قدرتهای شگرف است،
درروی زمین با ظاهر محقر روزنامهنگاری به نام کالرک کنت 3زندگی میکند .خود را خجول و

کمرو ،فروتن و زیر نفوذ و سلطه همکارش نشان میدهد .این استتار تحقیر قهرمانی که
قدرتهایش به معنای واقعی کلمه ،نامحدود است ،درواقع مضمون اساطیری کامالً شناختهای

را از سر میگیرد .اگر به کُنه مطلب برسیم ،درمییابیم که اسطوره سوپرمن ،دلتنگی و اشتیاق

پنهان انسان جدید را که با علم به مسکنت و محدودیت خویش ،آرزو دارد روزی چشم از

خواب بگشاید و خود را شخصی استثنایی و قهرمان بیاید ،تشفی میبخشد (الیاده:1392 ،
 187ـ .)188

میلز 4در کتاب «قهرمان و دریا :الگوهای آشوب در اسطورههای باستانی» ،روایتگر نبرد

قهرمانان داستانهای اساطیری با امور آشوب بنیاد است .او مدعی است که روایتهای

اسطورهای از سویی میکوشند که معنایی به تجربه هولناک امر آشوب بنیاد بدهند و از سوی
دیگر چهارچوب مفهومی بنیادینی بسازند که با آن ،به روشهای معنادار ،پیروزی قهرمان را بر

امر آشوب بنیاد برای زندگی جوامع خاص خود مناسکی کنند (میلز)32 :1393 ،؛ و این

آشوبناکیها در هر دوره از زیست انسان به طریقی متفاوت بر زندگی او تحمیل شده است و از
این روست که در جایی که نمیتوانسته با عینیات به مقابله با آشوب برخیزد ،دست به دامان
اسطورهها میشده است .الگوهای روایتهای اسطورهای معموالً به شیوههای فهمپذیر با

ویژگیهای مهم محیط انسانی مطابقت دارند ،بهخصوص هنگامیکه الگوها مستلزم روابطی
پویا و نامنظماند .این امر بهویژه در مورد محیطهای اجتماعی صدق میکند (میلز:1393 ،

.)214

1. Comic Strips
2. Superman
3. Clark Kent
4. Donald H. Mills
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این پژوهش ،از منظر هدف ،کاربردی است ،زیرا قصد آن را دارد که نتایجی قابل کاربرد ارائه
دهد .آیندهپژوهی بهخصوص ساحت ساخت آینده از طریق تصویرپردازی از آیندههای مطلوب،
سپهر فکری قالب بر این پژوهش است .همچنین بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعات از دو روش

استفاده شده است .روش اول نظر ورزی یا دیدگاه تبیینی است .این نوع از پژوهش به طرح

اندیشهای نو و مرزشکنانه میپردازد یا اندیشهای مهم و مهجور مانده در یک حوزۀ تخصص را
بسط میدهد (مهرمحمدی.)24 :1292 ،
دیدگاه تبیینی در این پژوهی میکوشد با تکیهبر مطالعات کتابخانهای ،کوالژی از جایگاه

اسطورهها در تصویرپردازی از آیندههای مطلوب ایجاد کند .نتایج این بخش از پژوهش در
قسمتهای قبلی ارائه شد .روش دوم موردکاویِ دو مجموعۀ تلویزیونی پرمخاطب بین کودکان
و نوجوانان در سالهای اخیر است که با استفاده از روش نقد اسطورهای به بررسی نقش

بازآفرینی اسطورهها در آنها پرداخته شده است.

شیوۀ جستجو ،استخراج و شناخت اسطورههای یک ملت ،از نظر ساختاری ،مشابه

استخراج اسطوره از متن است؛ زیرا در قدم اول ،باید یک روایت از جامعه ارائه کنیم .اسطورۀ
مستخرج از این روایت ،در صورت صحت روایت از جامعه ،میتواند اسطوره آن روایت از
ملت باشد .در صورتی که جمع بیشتری از خبرگان بر روی این روایت مهر تائید زدند ،میتوان

آن را اسطوره غالب آن ملت در نظر گرفت.

1

2

برای استخراج اسطوره ،پنج مرحله« :تحلیل متن ،پیدا کردن موضوعات روایت ،

دستهبندی موضوعات روایت ،مقایسه آنها و پیدا کردن اسطوره» باید طی شود .در تحلیل
متن ،باید به شناختن شخصیتهای روایت (شخصیتهای اصلی و شخصیتهای فرعی)،

شناختن راوی و اینکه آیا راوی در بین شخصیتهای روایت است یا خیر ،مشخص کردن

کارها و افعال شخصیتها و ارائه خالصهای از متن بهصورت روایت پرداخت (غیاثی،
 .)65 :1397شمای کلی استخراج اسطوره به شکل زیر است:

1. Thèmes
2. Récit
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شکل  .1شمای استخراج اسطوره از متن (غیاثی)66 :1397 ،

یافتههای پژوهش

یکی از اسطورههای تغییریافته و بازآفرینی شده در زمان حاضر سریال «آب پریا» است که به

مسأله محیطزیست و کمبود آب میپردازد .سه خواهر به نامهای ابرپری ،سبزپری و برفپری
در جستجوی خواهر دیگر خود آبپری هستند که در دست دیو خشکسالی اسیر شده است.

آنها به زمین میآیند تا بتوانند خواهر خود را به کمک چند انسان نجات بدهند .برای رسیدن به

این منظور ،باید خوانها یا مراحلی را بگذرانند .بیشتر این مرحلهها مربوط به آب است .مثالً
زمانی که یک خانواده در مصرف آب صرفهجویی کند ،یا ماهی به رودخانهای بازگردد ،بخشی

نقش عناصر نمادین در ساخت آینده57 ❖ ...

محافظ آب است « .به فرمان ایزد ناهید ،از فراز آسمان باران و تگرگ و برف و ژاله فرو میبارد
که به گله و رمه میافزاید و سراسر کشور را خوشی و نعمت فرا میگیرد( ».یاحقی:1386 ،

 .) 814در این سریال که مخاطب آن نوجوانان و کودکان هستند ،به صورتی جدید نسخهای از

الهه ناهید بهصورت امروزی ارائه میشود تا احترام به طبیعت و آب آموزش داده شود و
تصویری از آینده در صورت عدم توجه به آب در ذهن کودک شکل بگیرد .سریال آبپریا
میکوشد با ارائه راهکارهایی کودکان را در شکلدهی به آیندهای مثبت کمک نماید.
یکی دیگر از برنامههایی که به مبحث بازآفرینی اسطوره به صورتی نامحسوس پرداخته

است ،برنامه «محله گلوبلبل» است .در سری جدید این برنامه شخصیتهایی حضور دارند

که از اسطورهها نشأت گرفتهاند .افرادی مانند عمو نوروز شخصیت یاریرسان و کمککننده
است که اجازه میدهد افراد محله گلوبلبل از نظر فرهنگی و ذهنی رشد کنند و در زمان الزم،

به آنها در شکست دادن نیروهای منفی کمک میکند .برفک ،سنجاق قفلی ،استاد جرزنی و ...
بخشی از شخصیتهای منفی هستند که با دستآویز قراردادن بداخالقیها یا کارهای ناپسند

در جامعه امروز ،سعی در ایجاد تفرقه و جدایی بین مردم محله دارند .با هر بار پیروزی بر
دسیسه این صورتهای بازآفرینی شدۀ اساطیر که خود را به شکل انسانهای عادی درآوردهاند،
از نظر فرهنگی مردم محله گلوبلبل قویتر و همدلتر میشوند .پرهیز از دروغ گفتن ،توصیه به

کمک و یاریرسانی به هم نوع و حضور آگاهانه در فضای مجازی از پیامهای این برنامه است
که با بازآفرینی امروزی صورتهای کهنالگوی «خیر و شر» در قالب نمادهای اسطورههای

انیمیشنی صورت میگیرد.

برفک همیشه در جنگ با عمونوروز و خوبیهاست .عالقه به تاریکی و سیاهی دارد و در

این راه از توانایی فریب دادن مردم با تغییر چهره استفاده میکند .عمو نوروز برای از بین بردن

این نیروها از طبیعت ،گل ،پروانه و مهر و محبت مردم کمک میگیرد تا بر توطئههای برفک و
استاد جرزنی چیره شود .او ،حامی انسانهایی است که همیشه در برابر برفک ،استاد جرزنی و
نیروهای شر آسیبپذیر هستند .صداوسیما با تولید و پخش این سریال ،بهنوعی به بازآفرینی
اساطیر پرداخته است .شخصیتهای مجموعه برنامۀ محله گلوبلبل ساختاری اسطورهای

دارند.

1

برفک مانند الهه اِریس که الهۀ نفاق ،دروغ و فریب است ،ویژگیهایی مانند« :مجازات

1. Eris
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شدن ،گرسنگی ،فراموشی ،بینظمی ،مرافعه ،بدبختی ،درد و اندوه ،دروغ و بحثوجدل»1

دارد و در هر بخش ،یکی از این ویژگیهای زندگی امروزی مطرح و نتیجه آن عدم تفاهم و
ایجاد اختالف بین مردم محله گلوبلبل میشود؛ اما در مقابل ،این عمو نوروز و دوستانش

هستند که در مقابل او قد علم میکنند و سعی در خنثی کردن توطئههای او دارند.

بازآفرینی اسطوره اِریس برای کودکان بهعنوان نسل آینده کشور ،ایجاد تصاویری از آینده

است که نشاندهندۀ جامعه ایست که اگر ارتباطات خانوادگی ،دوستی و یکدلیها حاکم باشند،
جامعهای یگانه خواهد بود ،بهعبارتدیگر ،محله گلوبلبل خواهد بود و اگر تفاهم و دوستی در
آن کمرنگ شود ،جامعه سیاه و تاریک میشود و برفک و دوستانش بر همه حکومت خواهند
کرد .الزم به ذکر است که برنامه محله گلوبلبل که برنامه خاص کودکان است ،در سال 1394

سومین برنامۀ پرمخاطب صداوسیما شناخته شد .2این تأثیرگذاری رسانه با بازآفرینی مناسب
اسطورهها توانسته است تصویری مثبت از یک جامعه در ذهن کودکان و والدین آنها ایجاد
نماید.

محله گلوبلبل از سال  1394تا سال  1398در  289قسمت و در سه فصل در شبکه دو

(ویژه خانواده و کودک) بهصورت مرتب و گاهی با تکرار قسمتهای قبل ،پخش شده است.
تأثیر این برنامه روی بچهها و بخشی از خانوادهها با توجه به محبوبیت عمو پورنگ (بازیگر
اصلی مجموعه) و نقشآفرینی در شبکههای مجازی ،نشاندهنده تأثیرگذاری قابلقبول این

مجموعه بر روی مخاطبان کودک است .معموالً کودکان شعرهای آهنگین متنوع این مجموعه
را حفظ و بازخوانی میکنند؛ مانند اردک تکتک ،تکتک اردک که در برنامههای بزرگساالن

نیز به طنز از آن استفاده میشود.3

بحث و نتیجهگیری
دانستیم که اسطورهها تصویرسازند و ساختۀ دست اساطیر نه حقایق عینی که اقناع در پذیرش

و حرکت است؛ اما در مورد هر اسطوره باید توجه داشت چه کسی ،برای چه کسی و در چه

زمانی آن را نقل میکند (ستاری .)148 :1389 ،اسطورهها توانایی تأثیرگذاری عمیق بر رفتار
1.http://www.genealogiedesdieuxgrecs.com/Genealogie_des_Dieux_grecs/2
)011/03/eris/ (1396-3-18
)2. http://www.ana.ir/news/214847 (1396-3-18
 .3در پیامهایی که خانوادهها در شبکه دو ،ذیل این سریال گذاشتهاند ،پیام این مادر ،به خوبی تأثیر این
برنامه را نشان میدهد :ریحانه - 14/11/1395 :با سالم پسر 4ساله من خیلی با عالقه برنامۀ عمو
پورنگ رو دنبال میکنه .اما از برفک خیلی میترسه .لطفا یه فکری برای برفک بکنید.

)https://www.tv2.ir/News/service/59 (1398-08-25

نقش عناصر نمادین در ساخت آینده59 ❖ ...

آنها را درک کند .رسانهها با داشتن قابلیت بازآفرینی اسطورهها متناسب با شرایط امروز،
می توانند در ساختن آینده مناسب برای نسل امروز و فردا ،نقش مهمی را ایفاء نمایند .مسأله

مجهز کردن یک نسل به باورها ،اعتقادات و آدابورسوم اصیل و ناب آن ،از مسیر مطمئن

بازآفرینی اسطوره میگذرد؛ بنابراین برای ساخت تصاویر آیندههای مطلوب جمعی ،این رسانه

است که نقشی بیبدیل در گسترش ،زنده نگه داشتن و محافظت از این تصاویر مطلوب بر
عهده دارد .رسانهها با استفاده از رویکردهای آیندهپژوهانه و جامعهشناسنانه میتوانند تغییرات
اجتماعی را در راستای آینده مطلوب هدایت نمایند و از ایجاد یا فعال شدن گسلهای فرهنگی

و اجتماعی جلوگیری نمایند .نسل امروز و فردا نیاز دارند تا اسطورهها را در لباسی امروزی

ببینند تا بتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند .در غیر این صورت برای آنها اسطوره داستانی از
گذشته خواهد بود که در بهترین حالت با آن ارتباطی نوستالژیک برقرار خواهند کرد و

اسطورههای غیربومی ذهن نسلها را شکلدهی خواهند کرد.

پژوهش در باب این پرسش که فرایند شکلگیری و پایداری یک تصویر در ذهن چگونه

است با پاسخهایی که روانشناسان و دانشمندان علوم شناختی به دنبال آن هستند ،موضوعاتی
هستند که برای پژوهشهای بعدی در این حوزه پیشنهاد میشوند .همچنین نقد و

آسیبشناسی کژکارکردهای رسانه در نشان دادن اسطورهها میتواند دستمایۀ پژوهشهای
بعدی باشد.
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انسانها را دارند و باید متناسب با زمانه ،فرم و شکل آنها تغییر بیابند تا مخاطب امروزی،
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مقاله پژوهشی

شبکههای اجتماعی و تغییرات فرهنگی بین دانشجویان دانشگاههای تهران؛
بر پایه ارزشهای مادی و فرامادی اینگلهارت
علی محبی ،1علیاصغر کیا

2

چکیده
هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر شبکههای اجتماعی بر تغییرات و جهتگیریهای فرهنگی با توجه به
نظریه اینگلهارت است .بر این اساس ،پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال بود که؛ شبکههای اجتماعی
جهت تغییرات فرهنگی را به سمت ارزشهای مادی موردنظر اینگلهارت میبرند یا به سمت ارزشهای
فرا مادی؟ در این پژوهش از روش ترکیبی (تحلیل محتوا و پیمایش) استفاده شد .در بخش پیمایش
نگرشهای دانشجویان نسبت به ارزش های مادی و فرامادی مدنظر اینگلهارت در شبکههای اجتماعی
( )1398سنجیده شد و در بخش تحلیل محتوا نیز محتوای شبکههای اجتماعی در سال  1398با
ارزش های مادی و فرامادی مدنظر اینگلهارت سنجش شد .نتایج پیمایش در مورد «ارزشهای
موردتوجه کاربران در شبکههای اجتماعی» نشان داد که  53درصد دانشجویان به ارزشهای فرامادی
توجه دارند .یافتههای تحلیل محتوا نیز نشان داد که حدود  54درصد پیامهای تولیدشده در سه شبکۀ
اجتماعی تویی تر ،تلگرام و اینستاگرام دارای ارزش فرامادی هستند .ترکیب نتایج تحقیق نشان میدهد
محتوای فضای مجازی منطبق با نگرش های دانشجویان بوده و بیشترین توجه به سمت ارزشهای
فرامادی است .این یافته ها منطبق با نظریات اینگلهارت است و نشان میدهد سیر فرهنگی کشور همسو
با تغییرات فرهنگ جهانی است.

واژههای کلیدی
تغییرات فرهنگی ،شبکههای اجتماعی ،ارزشهای مادی و فرامادی اینگلهارت
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مقدمه
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امروزه با تولد فضای مجازی و رشد سریع آن ،شاهد هستیم که تمامی زیرساختهای
اقتصادی و روبناهای فرهنگی جوامع در حال تغییر است و انگار هیچ چیز ثابتی ،دیگر وجود
ندارد و همه چیز سیال شده است .شاید بهدلیل همین تغییرات گسترده است که دیوید بل

2

استاد دانشگاه استفوردشیر انگلستان و نویسنده کتاب «فرهنگهای سایبر »3میگوید :پیدایش

فنّاوریهای نوین ارتباطی طی نزدیک به دو دهه گذشته تغییرات عمیقی را در عرصههای
مختلف زندگی روزمره پدید آورده است .این تغییرات بیش از هر چیز دیگر از رهگذر تغییر در
ساختارها و الگوهای ارتباطی نه تنها بر فرهنگ جوامع معاصر تأثیر گذاشته ،بلکه خود یک
عرصه فرهنگی نوین پدید آورده که با تعابیر مختلف از آن به نام فرهنگ الکترونیکی ،4فرهنگ

دیجیتال ،5فرهنگ مجازی ،6فرهنگ سایبر 7و فرهنگ نوین 8یاد شده است (بل.)10 :1389 ،
در ایران نیز که فضای مجازی و شبکههای اجتماعی در میان اقشار مختلف مردم گسترش
چشمگیری داشته است ،به نظر میرسد تمامی امور فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و

دینی دچار تغییرات گسترده در هستی و مفهوم خود شدهاند .شناخت تأثیر شبکههای اجتماعی

فضای مجازی بر تغییرات پیرامونی ما میتواند از گسستهای اجتماعی جلوگیری کند.
سؤالهای پژوهش

آیا شبکههای اجتماعی جهت تغییرات فرهنگی را به سمت ارزشهای مادی یا ارزشهای فرا
مادی بر اساس نظریه اینگلهارت سوق دادهاند؟

بین «میزان استفاده از شبکههای اجتماعی» و «ارزش موردتوجه در شبکههای اجتماعی بر
اساس نظریه اینگلهارت» رابطه وجود دارد؟

بین «میزان تحصیالت» و «ارزش موردتوجه در شبکههای اجتماعی بر اساس نظریه
اینگلهارت» رابطه وجود دارد؟
بین «جنسیت» و «ارزش موردتوجه در شبکههای اجتماعی بر اساس نظریه اینگلهارت» رابطه
وجود دارد؟
1. Cyberspace
2. David Bell
3. Cyber Cultures
4. Electronic Culture
5. Digital Culture
6. Virtual Culture
7. Cyber Culture
8. New Culture
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رابطه وجود دارد؟

پیشینه پژوهش

نتایج حاصل از پیمایشهای ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان که در سالهای  1379و
 1382و  1394انجام شده است نشان میدهد که از زمان پیمایش ملی انجام شده در سال

 1379تا پیمایش ملی سوم در سال  1394شاهد دگرگونی و تغییرات در ارزشهای جامعه
ایرانی مثل ارزشهای بنیادین ،ارزشها و هنجارهای خانوادگی ،رضایتمندی ،پنداشت از

عدالت ،نگرشها و رفتارهای دینی ،نگرش در حوزه اقتصاد ،سیاست و امنیت ،اعتماد و
سرمایه اجتماعی ،هویت ،مشارکت و  ...هستیم.
نتایج حاصل از پژوهش خالقیفر با عنوان «بررسی ارزشهای مادی و فرا مادی

دانشجویان دانشگاههای تهران و رابطه آن با برخی از نشانگان فرهنگی» در سال  1381نشان

میدهد که نشانگان فرهنگی از قبیل امنیت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،میزان احساس
خوشبختی ،میزان احساس سعادت ذهنی ،میزان رضایت اجتماعی ،میزان وابستگی مذهبی،
میزان بردباری و انگیزه پیشرفت ،ارزشهای خود ابزاری ـ بقاء و غیره با توجه به ارزشهای

مادی و فرا مادی در حال تغیر هستند.

نتایج تحقیق سونیا وطنی و همکاران با موضوع «رابطه بین بهرهمندی از رسانههای نوین
(اینترنت) و میزان پایبندی نسل جوان (دانشجویان) به ارزشهای اجتماعی» در سال 1392

نشان میدهد رابطه بین میزان بهرهمندی از اینترنت و طبقه اجتماعی ،معیارهای مدرن و سنتی

در پوشش ،دینگرایی و خاصگرایی معنادار و معکوس است و رابطه بین میزان بهرهمندی از

اینترنت و رابطه اجتماعی بین دختر و پسر ،قانونگرایی ،ثروتگرایی و مسئولیتپذیری
معنادار و مستقیم است .این نتایج نشان میدهد اینترنت بر ارزشهای اجتماعی دانشجویان

تأثیرگذار بوده است.

خدامرادی و همکاران در پژوهشی در سال  1393در بررسی میزان تأثیر استفاده از فضای

مجازی بر ارزشهای خانواده ،نشان میدهند که ارزشهای خانوادگی در میان افرادی که از

فضای مجازی استفاده میکنند با افرادی که استفاده نمیکنند ،یکسان نیست .همچنین این
ارزشها در میان استفادهکنندگان از فضای مجازی متناسب با طول زمان استفاده متفاوت است

همچنین ارزشهای خانوادگی افرادی که از فضای مجازی استفاده میکنند ،تفاوت معنیداری

دارد.
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نتایج پژوهش کیفی ایاللی و همکاران با عنوان «پیامدهای زیست مجازی ایرانیان» که با روش

تحلیل مضمون در سال  1397انجام شده ،اثرات زیست مجازی ایرانیان در شبکههای
اجتماعی را موردبررسی قرار داده که از اثرات مثبت آن توانمندی ارتباطی ،خودکاوی جمعی و

شکلگیری و تقویت حوزه عمومی و از پیامدهای منفی آن آسیبهای روانی و اجتماعی،
بیسازمانی اجتماعی و تعارض هویتی است (بروجردی و همکاران.)75-110 :1397 ،

یافتههای پژوهش تیلر 1در سال  2012نشان میدهد که شبکههای اجتماعی مجازی در
ترکیب بانفوذ قدرتهای غربی ،حرکتی را بهسوی همگنسازی جهان آغاز کردهاند که این
حرکت سبب ایجاد تضاد و ستیز در جهان و حرکت برخی ملتها بهسوی شکست و تضعیف

هویت ملی و سنتهایشان شده است .همچنین وی معتقد است که بهواسطه این شبکههای

اجتماعی مجازی افراد قابلتوجهی در سراسر دنیا در تعامل با یکدیگر قرارگرفتهاند و بافرهنگ
و عقاید بیگانه روبهرو شدهاند و در خصوص از دست دادن هویتهای ملی و دینیشان

احساس خطر کردهاند.

این تحقیقات موردبررسی در پژوهش ،تغییرات در جوامع را امری اجتنابناپذیر میدانند

و به دنبال شناسایی اثرگذاری فنّاوریهای نوین ارتباطی بهویژه فضای مجازی و شبکههای
اجتماعی بر تغییرات فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و ...هستند.
مبانی نظری
در این بخش به نظریهها و مطالعات اینگلهارت درزمینۀ تغییرات فرهنگی و نظریه ظهور دیدگاه

شبکه و اندیشههای ولمن و کاستلز در اثرگذاری شبکههای جدید ارتباطی بر تغییرات فرهنگی و
در ادامه نیز به پژوهشهای انجام شده در رابطه با اینترنت و شبکههای اجتماعی بر تغییرات
فرهنگی اشاره شده است.

نظریه اینگلهارت درتغییرات فرهنگی

یکی از متفکران معاصر که تحقیقات گستردهای را در رابطه با تغییرات اجتماعی انجام داده

رونالد اینگلهارت 2استاد دانشگاه میشیگان امریکا است .او به دنبال پاسخ به این سؤال بود که

ماهیت دگرگونیهای فرهنگی و علتها و پیامدهایشان چیست؟ وی با این هدف تحقیقاتی را

از سال 1975م در جوامع پیشرفته آغاز کرد.

1. Tyler
2. Ronald Inglehart
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ردیف

منبع

نظر اینگلهارت
وی فرهنگ را مجموعهای از ارزشها و نگرشها و مهارتهای
اصلی و پایداری میداند که در میان مردم جوامع مختلف وجود
داشته و آنها را از یکدیگر متمایز میسازد .او در تحقیقاتی که

1

انجام داده ،نشان میدهد که تغییرات اقتصادی ،فنّاورانه،

اجتماعی و سیاسی؛ فرهنگهای جوامع پیشرفته صنعتی را از

(اینگلهارت.)12 -11 :1377 ،

جنبههای بسیار مهم دگرگون ساخته است .بر اساس نظر
اینگلهارت دگرگونی فرهنگی بهصورت آنی و دفعی صورت

نمیگیرد و هرگونه تغییر مستلزم کوشش عظیمی برای دگرگون
کردن عناصر ریشهای منظومه شناختی فرد بزرگسال است.

2

اینگلهارت معتقد است گسترش ارتباطات جمعی بهویژه اینترنت
و فضای مجازی تأثیرات عمدهای در تحوالت فرهنگی دارند.

(اینگلهارت)11 :1395 ،

او معتقد است فضای مجازی و اینترنت به ایجاد ارتباطات
3

جهانوطن

1

میانجامد که درنتیجه آن جریان اطالعات از

کشورهای شمال به کشورهای جنوب باعث همگرایی ارزشها و

(اینگلهارت-17 -15 :1395 ،
)26

درنتیجه تحوالت فرهنگی گسترده در کشورهای جنوب میشود.
4

او معتقد است استفاده فردی از رسانهها و بهویژه شبکههای

اجتماعی 2بر ارزشهای فردی تأثیر مستقیم دارد .افرادی که

بهطور مداوم به بیشترین شکل در معرض اطالعات شبکههای
اجتماعی و رسانهها قرار گرفتهاند جهتگیریهای آنها نسبت به

(اینگلهارت)37 :1395 ،

دین ،برابری جنسیتی ،معیارهای سنتی اخالق ،نگرش نسبت به

دموکراسی و ...بهطور معناداری متفاوت خواهند بود.

اینگلهارت معتقد است رشد جامعه شبکهای ،3مجموعهای از
5

6

تغییرات فرهنگی را به همراه میآورد که بهجای تمرکز ،بر
استقالل انسانی و رهایی از اقتدار تأکید دارند.
اینگلهارت مینویسد :دگرگونیهای اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی

با همدیگر و بر اساس الگوی منسجم بهپیش میروند و جهان را

(اینگلهارت)14 :1394،

(اینگلهارت)1 :1377 ،

به شیوهای قابل پیشبینی دگرگون میسازند.

1. Homeland Communications
2. Social Networks
3. Network Society
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ادامۀ جدول  .1نظریات اینگلهارت در مورد فرهنگ و تغییرات فرهنگی
منبع

نظر اینگلهارت
اینگلهارت معتقد است زوال گرایشهای مذهبی و تغییر

7

هنجارهای اجتماعی و رفتارهای جنسی تنها یک جنبه از نشانههای

(اینگلهارت)4 :1373 ،

بسیار گسترده تغییرات الگوی فرهنگی است.

او معتقد است هرچند نمیتوانیم با توجه به شرایط زمانی و مکانی
8

نوع دگرگونی را بهدقت پیشبینی کنیم ولی میتوان یک طرح کلی

از بعضی دگرگونیهای عمده را به دست آورد.

(اینگلهارت)2 :1377 ،

وی معتقد است :جهانبینی مردم تنها به آنچه بزرگترهایشان به

9

آنها میآموزند ،بستگی ندارد ،بلکه جهانبینی آنها با تجارب کلی
زندگی خودشان شکل میگیرد و گاهی تجارب سازنده یک نسل

(اینگلهارت)2 :1373 ،

جوان عمیقاً از تجارب نسلهای گذشته متفاوت است.

اینگلهارت با اشاره به تجربیات نسل نو ادعا میکند نسلی كه در
سایه ثبات بعد از جنگ جهانی و در بستر امنیت و رفاه ،متفاوت با
نسل گذشته پرورشیافته ،دارای ارزشهای متفاوت است .زیرا

10

توسعه اقتصادی بعد از جنگ ،ظهور دولت رفاه عمومی ،تغییر در

نظام بینالمللی و رشد بیسابقه علم و فنّاوری منجر به تغییرات

(اینگلهارت)5 :1373 ،

تدریجی در ارزشهای اصلی و رایج درباره سیاست ،كار ،مذهب،

خانواده و رفتار جنسی شده است.

اینگلهارت در سال  1990چارچوب نظری خود را بر مبنای دو فرضیه بنا نهاد :فرضیه

كمیابی 1و فرضیه اجتماعی شدن .2فرضیه كمیابی بیان میكند كه اولویتهای ارزشی فرد

بازتاب محیط اجتماعی و اقتصادی وی است .شرایط بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی بعد از
جنگ جهانی به یك تحول تاریخی منجر شده كه در آن نیاز به احترام ،رابطه با دیگران،

رضایت ذهنی و زیباییشناختی مهمتر از تالش برای به دست آوردن غذا و امنیت شده است؛

اما فرضیه اجتماعی شدن بیان میكند كه ارزشهای فرد تا حدود زیادی انعكاس شرایطی است

كه در طول سالهای قبل از بلوغ وی حاكم بوده است .از دید اینگلهارت فرضیه کمیابی به

دگرگونیهای کوتاهمدت و فرضیه اجتماعی شدن بر آثار بلندمدت نسلی اشاره دارد .این دو
1. Scarcity Hypothesis
2. The Hypothesis of Socialization
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میآورند .اینگلهارت نظریه دگرگونی ارزشی  -فرهنگی را به توسعه اقتصادی جوامع ارتباط
می دهد تا جایی که برای تأثیر نهادهای فرهنگی در این دگرگونی چندان وزنی قائل نیست .از

دید وی جوانان بهمراتب بیشتر از بزرگترها بر خواستههای فرا مادی 1تأکید میورزند.

وی دراینباره مینویسد :فرا گرد دگرگونی ارزشها در میان نسلها بهتدریج به سیاست و

هنجارهای فرهنگی جوامع پیشرفته انتقال مییابد .تحول از ارزشهای مادی به فرا مادی،
مسائل سیاسی جدیدی را به مرکز صحنه آورده و نیرو محرکه اصلی بسیاری از جنبشها گردیده
است .از دید اینگلهارت خیزش فرا مادیگری تنها یک جنبه از فرا گرد گسترده دگرگونی
فرهنگی است که به گرایشهای مذهبی ،نقشهای جنسیتی ،هنجارهای جنسی و هنجارهای
فرهنگی جوامع غرب شکل نوینی بخشیده است (مدنی و خسروانی.)40 :1390 ،
اینگلهارت در آراء خود گسترش اینترنت و فضای مجازی را عامل تحوالت فرهنگی جدید

میداند که به «استعمار الکترونیک »2میانجامد و علت آن را هم ایجاد ارتباطات جهانوطن از
طریق فضای مجازی میداند که درنتیجه آن همگرایی ارزشها و درنتیجه تحوالت فرهنگی

گسترده در کشورها رخ خواهد داد که مهمترین تحول ،استقالل انسانی و رهایی از اقتدار
است.
شاخصهای ارزشهای مادی 3و ارزشهای فرا مادی اینگلهارت

اینگلهارت در سال  1971م با توجه به اولویتهای ارزشی در حال دگرگونی مردم از اهداف

«مادی گرایانه» به اهداف «فرا مادی گرایانه» ،برای سنجش هرکدام از این اهداف شش شاخص

در نظر گرفت.

«حفظ نظم در کشور»« ،مبارزه علیه افزایش قیمتها»« ،حفظ آهنگ سریع رشد

اقتصادی»« ،اطمینان از اینکه کشور نیروی دفاعی نیرومندی دارد»« ،حفظ اقتصاد باثبات» و

«مبارزه با تبهکاری» شش شاخص اصلی ارزشهای مادی اینگلهارت را تشکیل میدهند و
«اعطای حق بیشتر به مردم در تصمیمگیریهای مربوط به کار و اجتماعشان»« ،کوشش در
زیباتر سازی شهرها»« ،حرکت بهسوی جامعهای که ارزش اندیشهها در آن بیش از پول است»،

«دفاع از آزادی بیان»« ،حرکت بهسوی جامعهای دوستانهتر و انسانیتر»« ،اعطای حق بیشتر به

1. Post-Materialistic
2. Electronic Colonization
3. Materialistic Values
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مردم در تصمیمگیریهای دولت» شاخصهای اصلی ارزشهای فرا مادی اینگلهارت را تشکیل

میدهند (اینگلهارت.)141 -143 :1394 ،
به تعبیر اینگلهارت فرامادیون کسانی هستند که در دوران شکلگیری شخصیتشان از امنیت
سازنده (امکانات اقتصادی و جانی) برخوردار بودهاند .این افراد کسانی هستند که اولویتهای

ارزشی فرهنگیشان فرامادیگرایانه است چراکه آنها امنیت مادی و جانی را مسلم فرض
کردهاند؛ بنابراین یک دسته نیازهای دیگر برای آنها مطرح میشود نیازهایی چون
خودشکوفایی ،عشق و دلبستگی که نیازهای سطح باال هستند .آنها کسانی هستند که به
انتخاب انسانی اهمیت بسیار زیادی میدهند ولی مادیگرایان کسانی هستند که بهدلیل نداشتن

احساس امنیت سازنده در دوران شکلگیری شخصیتشان و وضعیت اقتصادی فعلی ،دارای

اولویت مادیگرایانه هستند (حسنزاده.)85 :1394 ،
اینگلهارت در ادامه بیان میكند كه با گسترش فرهنگ فرا مادی و توجه بیشتر به نیازهای
باالیی هرم مازلو (خودشکوفایی ،نیاز به احترام و زیبایی و  )...تغییرات ملموس و

قابلاعتنایی در نگرشهای دیگر (دین ،خانواده ،جنسیت و سیاست) فرد بروز میكند.

اینگلهارت نشان میدهد كه فرا مادیون در این نگرشها بسیار مسامحه نگرتر و آزاد اندیشهتر
از مادیون هستند .وی اثبات میكند كه مادیون بیشتر از فرا مادیون حاضر به دفاع از هنجارهای
سنتی یهودی و مسیحی هستند؛ اما اینگلهارت این نمودها را به معنای افول دین 1تعبیر

نمیكند ،زیرا او فرا مادیگری را در اصل متفاوت با معنویتگریزی میشمارد (اینگلهارت،

.)201 :1373

وی معتقد است فرا مادیون بهرغم بیگانگی از سنت ،بهمراتب بیشتر از مادیون به معنا و

هدف زندگی میاندیشند ،پس چرا گرایشهای فرا مادی از منزلگاه دین سر درنمیآورد؟

البته باید یادآور شد اینگلهارت در پژوهشهای اخیر خود در دو دهه گذشته اشاره میکند

نظریه افول دین ،با انتقادهای فزاینده مواجه شده است و پیتر ال .برگر ،یکی از مهمترین
طرفداران غیردینی شدن در دهه  1960دعاوی پیشین خود را پس گرفت .او معتقد است:
دنیای امروز با برخی استثنائات بهصورت غیرقابلکنترل بهاندازهای که درگذشته مذهبی بوده،
مذهبی است و در برخی مناطق بیش ازآنچه تاکنون بوده است (اینگلهارت.)18 :1389 ،

در این رابطه نگاه دینی مردم در ایران بهرغم  41سال مشکالت ،جنگ و کمبودهای مادی،

حمایت معنوی و دینی مردم از نظام اسالمی از مواردی است که چالش نظریه افول دین را در

خاورمیانه نشان میدهد.

1. The Decline of Religion
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اینگلهارت توجه خاصی به متغیر فضای مجازی و اینترنت در تغییرات فرهنگی جوامع دارد.

بر اساس نظر وی میتوان گفت که فضای مجازی و اینترنت باعث شبکهای شدن جوامع امروز

بشری شدهاند .جامعه ایرانی نیز از این تغییرات و تأثیرپذیری آن از فضای مجازی و شبکههای
اجتماعی مستثنا نیست .با ظهور دیدگاه شبکه ،1جامعه بهعنوان شبکه موردبررسی قـرار میگیرد

و مطالعـه همسـایگی و هممحلهای به مطالعه فرامحلی و فرامرزی نامحدود تغییریافته است.
دیدگاه شبکه در مقایسه با سایر دیدگاههای تحلیلی ،جامعه را از همسایگی مجزا میکند و
روش مفیدی برای مطالعه جامعه بدون محدود کردن آن به نواحی و محلهها است .گسترش

وسایل حملونقل و فناوری ارتباطی جدید مثل اینترنت ،ماهواره و ...باعث شد که ارتباطات

از چهارچوب محل زنـدگی افـراد فراتـر رود .بنابراین بر اساس این دیدگاه ،جامعه از بین
نرفته ،بلکه رهاشده است و باید بهعنوان شبکه فردی موردبررسی قـرار گیرد (کامران و
ارشادی.)43 :1388 ،

2

طرفداران نظریه شبکه بر این باورند که وجود شبکههای اجتماعی بهصورت حایلی در

مقابل فشارهای درونی عمـل میکنند ،بهنحویکه با فراهم آوردن حمایتهای عاطفی،

دوستیها و فرصتهایی برای اعمال اجتماعی معنیدار در قالب سرمایه اجتماعی ،3اثر بسیار

مهم و مؤثری بر عزتنفس افراد و افزایش توان مقابله با مشکالت و افسردگیها دارد و

درنهایت به احساس سالمت روانی افراد جامعه منجر میشود .در ادامه به برخی از نظریات
ولمن و کاستلز در مورد جامعه شبکهای ،شبکههای اجتماعی و تغییرات فرهنگی اشاره میشود.
تأثیر شبکههای اجتماعی در جامعه شبکهای 4بر تغییرات فرهنگی 5از دیدگاه ولمن

ازنظر بری ولمن جامعهشناس آمریکایی -کانادایی و استاد دانشگاه تورنتو ،گسترش ابزارهای

ارتباطی نوین ،تغییراتی اساسی در نحوه تعامالت بین انسانها ایجاد کرده است ،بدینصورت

که مردم بهجای اینکه در گروهها قرار داشته باشند ،بهطور فزایندهای بهعنوان فردهایی شبکهای

شده عمل میکنند .در دنیای فردهای شبکهای ،این فرد است که در مرکز توجه قرار دارد نه
خانواده ،واحد کار ،همسایگی و نه گروه اجتماعی

(.)Rainie&Wellman, 2012: 6

1. Network View
2. Network Theory
3. Social Capital
4. Networking Community
5. Cultural Changes
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ازنظر وی در جامعه شبکهای ،مرزها نفوذپذیرتر است ،کنش متقابل با دیگران ،متفاوت

انجام میگیرد ،افراد در شبکههای چندگانه و متعددی دررفت و آمد هستند و روابط انسانها
در خانه ،محل کار و اجتماع از ساختار سلسله مراتبی و مرزبندی شده گروهی با «بافت

متراکم» ،به شبکههای اجتماعی با «بافت پراکنده» تغییر یافته است .همچنین ارتباط با ورای

همسایگیها  ،تغییر روابط بین اعضای خانواده ،تنیده شدن عرصه خانواده و محل کار در هم
امکان تولید محتوا برای همه افراد ،مشارکتی شدن شکل رسانهها ،در دسترسپذیری راحت
اطالعات و  ...از تأثیرات فردگرایی شبکهای است .ولمن فردگرایی را خصلت نظامهای

ارتباطی مانند تعامالت فردبهفرد و نیز ابزارهای ارتباطی جدید ،کامپیوترها و شبکهها میداند

که در اتصاالت فردبهفرد آن نهفته است.

ولمن در جامعهشناسی جامعه شبکهای بهخوبی ابعاد و ویژگیهای تعامالت انسانی که
منجر به فردگرایی شبکهای میشود را مشخص میکند.
وی فردگرایی شبکهای را همراه با «پیوندها و تعلقات ضعیف در درون شبکههای

اجتمـاعی مجازی و دنبال کردن منافع و علقههای فردی در شبکهها» تعریف میکند و برای آن
سه خصلت «درگیــری شبـکهای« ،»1حمـایت شبـکهای »2و «تعـلق شبـکهای »3در نظر میگیــرد

(.)Rainie & Wellman, 2012: 12

همانطور که ولمن میگوید درگیری شبکهای وجه شبکهای بودن این مفهوم است و حمایت
و تعلق شبکهای مربوط به وجه فردگرایی این مفهوم میشود و سمتوسوی تعامالت فردی با

جمعی را در شبکههای مجازی نشان میدهد.

ازنظر ولمن شبکههای اجتماعی مجازی احتمال ایجاد رابطه بین افراد بسیار متفاوت را

فراهم میکند .چنین رابطهای که تنوع بیشتری نسبت به روابط موجود در زندگی واقعی دارد،
توان شخص را برای دستیابی به منافع بیشتر فراهم میکند.

در دیـدگاه شـبکه واحدهای تشکیلدهنده ساخت جامعه ،شبکههای تعاملی هستند .ساخت

اجتماعی بهعنوان یک شبکه از اعضای شبکه و مجموعهای از پیوندها که افراد ،کنشگران و
گروهها را به هم متصل میسازد ،تشکیل شـده اسـت و اعضـای شبکهها میتوانند افراد،
گروهها ،نهادها و موجودیتهای حقوقی و یا سازمانها باشند (باستانی و همکاران:1386 ،

.)49

1. Network Conflict
2. Network Support
3. Network Belonging
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اجتماعی میپردازد و ضمن اینکه بهکل ساخت توجه میکند ،الگوی روابط موجود در ساخت
را نیز موردتوجه قرار میدهد؛ بنابراین نقطه تمرکز دیدگاه شبکه این است که بهجای تأکید بر

کنشگران و ویژگیهای فردیشان بهعنوان واحد تحلیل ،به ساختار روابط کنشگران توجه
میکند ).(Kurtosi, 2004: 65

ولمن برای توصیف تغییر روابط اجتماعی درنتیجه فناوریهای ارتباطی نوین از یک
تیپولوژی سه قسمتی استفاده میکند که عبارت است از «جعبههای کوچک« ،»1جهانی ـ محلی

شدن »2و «فردگرایی شبکهای .»3جعبههای کوچک ناظر به روابط اجتماعی در گروههای
همبسته و کوچک ،جهان محلی شدن روابط توأمان مکانی و جهانی درنتیجه پیشرفتهای

انقالبی در حملونقل و ارتباطات و فردگرایی شبکهای نیز روابط فردبهفرد در شبکههای
چندگانه درنتیجه نوآوریهای عرصه ارتباطات یعنی رشد استفاده از پیجر ،تلفنهای همراه و

اینترنت بیسیم است (.)Wellman, 2001: 67

در جمعبندی از نظرات ولمن میتوان گفت با ظهور فناوریهای ارتباطی نوین در جامعه

امروزی ،تعامالت انسانها با یکدیگر دچار یک تغییر پارادایمی اساسی شده است .او به نقش
ویژه فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در این تحوالت نظر داشته و در تحقیقات خود نشان
داده تأثیر رسانههای جدید در باورهای فرد جدی است و تأثیرپذیری باورها و رفتارهای
کاربران از رسانه جدید ،هویت اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار میدهد.

تأثیر شبکههای اجتماعی در جامعه شبکهای بر تغییرات فرهنگی از دیدگاه کاستلز

مانوئل کاستلز 4استاد اسپانیایی االصل ارتباطات در دانشگاه برکلی کالیفرنیا معتقد است که

شبکههای اجتماعی و فضای مجازی تغییراتی را در جوامع ایجاد میکنند که در پسزمینه این
فرآیند تغییر اجتماعی ،دگرگونی فرهنگی جوامع ما قرار دارد .او بیان میکند که ویژگیهای
اساسی این دگرگونی فرهنگی ،به ظهور مجموعه جدیدی از ارزشها ارجاع دارد که بهعنوان

فردشدگی تعریف میشوند .او معتقد است :فردشدگی عبارت است از گرایشی فرهنگی که بر

برنامههای فرد بهمثابه مهمترین اصل جهت دهنده بر رفتار او تأکید میکند (کاستلز:1394 ،

.)195

1. Small Boxes
2. Global - localization
3. Network Individualism
4. Manuel Castells
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به تعبیر کاستلز فناوریهای نوین اطالعات ،نقاط دور عالم را در شبکههای جهانی به

یکدیگر پیوند میدهند ،ارتباطات رایانهای مجموعهای از جوامع مجازی را به وجود میآورند و
درنتیجه آن ،همه ساختارها و فرایندهای مادی و معنوی بشری دگرگون میشوند (خانیکی و

بابایی.)81 :1391،

کاستلز در کتاب جدید خود با نام «شبکههای خشم و امید» شبکههای اجتماعی دیجیتال

مبتنی بر اینترنت را ابزارهای اساسی برای بسیج ،سازماندهی ،هماندیشی ،هماهنگی و
تصمیمگیری میداند .کاستلز معتقد است این فناوری با حفظ ارتباط میان مردم در درون
تغییرات و با جامعه بهطورکلی در راه طوالنی تغییر اجتماعی که نیازمند غلبه بر سلطههای

نهادینه شده است از تغییرات در مقابل سرکوب فضاهای فیزیکی آزاد شدهاش محافظت

میکند (کاستلز.)194 :1394 ،
در جمعبندی نظرات کاستلز باید گفت فردشدگی مدنظر او همان فردگرایی نیست زیرا
فردشدگی ممکن است بهسوی کنش جمعی و آرمانهای مشترکی چون حفظ محیط زیست یا

ایجاد اجتماع جهتگیری شده باشد و هدف رسیدن به اهداف عالی و آرمانی جمعی است که

در خدمت جامعه و جهان است؛ اما فردگرایی بهزیستی فرد را هدف نهایی برنامه فردی شده
خود قرار میدهد که هدف اصلی آن رسیدن به اهداف تعریفشده و منفعت طلبانه فردی است
که حتی ممکن است تحقق آن به جامعه آسیب وارد نماید و میتوان گفت آراء ولمن و کاستلز

درزمینۀ فردگرایی و فرد شدگی درنتیجه تغییرات فنّاوریهای ارتباطی به تقابل میرسند.
روش پژوهش

پارادایم مورداتکا در این مقاله ،عملگرایی یا پراگماتیسم و روش مورداستفاده ترکیبی از

تحلیل محتوا و روش پیمایشی است.

جامعه آماری این تحقیق درروش تحلیل محتوا تولیدات متنی و عکس نوشته ،فیلم و غیره

سه شبکۀ اجتماعی پرکاربر تلگرام ،اینستاگرام و تویتر میباشند .برای گردآوری دادههای مرتبط

از شبکههای اجتماعی تلگرام ،اینستاگرام و تویتر یک هفته آماری در مردادماه  1398از هر یک
از این شبکههای اجتماعی بهصورت تصادفی انتخاب شد.

جامعۀ آماری پژوهش در روش پیمایشی ،دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه

تهران بودند که بهصورت تصادفی از میان دانشگاههای شهر تهران انتخاب شدند .حجم نمونه،

با توجه به فرمول کوکران با  5درصد خطا و  95درصد اطمینان و همچنین با توجه به جدول

مورگان  382نفر تعیین شد که این نمونه بهصورت تصادفی ساده از بین همه مقاطع تحصیلی
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تأثیری نداشته باشد.
در این پژوهش برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .مقدار
آلفای کرونباخ برای ارزشهای مادی و شش شاخص آن و ارزشهای فرا مادی و شش شاخص

آن  76درصد به دست آمد .برای پایا قلمداد کردن پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ حداقل
مقدار  7درصد برای ضریب آلفا الزم است .بنابراین ،میتوان ابزار طرحشده را بر اساس شیوۀ
هماهنگی درونی گویهها ،پایا قلمداد کرد و برای تعیین روایی ،روش اعتبار صوری
مورداستفاده قرار گرفت .با استفاده از اعتبار صوری ساختار پرسشنامه از نگاه گروه هدف،

رابطۀ پرسشنامه باهدف مطالعه ،میزان موافقت پاسخگویان با عبارات و جملهبندی پرسشنامه
و برداشت افراد غیرمتخصص بررسی شد که نتایج ،روایی مطلوب پرسشنامه را نشان داد.

یافتههای پژوهش

در این بخش مهمترین یافتهها در رابطه با متغیرهای پژوهش در روش پیمایش و در تحلیل
محتوای سه شبکۀ اجتماعی اینستاگرام ،تلگرام و تویتر بیان شده است ،سپس نتایج کلی با
توجه به متغیرها و سؤالهای پژوهش بهصورت ترکیبی روش پیمایش و تحلیل محتوا بیان

شده است.

یافتههای بخش پیمایش بر اساس نظریۀ ارزشی اینگلهارت
در این بخش مهمترین یافتهها در رابطه با متغیرهای پژوهش در روش پیمایش بیان شده است.
در ابتدا در جدول شماره  1مهمترین امکانات و خدمات مورداستفاده توسط دانشجویان در

شبکههای اجتماعی گزارش شده است .نتایج این جدول نشان میدهد کاربران (دانشجویان)
بیشتر از کدام خدمات شبکههای اجتماعی استفاده میکنند.

❖ سال بیست و یکم ،شماره پنجاه و یکم ،پاییز 1399

انتخ اب شد .در این تحقیق متغیر دانشگاه کنترل شده در نظر گرفته شد تا در نمونهگیری
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مورداستفاده در

شبکههای اجتماعی

امکانات و خدمات

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

شنیدن

درصد

دیدن ویدئو و

کم

زیاد

فراوانی

ارسال و

دریافت پیام

اصالً

تا حدودی

خیلی زیاد

جمع

درصد
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جدول  .2امکانات و خدمات مورداستفاده توسط کاربران در شبکههای اجتماعی

32

8

39

10

68

17

109

28

134

35/1

382

100

19

4

63

16

84

21

124

32

91

23

381

100

موسیقی
بارگذاری
ویدئو و

38

9

94

24

101

26

96

25

52

13

381

100

موسیقی
بارگذاری
عکس
جستجوی
افراد

26
49

6
12

92
99

24/1
25

119
104

31
27

88
86

متن گذاشتن
در پیج یا
کانال یا

33

8

82

21

140

36

92

صفحه

23
22
/1
24

55
41

33

14
10

8

380
379

380

100
100

100

انتشار مطالب
در سایر

انجمنها،

75

19

88

23

116

30

75

19

26

6

380

100

کانالها و...
کامنت
گذاشتن
الیک کردن
نوشتن
یادداشت
خواندن
یادداشت

51

13

88

23

131

34

87

22

25

6

382

100

37

9

65

17

121

31

105

27

54

14

382

100

66

17

117

30

122

31

62

16

15

3

382

100

38

9

96

25

117

30

89

23

42

10

382

100
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امکانات و
خدمات

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

اجتماعی

کم

زیاد

درصد

مورداستفاده

در شبکههای

اصالً

تا حدودی

خیلی زیاد

جمع

دریافت اخبار و
اطالعات در

مورد وقایع و

19

4

68

17

122

31

104

27

68

17

381

100

رویدادها
جستوجوی
اطالعات
علمی،

فرهنگی،
اجتماعی،
ورزشی،

15

3

35

9

135

35

112

29

84

21

381

100

پژوهشی،

سیاسی ،هنری
و...
عضویت در
گروهها و

کانالهای

19

4

59

15

142

37

121

31

41

10

382

100

مختلف...
تفریح و
سرگرمی

31

8

53

13

90

23

89

23

118

30

381

100

با توجه به یافتههای جدول درزمینۀ امکانات و خدمات مورداستفاده در شبکههای اجتماعی

توسط دانشجویان مشخص شد که «امکانات و خدمات ارسال و دریافت پیام» با  63درصد

استفاده« ،دیدن ویدئو و شنیدن موسیقی» با  55درصد استفاده« ،تفریح و سرگرمی» با 53

درصد «استفاده و جستجوی اطالعات» با  50درصد استفاده ،بیشترین کاربرد را در شبکههای
اجتماعی دارند.
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ادامۀ جدول  .2امکانات و خدمات مورداستفاده توسط کاربران در شبکههای اجتماعی
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نتایج این جدول نشان میدهد کدامیک از ارزشهای مادی و فرا مادی و شاخصهای آنها در
شبکههای اجتماعی بیشتر موردتوجه هستند.
جدول  .3تمایل به انتشار یا مطالعه مطلب توسط دانشجویان در شبکههای اجتماعی
بر اساس ارزشهای مادی و فرا مادی اینگلهارت

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

و فرا مادی

اوقات

اوقات

مرتب

جمع
فراوانی

ارزشهای مادی

هیچوقت

گاهی

بیشتر

بهطور

درصد
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ارزشهای مادی و فرا مادی در محتوای شبکههای اجتماعی

حفظ نظم در کشور
(ارزش مادی)

116

30

185

48

66

17

15

3

382

100

اعطای حق بیشتر به مردم
در تصمیمگیریهای
مربوط به کار و

اجتماعشان (ارزش فرا

97

25

160

41

10
7

28

18

4

382

100

مادی)
مبارزه علیه افزایش
قیمتها (ارزش مادی)

95

24

146

38

99

25

42

10

382

100

شهرها (ارزش فرا مادی)

123

32

149

39

90

23

20

5

382

100

اقتصادی (ارزش مادی)

142

37

160

41

60

15

19

4

381

100

کوشش در زیباتر سازی

حفظ آهنگ سریع رشد

حرکت بهسوی جامعهای

که ارزش اندیشهها در آن
بیش از پول است (ارزش
فرا مادی)

124

32

130

34

10
3

26

24

6

381

100

شبکههای اجتماعی و تغییرات فرهنگی79 ❖ ...

بر اساس ارزشهای مادی و فرا مادی اینگلهارت
بهطور مرتب

مادی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

ارزشهای مادی و فرا

هیچوقت

گاهی اوقات

بیشتر اوقات

جمع

اطمینان از اینکه
کشور نیروی

دفاعی نیرومندی
دارد (ارزش

157

41/1

135

35

75

19

15

3

382

100

مادی)
دفاع از آزادی
بیان (ارزش فرا
مادی)

76

19

146

38

109

28

51

13

382

100

حفظ اقتصاد
باثبات (ارزش
مادی)

حرکت بهسوی
جامعهای

123

74

32

19

167

126

43

32

70

130

18

34

22

52

5

13

382

382

100

100

دوستانهتر و

انسانیتر (ارزش
مبارزه با تبهکاری
فرا مادی)
و فساد اقتصادی
(ارزش مادی)

109

28

133

34

94

24

45

11

382

100

اعطای حق بیشتر
به مردم در

تصمیمگیریهای

دولت (ارزش فرا

87

22

134

35/1

112

29

49

12

382

100

مادی)

در بین ارزشهای مادی و فرا مادی مطرحشده در پرسشنامه ،دانشجویان بیشتر به
ارزشهای فرا مادی تمایل نشان دادهاند .بر این اساس ارزشهایی همانند «اعطای حق بیشتر
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ادامۀ جدول  .3تمایل به انتشار یا مطالعه مطلب توسط دانشجویان در شبکههای اجتماعی
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به مردم در تصمیمگیریهای مربوط به کار و اجتماعشان» و «دفاع از آزادی بیان»« ،اعطای حق

بیشتر به مردم در تصمیمگیریهای دولت» و  ...که از ارزشهای فرا مادی موردتحقیق بودند،
بیشتر مدنظر و مورد اقبال دانشجویان قرار داشت.
در میان شاخصهای ارزشهای فرا مادی بیشترین تمایل به سمت «حرکت بهسوی

جامعهای دوستانهتر و انسانیتر» است.

با توجه به نت ایج پژوهش مشخص شد میانگین تمایل دانشجویان به انتشار یا مطالعه
مطلب در شاخصهای ارزشهای مادی بیشتر به سمت گزینههای «هیچوقت» و «گاهی

اوقات» است .ولی میانگین تمایل دانشجویان به انتشار یا مطالعه مطلب در شاخصهای
ارزشهای فرا مادی بیشتر به سمت گزینههای «بیشتر اوقات» و «بهطور مرتب» است.

شکل  .1موقعیت تمایل کاربران (دانشجویان) به ارزشهای مادی و ارزشهای فرامادی
در شبکههای اجتماعی

جدول زیر(شماره  )4از «ریکود کردن» و «محاسبه» نمرات شاخصهای ارزشهای مادی

و فرا مادی (جدول شماره  )3استخراج شده است.

جدول  .4برآیند نهایی درصد و توزیع فراوانی ارزش موردتوجه در شبکههای اجتماعی
بر اساس نظریه ارزشی اینگلهارت
ارزش موردتوجه در شبکههای اجتماعی
بر اساس نظریه اینگلهارت

فراوانی

درصد ناخالص

مادی

97

25

فرا مادی

206

53

هر دوبهیک میزان

79

20

جمع

382

100

شبکههای اجتماعی و تغییرات فرهنگی81 ❖ ...

مربوط به موضوعات ارزشهای فرا مادی در شبکههای اجتماعی دارند .تمایل به ارزشهای
مادی نیز حدود  25درصد است 20 .درصد دانشجویان نیز بهطور مشترک به برخی از

ارزشهای مادی و فرا مادی توجه دارند .نتایج نشان میدهند اکثر کاربران ایرانی در شبکههای

اجتماعی به ارزشهای فرا مادی تمایل دارند.
بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش

در جداول زیر رابطه بین متغیرهای پژوهش «میزان استفاده از شبکههای اجتماعی»« ،میزان

تحصیالت»« ،جنسیت» و «گروه سنی افراد» با «ارزش موردتوجه در شبکههای اجتماعی بر
اساس نظریه ارزشی اینگلهارت» موردبررسی قرار میگیرد.
جدول  .5رابطه بین «ارزش موردتوجه در شبکههای اجتماعی
بر اساس نظریه اینگلهارت» و «میزان استفاده از شبکههای اجتماعی»
ارزش موردتوجه در

شبکههای اجتماعی بر

 1تا 5

 6تا 10

 11تا 15

 16ساعت

ساعت

ساعت

ساعت

به باال

تعداد

44

34

18

1

97

اساس نظریه اینگلهارت
مادی
فرا مادی
هر دوبهیک
میزان
جمع

میزان استفاده از شبکههای اجتماعی
جمع

درصد

23

26

30

20

25

تعداد

103

72

28

3

206

درصد

54

56

46

60

53

تعداد

42

22

14

1

79

درصد

22

17

23

20

20

تعداد

189

128

60

5

382

درصد

100

100

100

100

sig=0/000

100

df= 6

Chi-Square=2

با توجه به آزمون کای اسکوئر با  95درصد اطمینان میتوان قضات کرد که بین دو متغیر

«ارزش موردتوجه در شبکههای اجتماعی بر اساس نظریه ارزشی اینگلهارت» و «میزان استفاده
از شبکههای اجتماعی» رابطه معناداری وجود دارد .نتایج پژوهش نشان میدهد هر چه میزان
استفاده از شبکههای اجتماعی در میان دانشجویان بیشتر میشود ،ارزشهای فرا مادی بیشتر

موردتوجه قرار میگیرد.
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با توجه به نتایج جدول ،حدود  53درصد دانشجویان تمایل به انتشار و مطالعه مطالب
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جدول  .6رابطه بین «ارزش موردتوجه در شبکههای اجتماعی
بر اساس نظریه اینگلهارت» و «میزان تحصیالت»
میزان تحصیالت

ارزش موردتوجه در شبکههای
اجتماعی بر اساس نظریه اینگلهارت
مادی
فرا مادی
هر دوبهیک میزان
جمع

کارشناسی

کارشناسی

تعداد

56

جمع
دکتری

ارشد

32

9

97

درصد

23

30

24

25

تعداد

136

50

20

206

درصد

56

47

54/1

53

تعداد

48

23

8

79

درصد

20

21

21

20

تعداد

240

105

37

382

100

100

درصد

sig=0/000

100

100

Chi-Square=5

df= 6

با توجه به آزمون کای اسکوئر ،با  95درصد اطمینان می توان قضات کرد که بین دو متغیر

«ارزش مورد توجه در شبکه های اجتماعی بر اساس نظریه ارزشی اینگلهارت» و «میزان

تحصیالت» رابطه معنا داری وجود دارد .نتایج پژوهش نشان می دهد که توجه به ارزش های
فرامادی در بین دانشجویان کارشناسی بیشتر است و البته با باال رفتن میزان تحصیالت توجه

به ارزش های مادی بیشتر می شود.

جدول  .7رابطه بین «ارزش موردتوجه در شبکههای اجتماعی
بر اساس نظریه اینگلهارت» و «جنسیت»
ارزش موردتوجه در شبکههای اجتماعی
بر اساس نظریه اینگلهارت
مادی
فرا مادی
هر دوبهیک میزان
جمع

جنسیت
زن

جمع
مرد

تعداد

49

48

97

درصد

23

27

25

تعداد

120

86

206

درصد

57

49

53

تعداد

40

39

79

درصد

19

22

20

تعداد

209

173

382

100

100

100

درصد

sig=0/000

df= 2

Chi-Square=2
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«ارزش موردتوجه در شبکههای اجتماعی بر اساس نظریه اینگلهارت» و «جنسیت» رابطه
معناداری وجود دارد .نتایج پژوهش نشان میدهد دانشجویان زن بیشتر به دنبال ارزشهای فرا
مادی هستند و مردان دانشجو بیشتر به دنبال ارزشهای مادی میباشند.
جدول  .8رابطه بین «ارزش موردتوجه در شبکههای اجتماعی
بر اساس نظریه اینگلهارت» و «گروه سنی افراد»
گروه سنی افراد

ارزش موردتوجه در
شبکههای اجتماعی

بر اساس نظریه اینگلهارت
مادی
فرا مادی
هر دوبهیک
میزان

جمع

 19تا 22

 23تا 26

سال

سال

 27تا
جمع
 30سال

 30سال
به باال

جمع

تعداد

49

33

7

8

97

درصد

23

28

18

36

25

تعداد

116

56

23

11

206

درصد

56

47

62

50

53

تعداد

41

28

7

3

79

درصد

19

23

18

13

20

تعداد

206

117

37

22

382

درصد

100

100

100

100

100

sig=0/000

df= 6

Chi-Square=5/012

با توجه به آزمون کای اسکوئر ،با  95درصد اطمینان میتوان قضات کرد که بین دو متغیر

«ارزش موردتوجه در شبکههای اجتماعی بر اساس نظریه ارزشی اینگلهارت» و «گروه سنی

افراد» در شبکههای اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد؛ یعنی گروه سنی  19تا  22سال که در
مقطع تحصیلی کارشناسی تحصیل میکنند بیشتر تمایل دارند تا ارزشهای فرا مادی را

موردتوجه قرار دهند و هر چه به سمت گروههای سنی باالتر میرویم تمایل به استفاده از
ارزشهای مادی بیشتر میشود .جالبتوجه اینکه نتایج رابطه متغیرهای «میزان تحصیالت» و
«گروه سنی افراد» بر «ارزش موردتوجه در شبکههای اجتماعی بر اساس نظریه ارزشی

اینگلهارت» در یکجهت هستند؛ یعنی با افزایش هرکدام میزان توجه از ارزشهای فرا مادی به
سمت ارزشهای مادی میرود.
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با توجه به آزمون کای اسکوئر با  95درصد اطمینان میتوان قضات کرد که بین دو متغیر
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یافتههای تحلیل محتوای سه شبکۀ اجتماعی «تلگرام ،اینستاگرام و تویتر» بر اساس نظریه

ارزشی اینگلهارت
در این بخش محتوای سه شبکه اجتماعی پرمخاطب تلگرام ،اینستاگرام و تویتر بر اساس
نظریه ارزشی اینگلهارت بهصورت عینی مورد تحلیل قرار گرفت تا مشخص شود محتوای این
شبکههای اجتماعی بیشتر باارزشهای مادی یا ارزشهای فرا مادی منطبق است.
جدول  .9درصد و توزیع فراوانی نوع ارزش محتوا
بر اساس نظریه ارزشی اینگلهارت
نوع ارزش محتوا

بر اساس نظریه ارزشی اینگلهارت
مادی
فرا مادی
هیچکدام
جمع

جمع

نام شبکه اجتماعی
تلگرام

اینستاگرام

تویتر

تعداد

37

39

65

141

درصد

26

27

46

33

تعداد

80

82

68

230

درصد

57

58

48

54

تعداد

23

19

7

49

درصد

16

13

5

11

تعداد

140

140

140

420

درصد

100

100

100

100

با توجه به نتایج جدول مشخص شد حدود  54درصد پیامها در سه شبکه اجتماعی تویتر،

تلگرام و اینستاگرام دارای ارزشهای فرا مادی میباشند .این نتایج نشان میدهد که شبکههای

اجتماعی بیشتر به ارزشهای فرا مادی میپردازند و با این روند ما شاهد برجسته شدن و

درنتیجه در اولویت قرار گرفتن ارزشهای فرا مادی در جامعه خواهیم بود.
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بر اساس نظریه ارزشی اینگلهارت» و «شبکه اجتماعی موردبررسی»
نام شبکه اجتماعی موردبررسی

نوع ارزش محتوا
بر اساس نظریه ارزشی اینگلهارت
مادی
فرا مادی
هیچکدام
جمع

جمع

تلگرام

اینستاگرام

تویتر

تعداد

37

39

65

141

درصد

26

27

46

33

تعداد

80

82

68

230

درصد

57

58

48

54

تعداد

23

19

7

49

درصد

16

13

5

11

تعداد

140

140

140

420

درصد

100

100

100

100

sig=0/000

df= 4

Chi-Square=20

با توجه به آزمون آماری کای اسکوئر با  95درصد اطمینان میتوان قضاوت کرد بین سه

شبکۀ اجتماعی تلگرام ،اینستاگرام و تویتر و نوع ارزش مادی یا فرا مادی بودن محتوای این سه
شبکۀ اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد .در شبکۀ اجتماعی تویتر بیشتر محتوا باارزشهای
مادی منتشر میشود .ولی اینستاگرام و تلگرام بیشتر ،محتوا باارزشهای فرا مادی را منتشر

میکنند .ازآنجاکه تویتر شبکۀ اجتماعی نخبهگرایی است و بیشتر فعاالن در این شبکۀ اجتماعی

از تحصیالت باالیی برخوردار هستند توجه به ارزشهای مادی در این شبکه واقعی است
همانطور که نتایج بخش پیمایش پژوهش حاضر نشان داد که با افزایش میزان تحصیالت
توجه به ارزشهای مادی نیز بیشتر میشود.

ارزش مورد انتظار کاربران و ارزش مشاهدهشده در شبکههای اجتماعی

در این بخش نتایج ارزش مورد انتظار کاربران (دانشجویان) از شبکههای اجتماعی در بخش

روش پیمایش و ارزش مشاهدهشده در شبکههای اجتماعی در بخش روش تحلیل محتوا

موردبررسی قرار میگیرد.
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جدول  .10رابطه بین «نوع ارزش محتوا
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جدول  .11ارزش موردتوجه کاربران (دانشجویان) در شبکههای اجتماعی
بر اساس نظریه ارزشی اینگلهارت
ارزش موردتوجه کاربران (دانشجویان) در شبکههای اجتماعی
بر اساس نظریه ارزشی اینگلهارت

فراوانی

درصد
ناخالص

مادی

97

25

فرا مادی

206

53

هر دوبهیک میزان

79

20

جمع

382

100

همانطور که نتایج جدول که مربوط به برآیند نهایی ارزش موردتوجه دانشجویان در

شبکههای اجتماعی در بخش پیمایش است ،نشان میدهد  53درصد دانشجویان تمایل به
مطالعه و انتشار ارزشهای فرا مادی دارند .طبق نتایج جدول شماره  9نیز که ارزش

مشاهدهشده در شبکههای اجتماعی در بخش روش تحلیل محتوا را نشان میدهد  54درصد
پیامها در سه شبکۀ اجتماعی تویتر ،تلگرام و اینستاگرام دارای ارزشهای فرا مادی میباشند .با
توجه به این نتایج میتوان گفت در کاربران (دانشجویان) شبکههای اجتماعی و خود شبکههای

اجتماعی بهسوی ارزشهای فرا مادی همگرایی وجود دارد .میتوان نتیجه گرفت طبق نظریه
ارزشی اینگلهارت ارزشهای فرا مادی از طریق استعمار الکترونیک در شبکههای اجتماعی در

عرصه جهانی در حال همگنسازی فرهنگ جهانی میباشند.
بحث و نتیجهگیری

یافتههای پژوهش در مورد «ارزش موردتوجه کاربران (دانشجویان) در شبکههای اجتماعی بر
اساس نظریه ارزشی اینگلهارت» نشان دادند که  53درصد دانشجویان در شبکههای اجتماعی

به ارزش های فرا مادی تمایل دارند .این بخش از نتایج پژوهش با نظریه اینگلهارت که بیان

میدارد با گسترش اینترنت و فضای مجازی توجه به ارزشهای فرا مادی بیشتر میشود ،منطبق

است .همچنین یافتههای پژوهش نشان میدهند که دانشجویان در مقطع تحصیلی کارشناسی

بیشتر به ارزشهای فرا مادی تمایل دارند ولی با باال رفتن میزان تحصیالت تمایل به
ارزشهای مادی بیشتر میشود .هرچند اینگلهارت معتقد است با افزایش میزان تحصیالت
توجه به ارزشهای فرا مادی بیشتر میشود اما در این پژوهش تقریباً عکس نظر اینگلهارت به

دست آمد.
یافتههای پژوهش نشان داد با افزایش میزان استفاده از شبکههای اجتماعی ارزشهای فرا

مادی بیشتر موردتوجه قرار میگیرد .در این رابطه اینگلهارت معتقد است افرادی که بیشتر از

رسانهها و شبکههای اجتماعی استفاده میکنند توجهشان به ارزشهای فرا مادی نیز بیشتر
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دارند .نتایج پژوهشهای کاستلز هم در مورد جامعه شبکهای نشان از افزایش توجه به
ارزشهای فمینیستی دارد .هرچند اینگلهارت بهطور مشخص تفاوت جنسیتی را در استفاده از
ارزشهای فرا مادی برجسته نکرده است.

بر اساس یافتههای این پژوهش مشخص شد که گروه سنی  19تا  22سال بیشتر تمایل

دارند تا از ارزشهای فرا مادی استفاده کنند و هرچه به سمت گروههای سنی باالتر میرویم
تمایل به استفاده از ارزشهای مادی بیشتر میشود .این بخش از نتایج پژوهش با نظریه
اینگلهارت که میگوید نسل جوان جامعه بهویژه دانشجویان به ارزشهای فرا مادی تمایل

بیشتری دارند منطبق است .این موضوع بهویژه در کشور ما بیشتر دیده میشود.

همچنین یافتههای این پژوهش نشان داد شبکۀ اجتماعی تویتر بیشتر به ارزشهای مادی
پرداخته و در این رابطه بیشتر ارزش مادی «حفظ نظم در کشور» را برجسته کرده است .شبکۀ

اجتماعی اینستاگرام بیشتر ارزش فرا مادی «حرکت بهسوی جامعهای دوستانهتر و انسانیتر» را

چشمگیر و به دنبال آن شبکۀ اجتماعی تلگرام نیز این ارزش فرا مادی را برجسته کرده است.

نتایج این پژوهش همسو با نتایج حاصل از پیمایشهای ملی ارزشها و نگرشهای
ایرانیان در سالهای  84 ،79و  94تغییرات فرهنگی را نشان میدهد البته این پژوهش

بهصورت ابتکاری تغییرات فرهنگی را در فضای مجازی موردبررسی قرار داده است .نتایج این
پژوهش تأکید بر همگنسازی فرهنگ جهانی در عرصۀ ارزشهای مادی و فرا مادی دارد

همانطور که نتایج پژوهش تیلر ( )2012نیز تأکید بر تأثیر شبکههای اجتماعی بر همگنسازی

ارزشهای جهانی دارد .نتایج این پژوهش نشان داد که میزان استفاده از شبکههای اجتماعی

در توجه به ارزشهای فرا مادی تأثیر دارد همانطور که نتایج پژوهش خدامرادی در سال
 1393نیز نشان داد که ارزشهای خانوادگی در میان افرادی که از فضای مجازی استفاده

میکنند با افرادی که استفاده نمیکنند ،متفاوت است.
با توجه به نتایج پژوهش ،در پاسخ سؤال اصلی این پژوهش میتوان گفت :گسترش
شبکههای اجتماعی باعث شتاب تغییرات فرهنگی و ارزشها در جامعه ایرانی شده است

بهنحویکه توجه به ارزشهای فرا مادی مدنظر اینگلهارت در حال جایگزینی بهجای ارزشهای
مادی مدنظر اینگلهارت است .همچنین بین نگرش دانشجویان در روش پیمایش نسبت به

ارزشهای فرا مادی مدنظر اینگلهارت و آنچه کاربران در عمل در شبکههای اجتماعی درزمینۀ
ارزشهای فرا مادی مدنظر اینگلهارت منتشر میکنند ،یک همگرایی وجود دارد.

در این تحقیق نظریه ارزشی اینگلهارت در شبکههای اجتماعی موردبررسی قرار گرفت و

همزمان از روش پیمایش و تحلیل محتوای شبکههای اجتماعی برای مشخص شدن میزان
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است .یافتههای این پژوهش نشان دادند زنان بیشتر از مردان به ارزشهای فرا مادی تمایل
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ارزشهای مادی و فرا مادی استفاده شد .این پژوهش برای نخستین بار تفاوت شبکههای
اجتماعی در برجسته کردن ارزشهای مادی و فرا مادی را نشان میدهد.
پیشنهادها

روند تغییر ارزشها در جامعه ایرانی و حرکت به سمت همسویی باارزشهای جهانی ،نشان از

تأثیرات عمیقی است که فنّاوریهای نوین ارتباطی بر حیات فرهنگی جامعه ایرانی وارد کرده

است .این فنّاوریها عالوهبر تغییر ارزشها ،میتوانند بستر مخالفت باارزشها و نظم فرهنگی
حاکم را فراهم آورند .آمادگی برای روبرو شدن با این تغییرات و پاسخگویی به آنها ،نیازمند

آیندهپژوهی و آمادگی بیشتر در این زمینه است.

همانگونه که نتایج این تحقیق نشان داد ،قشر جوان کشور آمادگی بیشتری برای همسویی

باارزشهای جهانی و فرا مادی دارد .این قشر  -متأثر از رفاه ایجادشده در جامعه  -در یک
موج فراگیر در ارتباط با همساالن خود ،توقعات فزایندهای را در بستر خانواده ،محیط آموزشی

و چهبسا در جامعه برای پاسخگویی به ارزشهای فرا مادی ایجاد خواهند کرد .آموزش

والدین ،معلمان و آمادگی بیشتر برای ارتباط با این نسل میتواند ،به ارتباط بهتر با آنها و کاهش
تنشها ،کمک نماید.

این تحقیق نشان داد که شبکه اجتماعی تویتر بیشتر ارزشهای مادی را برجسته میکند که

به نظر میرسد باسیاستهای فرهنگ رسمی کشور ما منطبق است و الزم است در این زمینه

تحقیقات بیشتری انجام شود.

در این پژوهش مشخص شد که برخالف یافتههای اینگلهارت با باال رفتن میزان

تحصیالت توجه باارزشهای مادی بیشتر میشود علتیابی این موضوع میتواند عنوان

پژوهشهای جدید قرار بگیرد.

با بحرانهای پیشآمده در زندگی انسانها در فضای واقعی همانند جنگها ،زدوخوردهای

سیاسی ،بیماریها و غیره میزان استفاده از فضای مجازی بیشتر شده و پیشبینی میشود بیشتر

هم بشود؛ درنتیجه تغییرات هم گستردهتر خواهد بود .برای مواجهه صحیح با این شرایط جدید
و چگونگی پذیرش تغییرات آن انجام پژوهشهای جدید پیشنهاد میشود.
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اینگلهارت ،رونالد ( .)1373تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی ،ترجمۀ مریم وتر ،تهران:
انتشارت کویر.
اینگلهارت ،رونالد (« .)1377نوسازی و پسا نوسازی» ،ترجمۀ علی مرتضویان ،فصلنامه ارغنون،
شماره .1-34 :13
اینگلهارت ،رونالد و کریستین ولزل ( .)1394نوسازی ،تغییر فرهنگی و دموکراسی ،ترجمۀ یعقوب
احمدی ،تهران:انتشارات کویر.
اینگلهارت ،رونالد و پیپا نوریس ( .)1395جهانی شدن و تنوع فرهنگی ،ترجمۀ عبدالله فاضلی و
ساجده عالمه ،تهران :انتشارات کویر.
باستانی ،سوسن؛ افسانه کمالی و مریم صالحی (« )1386سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل
بـین شخصـی» ،فصلنامه مسائل اجتماعی ایران ،شماره .41-81 :61
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مقاله پژوهشی

مقایسه روابط صمیمانه میان کاربران وابسته به اینترنت و کاربران غیروابسته
در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران

چکیده

سمیه تاجیک اسماعیلی ،1مهدی آقایی

2

پژوهش پیشرو با هدف مقایسه روابط صمیمانه در کـاربران وابسـته و غیروابسـته بـه اینترنـت در میـان
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران در سال  1397طراحی و اجـرا شـده اسـت .روش پـژوهش
توصیفی است و با تکنیک پیمایش و ابزار اندازهگیری پرسشنامه انجـام شـده اسـت .یافتـههای پـژوهش
نشان داد میزان و نوع روابط صمیمانه در کاربران وابسته و غیروابسته به اینترنت ،تفاوت دارد .از میـان
ابعاد «روابـط صـمیمانه» ،بعـد «سـطح نزدیکـی بـه دیگـری» در کـاربران وابسـته بـه اینترنـت بـا کـاربران
غیروابســته تفــاوت دارد .همچنــین یافتــهها تفــاوت معنــاداری بــین «بعــد اشــتراکگذاری ارزشهــا» و
«فعالیت مشترک» در کاربران وابسته و غیروابسته به اینترنت نشان داد .بدین معنی کـه روابـط صـمیمانه
در میان کاربران وابسته به اینترنت در ابعاد ذکرشده ،ضعیفتراز کـاربران غیروابسـته اسـت .امّـا روابـط
صمیمانه در دو «بعد شناخت از یکدیگر» و «بعد روابط عاطفی» درمیـان کـاربران وابسـته بـه اینترنـت و
کاربران غیروابسته تفاوتی ندارد.

واژههای کلیدی
وابستگی به اینترنت ،روابط صمیمانه ،فضای مجازی ،دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی

تاریخ دریافت98/07/21 :

تاریخ پذیرش98/10/24 :

 .1استادیار گروه ارتباطات اجتماعی ،واحد تهران شرق ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران (نویسندۀ مسئول)
S.t.esmaeili@gmail.com
 .2کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه ،واحد تهران شرق ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
aghaeemehdi7@gmail.com
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مقدمه
انقالب اطالعات و ارتباطات ،مانند هر تحول و دگرگونی دیگری تبعات مثبت و منفی به

همراه دارد .برخی پژوهشها (کاپالن ،2000 1بنجامین ،1999 2دیویدگان ،1998 3کرات

4

 )1998حاکی از تأثیرات منفی این رسانه بر جنبههای مختلف زندگی کاربران آن است و
برخی پژوهشها (دوران )1381 ،از آثار مثبت آن سخن میگویند .ولی به نظر میرسد

استفاده افراطی از هر رسانهای بیشتر تبعات منفی را تقویت میکند .برای مثال استفاده بیش
از حد و پرداختن به دنیای مجازی میتواند بر رفتارهای اجتماعی تأثیر منفی برجای بگذارد.
وابستگی یا اعتیاد به اینترنت از جمله مباحثی است که امروزه به خصوص در میان نوجوانان

و جوانان قابل تأمل است ،بهطوریکه نمیتوان از آسیبهای روانی و جسمانی آن اغماض

کرد (عزیزینژاد و همکاران.)961 :1393 ،
تقسیمبندی دنیای حقیقی و دنیای مجازی با شکلگیری رسانههای نوین ،به ویژه
اینترنت ،شکل گرفته است .دنیایی که دارای هویت و شکل مستقلی از دنیای حقیقی بوده و

مخاطبان میتوانند در این دنیا عقاید ،پرسشها و دغدغههای خود را دنبال کنند و به جواب

برسند .استفاده بیش از حد از فضای مجازی میتواند منجر به استفاده آسیبزا از این فناوری
نوین شده و تبعات منفی بر جای بگذارد .اعتیاد به اینترنت در زیرمجموعه اختالالت تکانهای

آمده و نوعی استفاده از اینترنت است که بتواند مشکالت روانشناختی ،اجتماعی ،درسی یا
شغلی در زندگی فرد ایجاد کند .رایجترین تعریف اعتیاد به اینترنت این است که نوعی
ایجاد کند (.)Kaplan & Sadock, 2003: 823

وابستگی رفتاری به اینترنت
اعتیاد یا وابستگی به اینترنت صرفاً بر مبنای ساعات استفاده از اینترنت ،در نظر گرفته

نمیشود ،بلکه عالئم رفتاری خاصی که نشاندهنده نوعی وابستگی آسیبزا و افراطی نسبت
به اینترنت است ،میتواند مشخصکنندۀ این نوع اعتیاد باشد .این عالئم رفتاری و مشکالت
روحی که در پی اعتیاد یا وابستگی به اینترنت ایجاد میشود از دیدگاه نظریهپردازان متعددی
مورد بررسی قرار گرفته است.
از دیدگاه فیتزپاتریک ،)2008( 5مالکهای عمده اعتیاد که باید حداقل به مدت  20ماه

ادامه داشته باشند عبارتند از :ایجاد تحمل ،عالئم سندرم ترک (مانند لرزش ،اضطراب،

1. Kaplan
2. Benjamin
3. Davidgan
4. Kraut
5. Fitzpatrick
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غیرارادی انگشتان) ،اجبار به استفاده از اینترنت به منظور کاهشدادن یا جلوگیری از عالئم
ترک ،استفاده بیش از مدتی که کاربر از ابتدا قصد استفاده داشته ،کاهش فعالیتهای

اجتماعی ،شغلی و تفریحی و خطر از دستدادن شغل ،تحصیل و فرصتهای کاری بهدلیل

استفاده بیش از حد از اینترنت است ( .)Fitzpatrick, 2008 :86روابط صمیمانه زیر مجموعه

روابط انسانی قرار می گیرد .این روابط اعم گفت و شنود ،ایجاد رابطۀ حسّی بین دو یا چند
نفر و نوعی کنش و واکنش برای ایجاد یک رابطه حسنه و پایدار است.
زیگمونت باومن ،)2017 -1925( 1جامعهشناس و فیلسوف لهستانیاالصل و استاد

جامعهشناسی دانشگاه لیدز انگلستان ،نوعی تفکر را برای مخاطبان ترسیم کردهاست .او
تالش دارد نوعی از رابطه را به بوتۀ تعریف ببرد که شاکلۀ اصلی پژوهش ما خواهد بود .در
عصر حاضر زنان و مردان به شدت محتاج به «ایجاد رابطه» هستند ،اما در عین حال از آن

هراس دارند که این ارتباط برای همیشه باقی بماند و این ارتباط همیشگی آنها را مجبور به
تحمل فشارهایی کند که آزادی آنها را سلب نماید .در دنیای امروز «رابطه» از داغترین

بحثها است و باومن دلیل این مسئله را با استفاده از قاعدۀ مارتین هایدگر «چیزها فقط
وقتی خود را بر آ گاهی آشکار میکنند که منجر به نومیدی شوند» طرح میکند (باومن،

 .)11 :1384با فراگیرشدن روابط مختلف در فضای مجازی روابط انسانی و صمیمانه
دستخوش تغییر شده است .تعریف روابط صمیمانه در میان برخی افراد تغییر کرده و باید
بدانیم این روابط در بین کسانی که از فضای مجازی ،به شکل افراطی و آسیبزا استفاده

میکنند با کسانی که کمتر از آن استفاده میکنند متفاوت است یا خیر .شناخت این تفاوت

احتمالی میتواند ،انسان را برای کنترل و نظارت بیشتر بر رفتارهایش ،یاری رساند.

پژوهش پیشرو با هدف مقایسۀ روابط صمیمانه در میان کاربران وابسته به اینترنت ،با

کاربران غیروابسته طراحی و اجرا شده است .پرسش اصلی پژوهش این است که :آیا روابط
صمیمانه و ابعاد آن ،در کاربران وابسته و غیروابسته به اینترنت با هم متفاوت است؟
پرسشهای فرعی پژوهش نیز به شرح ذیلاند:

آیا بُعد «سطح نزدیکی به دیگری» ،از روابط صمیمانه در کاربران وابسته به اینترنت با کاربران
غیروابسته تفاوت دارد؟

آیا بُعد «به اشتراک گذاری ارزشها و ایدهها» از روابط صمیمانه در کاربران وابسته به اینترنت
با کاربران غیروابسته تفاوت دارد؟

1. Zygmunt Bauman
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آیا بُعد «فعالیتهای مشترک» از روابط صمیمانه در کاربران وابسته به اینترنت با کاربران
غیروابسته تفاوت دارد؟
آیا بُعد «شناخت از یکدیگر» از روابط صمیمانه در کاربران وابسته به اینترنت با کاربران
غیروابسته تفاوت دارد؟

آیا بُعد «رفتارهای عاطفی» از روابط صمیمانه در کاربران وابسته به اینترنت با کاربران
غیروابسته تفاوت دارد؟
هدف اصلی پژوهش:

مقایسه روابط صمیمانه در کاربران وابسته به اینترنت با کاربران غیروابسته

اهداف فرعی پژوهش:

شناسایی تفاوت احتمالی میان بعد «سطح نزدیکی به دیگری» از روابط صمیمانه در کاربران
وابسته به اینترنت با کاربران غیروابسته
شناسایی تفاوت احتمالی میان بعد «به اشتراکگذاری ارزشها و ایدهها» از روابط صمیمانه
در کاربران وابسته به اینترنت با کاربران غیروابسته

شناسایی تفاوت احتمالی میان بعد «فعالیتهای مشترک» از روابط صمیمانه در کاربران
وابسته به اینترنت با کاربران غیروابسته

شناسایی تفاوت احتمالی میان بعد «شناخت از یکدیگر» از روابط صمیمانه در کاربران وابسته
به اینترنت با کاربران غیروابسته

شناسایی تفاوت احتمالی میان «بعد رفتارهای عاطفی» از روابط صمیمانه در کاربران وابسته
به اینترنت با کاربران غیروابسته

پیشینه پژوهش
پژوهشگر در بررسی پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور ،به پژوهشی که

مستقیماً به بررسی رابطه میان وابستگی به اینترنت و روابط صمیمانه بپردازد ،برخورد نکرد
که این نشاندهنده نوآوری پژوهش حاضر است .لذا ،محقق چکیدهای از پژوهشهای انجام

شده درباره آثار وابستگی به اینترنت در ابعاد مختلف ارتباطات فرد و همچنین روابط

صمیمانه را به صورت جداگانه در این بخش طرح کرده و ارتباط هر یک از پژوهشها را با
این پژوهش بیان میکند:
یوسفی و اجاقلو ( )1396پژوهشی با هدف بررسی آثار ارتباطات مجازی بر بیگانگی

جمعی ،و به روش پیمایشی به انجام رساندند .فرضیه اساسی تحقیق ،این بود که :ارتباطات
مجازی ،اثر دوگانهای بر بیگانگی جمعی دارد .این اثر در شرایط طوالنیبودن سابقه ارتباط و
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ارتباطگیرنده ،افزاینده است .نتایج وارسی فرضیه بر روی شبکههای اجتماعی یک نمونه 160
نفره تصادفی از افراد  16ساله و باالتر ساکن شهر مشهد نشان میدهد :اول این که بیگانگی

جمعی در شبکههای اجتماعی شهر مشهد ،در مجموع باالست .دوم این که تراکم روابط
مجازی بسیار بیشتر از تراکم روابط چهره به چهره در بیشتر شبکههاست .سوم این که تراکم

ارتباط مجازی در همه شبکهها با بیگانگی جمعی ارتباط ندارد؛ و سرانجام برخالف پیش
بینی ،افزایش ارتباط مجازی در شبکههای خانوادگی و دوستی سبب کاهش بیگانگی جمعی
شده است.

دلیل انتخاب این پژوهش به عنوان پیشینه پژوهشی ،شباهت آن با پژوهش پیشرو در

حوزه بررسی تأثیر ارتباطات مجازی و استفاده از اینترنت در کاهش میزان و کیفیت
ارتباطات میانفردی در دنیای واقعی کاربران است.
نتایج پژوهشی که تاجیک اسماعیلی ( )1394با هدف بررسی نقش وابستگی به اینترنت

در اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران و با روش توصیفی و

تکنیک پیمایشی به انجام رساند ،نشان داد که وابستگی به اینترنت بر افزایش اضطراب
امتحان دانشجویان تأثیر دارد و با افزایش وابستگی به اینترنت ،میزان اضطراب امتحان

دانشجویان افزایش می یابد.

از آنجا که این پژوهش به بررسی آثار و تبعات منفی استفاده افراطی از اینترنت و به طور

ویژه وابستگی به اینترنت ،در زندگی کاربران پرمصرف می پردازد ،به عنوان پیشینه پژوهشی

در این نوشتار مورد استناد قرار می گیرد.

نتایج پژوهش اردکانیان ( )1394تحت عنوان «تأثیر وابستگی به اینترنت بر مهارتهای

اجتماعی دانشآموزان وابسته به اینترنت در مدارس هوشمند و عادی شهر تهران» نشان داد

دانشآموزان وابسته و غیروابسته به اینترنت ازلحاظ مهارتهای اجتماعی تفاوت معنیداری
دارند .بدین معنی که مهارتهای اجتماعی دانشآموزان وابسته به اینترنت ،کمتر از
مهارتهای دانشآموزان غیروابسته است.

پژوهش فوق از نظر گرایش به بررسی آثار وابستگی به اینترنت بر مهارتهای اجتماعی و

روابط میان فردی در دنیای واقعی ،به پژوهش حاضر شباهت دارد .چرا که هدف پژوهش
حاضر نیز بررسی روابط صمیمانه میانفردی ،تحت تاثیر وابستگی به اینترنت است.

شهبازی راد و میردریکوند ( )1393در پژوهشی که با هدف بررسی «رابطه اعتیاد به

اینترنت با افسردگی ،سالمت روان و ویژگیهای جمعیتشناختی دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه» و به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ

❖ سال بیست و یکم ،شماره پنجاه و یکم ،پاییز 1399

جنسیت زنانه ،کاهنده است درحالیکه در شرایط کوتاه بودن سابقه ارتباط و جنسیت مردانه

96

❖ مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات

❖ سال بیست و یکم  ،شماره پنجاه و یکم ،پاییز 1399

( ) 1998انجام دادند ،دریافتند اعتیاد به اینترنت با افسردگی رابطه مثبت و با سالمت روان

رابطه منفی دارد ( .)p<0/001همچنین نتایج نشان داد با توجه به ویژگیهای
جمعیت شناختی دانشجویان ،مثل جنسیت و وضعیت تأهل از نظر اعتیاد به اینترنت تفاوت
معناداری مشاهده نشد .حال آنکه میزان اعتیاد به اینترنت در دانشجویان غیربومی بیشتر از

دانشجویان بومی بود (.)p<0/05

نتایج پژوهش صالحی و یاوری ( )1393با هدف «بررسی رابطه بین عوامل خانوادگی
با اعتیاد به اینترنت و آسیبهای ناشی از آن در بین جوانان شهر یزد» نشان داد که بین

ارزشهای خانوادگی ،کنترل اجتماعی والدین ،حمایت اجتماعی خانواده ،تحصیالت والدین

و آ گاهی والدین از تکنولوژیهای ارتباطی با آسیبهای ناشی از استفاده نادرست از اینترنت
رابطه معناداری وجود دارد ( .)p<0/001همچنین یافتهها نشان داد که متغیرهای نظارت
اجتماعی والدین ،آگاهی والدین از تکنولوژیهای ارتباطی ،تحصیالت پدر ،درآمد خانواده و
جنسیت به ترتیب بیشترین سهم معنیداری را در پیشبینی متغیر (اعتیاد به اینترنت)

داشتهاند.

بیرامی ،موحدی و موحدی ( )1393در پژوهشی که با هدف بررسی «ارتباط حمایت
اجتماعی ادراکشده و احساس تنهایی اجتماعی  -عاطفی با اعتیاد به اینترنت در جامعۀ

دانشجویی» و با روش پیمایشی انجام دادهاند ،دریافتند بین نمرات افراد در حمایت اجتماعی
ادراکشده و احساس تنهایی اجتماعی  -عاطفی با اعتیاد به اینترنت ارتباط معناداری وجود
دارد ( .) P < 0/01به عبارتی وضعیت افرادی که اعتیاد اینترنتی داشتند ،در ابعاد حمایت
اجتماعی ادراکشده و احساس تنهایی اجتماعی  -عاطفی نیز نامطلوبتر بود.

فاطمی ( ) 1392در پژوهشی که با هدف «بررسی رابطۀ میزان استفاده از اینترنت با

روابط خانوادگی» به روش پیمایشی و در میان دانشجویان متأهل دانشگاههای قم انجام داده
به این نتیجه رسیده است که اینترنت و روابط مجازی خود تشکیل دهندۀ برخی ازدواجها
بوده و آثار مختلفی بر روی مخاطبان و کاربران زن و مرد دارد .در فضای تأهل و زندگی
مشترک زناشویی استفاده از اینترنت نوعی تعامل مجازی را برای زوجین به وجود آورده است

و رابطۀ زندگی حقیقی آنها را دستخوش تغییر نموده است .این پژوهش در نتیجهگیری خود

اعالم میدارد که تأثیر اینترنت بر روی زوجین باعث سردی روابط آنها شده است.

هر چهار پیشینه پژوهشی پیشگفته ،به بررسی آثار جانبی وابستگی یا اعتیاد به اینترنت در

ابعاد مختلف ذهنی ،روانی و ارتباطی کاربران پرمصرف می پردازند .نتایج تمامی آنها حکایت

از آسیبهای ناشی از استفادۀ افراطی از اینترنت در روابط صمیمانه میان زوجین ،کاهش
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حاضر درباره شناسایی نقش وابستگی به اینترنت در روابط صمیمانه کاربران ،شباهت دارند.
محمدزاده مالیوسفی ( )1392در پژوهشی به بررسی ارتباطات مجازی و ازدواج در
میان دانشجویان دانشگاه گیالن و با تکیه بر نظریۀ عشق سیال زیگمونت باومن پرداخته

است .روش مورد استفاده در این پژوهش ترکیبی از روشهای کمّی (پیمایشی) و کیفی

(بحث گروهی) است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که بین متغیر ویژگیهای روابط اینترنتی
با نگرش به دوستی و ازدواج اینترنتی رابطه معنیداری وجود دارد .نتایج حاصل از ضرایب
رگرسیونی نشان داد که اعتماد و صمیمیت در رابطه اینترنتی بیشترین تأثیر را در تبیین نگرش

به دوستی اینترنتی دارند .همچنین متغیر صمیمیت در رابطه اینترنتی بیشترین تأثیر مستقیم را

بر متغیر نگرش به دوستی اینترنتی داشته است .متغیرهای تعهد و گمنامی تأثیر مستقیمی بر
متغیر نگرش به دوستی اینترنتی نداشتهاند.
این پژوهش از نظر بررسی روابط صمیمانه با رویکرد زیگمونت باومن در حوزه ارتباطات

صمیمانه تحت تأثیر فضای مجازی ،با بخش نظری پژوهش حاضر قرابت و نزدیکی دارد.

نتایج تحقیقات محسن تبریزی و همکارانش در سال  2012بین جوانان  18تا  29سال
تهرانی نشان داد که میانگین ساعات استفاده از اینترنت برای کاربران  14 :17ساعت در

هفته بود 29 .درصد کاربران ،به اینترنت اعتیاد داشتند و همۀ آنها درجات مختلفی از

احساس ضعف و ناتوانی در انجام امور ،اجتماعگریزی ،تنهایی و انزوای اجتماعی و

عدمتمایل به روابط و تعامل بینفردی را از خود نشان دادند .پژوهش تبریزی از نظر بررسی
روابط و تعامالت میان فردی تحت تأثیر اعتیاد به اینترنت ،با پژوهش حاضر شباهت داشته

و از این جهت به عنوان پیشینه پژوهشی در نظر گرفته شده است.

در پژوهشی که کریم و نیگار 1در سال  2014انجام داد به این نتیجه رسید که وابستگی به

اینترنت باعث تداوم مشکالت مداوم اجتماعی و خانوادگی شده و افراد وابسته به اینترنت از
مشکالت شغلی ،روانی ،اجتماعی و خانوادگی رنج می برند .این افراد به علّت صرف وقت
زیاد در اینترنت ،از ارتباطات خانوادگی و اجتماعی و همچنین از فعالیتهای اجتماعی،

شغلی و تفریحی دور خواهند شد (.(2Rezaul Karim,2014

کائو 3و همکاران ( )2007و ین 1و همکاران ( )2007در پژوهشی به مقایسه ویژگیهای

روانشناختی ،شخصیتی و اجتماعی دانشجویان وابسته به اینترنت با دانشجویانی که به
1. Rezaul Karim& Nigar
2. Rezaul karim
3. Cao
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صورت افراطی از اینترنت استفاده نمیکنند ،پرداختند .یافتههای پژوهش آنها نشان داد که

میزان اضطراب ،افکارخودکشی ،میزان افسردگی ،پیش فعالی ،هراس ،ترس اجتماعی،
پرخاشگری و خشونت و رفتارهای ضد اجتماعی در دانشجویان وابسته به اینترنت از

دانشجویان دیگر ،بیشتر بوده است.

نتایج پژوهش کیم 2و همکاران ( )2006نشان داد که میزان افسردگی ،اضطراب ،ترس و

هراس اجتماعی در دانشجویان وابسته به اینترنت بیشتر از دانشجویان غیروابسته است.
فیوریتو 3و همکاران ( )2004در پژوهشی راجع به استفاده از اینترنت به این نتیجه
رسیدند که ارتباط معنادار و واضحی میان ساعتهای هفتگی استفاده از اینترنت و نمرات
سالمت روان کاربران وجود دارد .نتایج حاصل از پژوهش آنان همچنین مؤید افزایش

احتمالی میان استفاده از اینترنت و اختاللهای روانی کاربران است.
در تحقیقی که توسط کاپالن 4و همکارانش در سال ( )2000صورت گرفت به بررسی
میزان باالی استفاده از اینترنت و رابطۀ آن با افسردگی و کنارهگیری اجتماعی در نوجوانان

پرداختند .در این پژوهش روی  89نفر از دانشآموزان سال آخر دبیرستان اجرا شد و

پرسشنامه مورد استفاده در این مطالعه پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت
یانگ و راجرز ( )1998بود .برای اینکه مشخص کنند که افراد اعتیاد به اینترنت دارند یا خیر
با استفاده از ویرایش تعدیل جزئی نیمرخ اعتیاد به قماربازی (قماربازی بیمارگون) در

راهنمای سنجش روانی به مشخصکردن افراد پرداختند .شرکتکنندگان به صورت داوطلبانه

در این پژوهش شرکت کردند.

هر یک از پژوهشهایی که در بخش پیشینه پژوهشی داخلی و خارجی درج شدهاند ،به

نوعی به بررسی آثار و نتایج مختلف اعتیاد یا وابستگی به اینترنت در ابعاد گوناگون زندگی

کاربران پرداخته و نتایج آنها به نوعی مشخصکنندۀ آسیبهای ناشی از استفادۀ افراطی از

اینترنت در حوزههای مختلف روانی (مانند افسردگی ،احساس تنهایی ،انزوا ،اضطراب
امتحان و )...و حوزۀ روابط میانفردی (کاهش ارتباطات با دیگران در دنیای واقعی ،کاهش
صمیمیت میان زوجین ،کاهش مهارتهای اجتماعی و  )...است .بنابراین ،تمامی این

پیشینهها میتوانند به شکلگیری رویکرد فکری و نظری دربارۀ آثار مخرّب و زیانبار اعتیاد به
اینترنت در روابط میان فردی به طور کلی و روابط صمیمانه میان افراد به طور ویژه ،محقق را

1. Yen
2. Kim
3. Favaretto/
4. Kaplan
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اینترنت در روابط صمیمانه بپردازد ،یافت نشد ،پژوهش حاضر جنبه نوآوری داشته و تالش
می کند با بررسی و مقایسه روابط صمیمانه میان دو گروه وابسته وغیروابسته به اینترنت ،به

بررسی آسیبهای این نوع وابستگی ،در روابط صمیمانه میان کاربران بپردازد.
مبانی نظری پژوهش

کیمبرلی یانگ )1996( 1تحقیقات گستردهای را در حوزه اعتیاد یا وابستگی به اینترنت،
انجام داده است .وی بعد از مطالعات گستردهای در این زمینه ،عالئم وابستگی به اینترنت را

به شرح ذیل برشمرد:
 .1فرد ،احساس میکند مجذوب اینترنت شده است ،پیوسته به فعالیتهای قبلی آنالین خود
فکرکرده و یا منتظر جلسه بعدی که آنالین خواهد شد ،میماند.

 .2فرد ،زمان طوالنیتری را نسبت به آنچه که در اول قصد داشت ،آنالین میماند.

 .3فرد ،احساس بیحوصلگی و افسردگی دارد ،مخصوصاً هنگامی که میخواهد ارتباطش را
با شبکه قطع کند.
 .4فرد ،بسیاری از فرصتهای شغلی وآموزشی را از دست میدهد ،روابط خود را با افراد

خانواده یا دوستانش به خطر میاندازد و رابطهاش را با آنها قطع میکند تا در اینترنت

آنالین باقی بماند.
 .5فرد به اعضای خانواده ،درمانگر یا دوستانش دربارۀ زمان آنالین بودن خود دروغ میگوید
و از دیگران پنهان میکند که چند ساعت را در ارتباط با شبکه باقی مانده است.

 .6فرد ،ارتباط با اینترنت را به عنوان یک راه فرار از مشکالت زندگی واقعی یا خالص شدن
از احساس کسالت مالمتانگیز خود و رهایی از احساسات درماندگی ،گناه ،اضطراب یا
افسردگی انتخاب کرده و از آن استفاده میکند ( Anderson, 1997: 44به نقل از تاجیک

اسماعیلی.)28 :1389 ،

کاس ) 2014( 2وابستگی به اینترنت را مانند اختالل در نظر می گیرد؛ نوعی اختالل که

فرد مبتال صفحه اینترنت را جذابتر از واقعیت زندگی روزمره میبیند .به نظر کاس هرکسی

که رایانه دارد در معرض وابستگی است اما افرادی که خجالتی ،افسرده ،تنها و بیحوصله

هستند ،یا آنهایی که از اعتیادی دیگر بهبودی مییابند ،بیشتر در معرض خطر قرار دارند.

وابستگی به فناوری بهطور عملیاتی میتواند «وابستگی غیر شیمیایی» (رفتاری) که شامل

2. Kuss
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یاری کنند؛ اما با توجه به اینکه پژوهشی که به طور مستقیم به بررسی نقش وابستگی به
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انسان و دستگاه است ،تعریف می شود .این اعتیاد ممکن است انفعالی (مثال تلویزیون) یا

فعال (مثل بازی های رایانه ای) باشد و معموالً جنبههای القاء کننده و تقویت کنندهای دارد
که ممکن است وابستگی را تشدید کند ( .)Fohringer & Lehenbauer- Baum, 2015
برای تشخیص وابستگی به اینترنت ،مانند سایر اختالالت روانی ،باید مالک ها و

نشانه های بالینی را با در نظر گرفتن مدت زمان و فراوانی و شدّت سنجید .نزدیکترین معیار
به این اختالل معیار قماربازی مرضی است که شبیه به ماهیّت مرضی استفاده از اینترنت
است ( .)Li et al1, 2014مجموعهای از مالکهای تشخیصی برای اختالل وابستگی به اینترنت
در نظر گرفته شده است .برای این که این اختالل بتواند مانند نوعی وابستگی در نظر گرفته

شود ،انجمن روان پزشکی امریکا معیارهایی را مشخص کرده است که فرد باید حداقل سه

مورد از این معیارها را حداقل به مدت دوازده ساعت داشته باشد.
 .1تحمل -که با هر یک از موارد زیر تعیین می شود:

الف) نیاز به افزایش قابل مالحظۀ وقت برای صرف کردن در اینترنت با هدف رسیدن به

احساس رضامندی؛

ب) کاهش تدریجی احساس رضامندی فرد ،نسبت به گذشته ،به ازای صرف زمانی
یکسان در اینترنت؛ در نتیجه فرد به زمان بیشتری نیاز دارد تا بتواند به احساس رضایت

دست یابد.

 .2ترک  -که با هر یک از موارد زیر مشخص میشود:

الف) نشانگان ترک اینترنت :دو یا چند نشانه که با فاصله چند روز تا یک ماه بعد از

معیار اول ایجاد میشود از جمله بیقراری ،اضطراب ،افکار وسواسی درباره اینکه در

اینترنت چه میگذرد .رویا و خیالبافی درباره اینترنت و حرکات تایپکردن ارادی و غیر
ارادی با انگشتان .بروز این نشانهها باعث ناراحتی ،اختالل در کارکرد اجتماعی ،شغلی،
()Liu, 2015؛

یا کارکردهای مهم دیگر فرد میشود
ب) استفاده از اینترنت برای اجتناب یا تسکین نشانههای ترک ادامه مییابد.

 .3آنالین بودن معموالً بیشتر یا طوالنیتر از آنچه میشود که قبالً در نظر گرفته شده بود.
 .4میل مداوم برای قطع یا کاهش تماس اینترنت؛

 .5وقت زیادی صرف فعالیتهای مربوط به اینترنت (مثالً خرید کتاب و راهنما) میشود؛

 .6به علّت استفاده از اینترنت فعالیتهای اجتماعی ،شغلی و تفریحی حذف میشود یا
کاهش مییابد؛

1 . Li et al
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محرومیّت از خواب ،تعارضهای زناشویی یا خانوادگی ،تأخیر در قرارها ،مسامحه در
وظایف شغلی ،یا احساس بیحوصلگی با افراد مهم زندگی) که یا از آن ناشی شده

است ،یا آن را تشدید میکند و باعث تداوم در استفاده میشود؛

 .8احساس بیقراری یا حساسیّت ،هنگامی که استفاده از اینترنت متوقف میشود؛

 .9استفاده از اینترنت ،به شیوهای برای فرار یا تسکین احساس درماندگی ،گناه ،اضطراب و
افسردگی تبدیل شود؛
 . 10فرد به اعضای خانواده و دیگران ،با هدف پنهان کردن زمان صرف شده در اینترنت،
دروغ میگوید؛

 .11فرد بهرغم باال بودن صورت حساب مخارج گوناگون کماکان به استفاده از اینترنت
ادامه میدهد ( .)Rezaul Karim & Nigar ،2014با عنایت به دیدگاههای گوناگونی که در

حوزه اعتیاد یا وابستگی به اینترنت در این نوشتار آمده ،چارچوب نظری پژوهش در
حوزه وابستگی به اینترنت بر مبنای رویکرد نظری کیمبرلی یانگ ( ،)1996صورتبندی

شده است.
در رابطه با روابط صمیمانه نظریههای گوناگونی مطرح شده است .برخی معتقدند

صمیمیت یعنی توانایی ایجاد رابطۀ عمیق و ایجاد همدلی با دیگران به خصوص با جنس
مخالف .شما می توانید هویت یک فرد را بر اساس میزان موفقیّت شغلی و تحصیلی او

بررسی کنید ،ولی جنبۀ دیگر هویت یک فرد میزان موفقیّت و مهارت او در ایجاد روابط

عمیق و پایدار است .اغلب افراد با وجود موفقیتهای بسیار در زندگی ،احساس رضایت و
خوشبختی ندارند و در برقراری روابط عمیق و صمیمانه با مشکل روبهرو هستند .آنها تصوّر

میکنند که توانایی ایجاد روابط صمیمانه یک امر غریزی است و ضرورتی برای یادگیری و

تمرین این روابط وجود ندارد (کاالت61 :1386 ،؛ نقل از آقایی .)21 :1397 ،همین امر
موجب می شود که با وجود ضعف در برقراری روابط صمیمانه با دیگران به دنبال رفع موانع
ارتباطی و تقویت مهارتهای خود برای ایجاد صمیمیت در روابط خود با دیگران ،نباشند.

صمیمیت حالتی از تقسیم ابعاد مشخص مانند صمیمیت جسمی ،روانشناختی و

عاطفی است .درمجموع صمیمیت فرآیندی است که به وسیلۀ آن هر انسان در زندگی برای
توسعـه و بهبـود ارتباطات از آن استفاده میکند.

صمیمیت بهعنـوان نوعـی از رابطـه که در آن خودافشـایی ،درک ،اعتمـاد و نزدیکـی

عمیق تجـربه میشـود ( .)Zolfaghari, Fatehizadeh & Abedi: 2008صمیمیّت ،مهارتی است که

با شناخت ،تکرار و تمرین ،بهبود مییابد و فردی که مهارت برقراری روابط صمیمانه با
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دیگران را دارا بوده و آن را در روابط خود به کار بندد ،از بسیاری از آسیبهای عاطفی و

روانی در امان میماند.
صمیمیت یک فرایند تعاملی و شامل تعدادی از ابـعاد مـرتبط با یکدیگر است .صمیمیت
یک نیاز واقعی انسان است کـه ریـشهدار بوده و در یـک چارچوب نیاز بقا برای دلبستگی رشد

میکند .آشفتگیهای شـدید در مـرز دلبستگی مادر-کودک یا شکست دلبستگی کودکی

پیامدهایی برای رشد صمیمیت واقعی در زندگی بعدی دارد .نـیاز بـه صمیمیت به عنوان
رشد ،پختگی ،تمایزیافتگی و تظاهر پیـشرفته نـیاز جهانی بـیولوژیکی بـرای نزدیکی بـدنی،
ارتباط و تماس با انسانهای دیگر مفهومسازی میشود ( .)Bagarozi, 2001صمیمیت به عنوان
توانایی ارتباط با دیگران با حفظ فردیّت تعریف میشود .اینگونه تعاریف مبتنی بر خویشتن

حاکی از آن است که فرد به درجهای از رشد فردی دست یابد تا بتواند با دیگران رابطه
صمیمانه برقرار کند .صمیمیت را میتوان به عنوان توانایی شناخت خود در حضور دیگران

دانست که خودآگاهی و رشد هویّت ،برای ظرفیت و قابلیّت شخص در جهت صمیمیت،
بسیار ضروری است ( .)Patrick, Sells, Giordano & Tollerud, 2007:361استفادۀ افراطی از

فناوریهای نوین ارتباطی ،به ویژه اینترنت ،موجب شده که امروزه اغلب روانشناسان،
جامعهشناسان و اندیشمندان علوم ارتباطات ،به بررسی و شناخت آسیبهای روانشناختی و
ارتباطی این فناوریها در میان کاربران پرمصرف بپردازند .استفاده افراطی از هر فناوری

ارتباطی ،منجر به بروز آسیبهایی در روابط واقعی و حقیقی فرد در دنیای واقعی شده و

باعث کاهش روابط صمیمانه وی در دنیای واقعی می شود .صرف زمان زیاد در فضای

مجازی به همراه وابستگی روانی و ذهنی به اشتغال در اینترنت ،موجب کاهش و تضعیف

روابط میانفردی کاربران با اطرافیانشان میشود .چارچوب نظری پژوهش در حوزۀ روابط

صمیمانه بر اساس رویکرد نظری زیگمونت باومن و بر اساس مقیاس روابط صمیمی تریدول

و کومار با پنج بعد «سطح نزدیکی به دیگری»« ،بهاشتراکگذاری ارزشها و ایدهها»،
«فعالیتهای مشترک»« ،شناخت از یکدیگر» و «رفتارهای عاطفی» در نظر گرفته شده است.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

مقایسه روابط صمیمانه میان کاربران103 ❖ ...

روابط صمیمانه و ابعاد آن ،در کاربران وابسته و غیروابسته به اینترنت ،تفاوت دارد.
فرضیههای فرعی پژوهش:

 بُعد سطح نزدیکی به دیگری از روابط صمیمانه در کاربران وابسته به اینترنت با کاربرانغیروابسته تفاوت دارد.

 بُعد به اشتراکگذاری ارزشها و ایدهها از روابط صمیمانه در کاربران وابسته به اینترنتبا کاربران غیروابسته تفاوت دارد.
 بُعد فعالیتهای مشترک از روابط صمیمانه در کاربران وابسته به اینترنت با کاربرانغیروابسته تفاوت دارد.

 بُعد شناخت از یکدیگر از روابط صمیمانه در کاربران وابسته به اینترنت با کاربرانغیروابسته تفاوت دارد.
 بُعد رفتارهای عاطفی از روابط صمیمانه در کاربران وابسته به اینترنت با کاربرانغیروابسته تفاوت دارد.

تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم پژوهش

وابستگی به اینترنت

1

تعریف نظری
«اعتیاد به اینترنت» یا «وابستگی به اینترنت» را ایوان گلدبرگ برای اولین بار در سال 1995

مطرح کرد ( .)Gonzalez, 2008: 8استفادۀ بیش از حد و یا استفاده نامعقول و بیمارگونه از

اینترنت را اعتیاد به اینترنت میگویند ( .)Fallah, 2007: 28وابستگی به اینترنت را اعتیاد مدرن
نامگذاری کرده اند ،در واقع وابستگی به اینترنت یک وابستگی واقعی همانند اعتیاد به مواد
مخدر و وابستگیهای دیگر است ،اگر چه این نوع وابستگی مشکالت جسمی اعتیادهای

شیمیایی را ندارد ،مشکالت اجتماعی ناشی از آن همانند اعتیادهای دیگر است )شایق،

 ،524-9 :1387نقل از شهبازی راد و میردریکوند .)2 :1392 ،انجمن روانپزشکی آمریکا
اعتیاد به اینترنت را یک الگوی استفاده از اینترنت که موجب اختالل عملکردی شده و با

حاالت ناخوشایند درونی در طول یک دوره دوماهه همراه باشد تعریف و برای تشخیص آن
هفت مالک ارائه کرده است .حداقل سه معیار در طول دو ماه :تحمل ،عالئم ترک ،زمان

استفاده از اینترنت بیش از آنچه که فرد در ابتدا قصد دارد به طول انجامد ،تمایل مداوم برای
کنترل رفتار ،صرف وقت قابل توجه برای امور مرتبط با اینترنت ،کاهش فعالیتهای

1. Internet Addiction
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فرضیه اصلی پژوهش
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اجتماعی ،شغلی و تفریحی در اثر استفاده از اینترنت و تداوم استفاده با وجود آ گاهی از آثار
منفی آن (Joyce & Patrick, 2008: 59-60؛ نقل از شهبازی راد و میردریکوند.)2 :1392 ،

تعریف عملیاتی

به منظور سنجش اعتیاد یا وابستگی به اینترنت ،از مقیاس استاندارد شده  20سوالی کیمبرلی

یانگ ( )1996استفاده شده است .این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (.1کامالً

مخالفم؛  .2مخالفم؛  .3نه موافقم نه مخالف؛  .4موافقم؛ .5کامالً موافقم) است.
روابط صمیمانه
تعریف نظری

هاتفیلد )1998( 1صمیمیت را فرایندی میداند که در آن افراد تالش میکنند به یکدیگر
نزدیک شوند و شباهتها و تفاوتهایی را کشف کنند که در احساسات و افکار دارند
(حسینی و همکاران .)28 :1394 ،نزدیکی کالمی ،عاطفی و جسمانی در قالب روابط

صمیمانه شکل میگیرد.
تعریف عملیاتی

در این پژوهش ،برای سنجش روابط صمیمانه از مقیاس رفتار صمیمی ) (IBS-Rتریدول و

کومار ( )1981استفاده شده است IBS .بهعنوان مقیاسی برای رفتارهای صمیمی ساخته

شده و شامل  50گویه و بر اساس طیف لیکرت (پنج قسمتی) است .این مقیاس روابط
صمیمانه را در پنج بُعد «سطح نزدیکی به دیگری»« ،به اشتراکگذاری ارزشها و ایدهها»،
«فعالیتهای مشترک»« ،شناخت از یکدیگر» و «رفتارهای عاطفی» ،در نظر گرفته است.

روش پژوهش
روش این پژوهش توصیفی  -پیمایشی و ابزار اندازه گیری آن ،پرسشنامه است.

جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران است.

در پژوهش پیشرو کلیۀ دانشجویان مشغول به تحصیل در رشتهها ،مقاطع و دانشکدههای
مختلف دانشگاه آزاد اسالمی ،واحدهای شهر تهران به عنوان جامعۀ آماری در نظر گرفته
شدند که بر اساس آخرین آمار وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری آمار دانشجویان دانشگاه

آزاد در تهران 282515 ،نفر هستند .حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ،تعداد  384نفر
است که به صورت نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند.

1. Hatfild
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با محوریت اعتیاد به اینترنت و پرسشنامه دوم با محوریت ارتباطات صمیمانه.
برای سنجش اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان ،از مقیاس اعتیاد به اینترنت کیمبرلی

یانگ ( )1996استفاده شد .این مقیاس شامل  20سؤال است و توسط یانگ و همکارانش

تهیه و اعتباریابی شده است.

مقیاس رفتار صمیمی ) (IBS-Rاین مقیاس توسط تریدول و کومار برای اعتباریابی
در مطالعه تریدول ( )1981ساخته شد IBS .بهعنوان مقیاسی برای رفتارهای صمیمی
IAS

ساخته شد .در مطالعه حاضر ،نسخه تجدید نظر شده ( IBSبا عنوان  IBS-Rاشاره میشود)

مورد استفاده قرارگرفت.

برای سنجش روایی ابزارهای اندازهگیری پژوهش پیشرو از محتوای صوری استفاده
شد .هرچند که ابزارهای مورد استفاده ،استاندارد شده هستند ،ولی صرفاً جهت اطمینان از

اینکه در بومیکردن این ابزار ،آسیبی به روایی آنها نمیرسد ،نظر چند نفر از اساتید

صاحبنظر در حوزۀ ارتباطات و علوم اجتماعی را در مورد گویههای هر پرسشنامه جویا شده

و بعد از توافق نظر همه اساتید ،پرسشنامهها به اجرا در آمدند.
هر دو ابزار استفاده شده در پژوهش ،استاندارد بوده و قبالً در پژوهشهای زیادی پایایی

آنها مورد سنجش و تأیید قرار گرفته است .با این حال در این پژوهش ،بعد از تکمیل 60

پرسشنامه توسط دانشجویان مورد بررسی ،ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی ابزار

اندازهگیری 85 ،درصد محاسبه شد.
یافتههای پژوهش
الف) یافتههای توصیفی

تعداد  252نفر یعنی  63درصد پاسخدهندگان مرد و  148نفر زن بودهاند .تعداد  295نفر

یعنی  73.75درصد پاسخدهندگان مجرد و  105نفر متأهل بودهاند .تعداد  103نفر از
پاسخدهندگان در بازه سنی  20تا  25سال قرار دارند و  25.75درصد حجم نمونه را تشکیل

میدهند .تعداد  143نفر از افراد پاسخدهنده  26تا  30سال سن دارند 96 .نفر نیز  31تا 35

سال سن دارند که  24درصد حجم نمونه است و  58نفر از افراد نیز باالی  35سال هستند و
کمی بیش از 14درصد حجم نمونه را تشکیل میدهند 63 .نفر از افراد مدرک تحصیلی
کاردانی دارند 184 .نفر از پاسخدهندگان نیز مدرک تحصیلی کارشناسی دارند که  46درصد
حجم نمونه است .افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد شامل  96نفر میباشد.

افرادی که دانشجوی دکترا هستند نیز  57نفر میباشند.
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در این پژوهش دو پرسشنامه برای نیل به اهداف در نظر گرفته شده است .یک پرسشنامه
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یافتهها دربارۀ میانگین استفاده از اینترنت نشان داد که تعداد  68نفر از پاسخدهندگان کمتر

از  1ساعت از اینترنت استفاده میکنند و 17درصد حجم نمونه را تشکیل میدهند .تعداد 94
نفر از افراد پاسخ دهنده  1تا  3ساعت استفاده میکنند 104 .بین  3تا  6ساعت استفاده

میکنند که  26درصد حجم نمونه است 89 ،نفر از افراد بین  6تا  10ساعت استفاده میکنند

و  52نفر بیش از  10ساعت از اینترنت استفاده میکنند.
ب) یافتههای تبیینی
آزمون فرضیهها  -فرضیۀ یک

جدول  .1بُعد سطح نزدیکی به دیگری از روابط صمیمانه در کاربران وابسته به اینترنت با کاربران غیروابسته
فرضیههای
پژوهش

کاربران
کاربران

سطح
نزدیکی به
دیگری

غیروابسته به

میانگین

معناداری

F

معناداری

T
-4.196

0.287

کاربران
اینترنت

واریانس

3.9573

اینترنت
وابسته به

فرض برابری

اختالف

میانگین

معناداری

اختالف میانگین

15.549

0.000

0.000
-4.350

3.6444

0.000

در متغیر سطح نزدیکی به دیگری مقدار معناداری از سطح خطا کوچکتر است مقدار

 f=15.549و میزان معناداری  0.000است .لذا اختالف دیدگاه کاربران در این زمینه
متفاوت است ،در متغیربعد سطح نزدیکی به دیگری میانگین دیدگاه کاربران غیروابسته به
اینترنت از کاربران وابسته به اینترنت بیشتر است ،لذا بُعد سطح نزدیکی به دیگری از روابط

صمیمانه در کاربران وابسته به اینترنت با کاربران غیروابسته تفاوت دارد.
فرضیۀ دو

جدول  .2بُعد به اشتراکگذاری ارزشها از روابط صمیمانه در کاربران وابسته به اینترنت با کاربران غیروابسته
فرضیههای
پژوهش
بُعد به

اشتراکگذاری
ارزشها

کاربران
کاربران

غیروابسته
کاربران

وابسته به
اینترنت

میانگین

اختالف

میانگین

فرض برابری

معناداری اختالف

واریانس

میانگین

F

معناداری

3.8452
0.514
3.3310

6.319

T

معناداری

-3.416

0.003

0.002
-3.228

0.004
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مقدار  f=6.319و معناداری  0.002است .لذا اختالف دیدگاه کاربران در این زمینه متفاوت
و در متغیر بعد به اشتراکگذاری ارزشها میانگین دیدگاه کاربران غیروابسته به اینترنت از
کاربران وابسته به اینترنت بیشتر است ،لذا بعد به اشتراک گذاری ارزشها از روابط صمیمانه

در کاربران وابسته به اینترنت با کاربران غیر وابسته تفاوت

دارد.

فرضیۀ سه

جدول  .3بُعد فعالیتهای مشترک از روابط صمیمانه در کاربران وابسته به اینترنت با کاربران غیروابسته
فرضیههای
پژوهش

کاربران
کاربران

فعالیتهای
مشترک

غیروابسته

میانگین

اینترنت

معناداری

F

3.899
-0.194

کاربران
وابسته به

اختالف
میانگین

فرض برابری واریانس

7.926

معناداری اختالف
میانگین
T

معناداری

-3.946

0.000

0.005
-3.833

3.705

0.000

در متغیر فعالیتهای مشترک مقدار معناداری از سطح خطا کوچکتر است ،مقدار

 f=7.926و مقدار معناداری  0.000لذا اختالف دیدگاه کاربران در این زمینه متفاوت است،
در فعالیتهای مشترک میانگین دیدگاه کاربران غیروابسته از کاربران وابسته به اینترنت بیشتر
است ،لذا بعد فعالیتهای مشترک از روابط صمیمانه در کاربران وابسته به اینترنت با کاربران

غیروابسته تفاوت دارد.
فرضیۀ چهار

جدول  .4بُعد شناخت از یکدیگر از روابط صمیمانه در کاربران وابسته به اینترنت با کاربران غیروابسته
فرضیههای
پژوهش

کاربران
کاربران

شناخت از
یکدیگر

غیروابسته

میانگین

اینترنت

میانگین

واریانس

میانگین

F

معناداری

3.401
-0.079

کاربران
وابسته به

اختالف

فرض برابری

معناداری اختالف

3.397

6.870

T

معناداری

-3.643

0.812

0.612
-3.512

0.703
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در متغیر بعد به اشتراکگذاری ارزشها مقدار معناداری از سطح خطا کوچکتر است،
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در متغیر شناخت از یکدیگر مقدار معناداری از سطح خطا بزرگتر است ،مقدار

 f=6.870و مقدار معناداری  0.612لذا اختالف دیدگاه کاربران در این زمینه متفاوت نیست
و در شناخت از یکدیگر دیدگاه افراد تفاوت معناداری ندارد.
فرضیۀ پنج
جدول  .5بُعد رفتارهای عاطفی از روابط صمیمانه در کاربران وابسته به اینترنت با کاربران غیروابسته
فرضیههای
پژوهش

کاربران
کاربران

رفتارهای
عاطفی

غیروابسته

میانگین

اینترنت

میانگین

F

-0.240

میانگین

معناداری

3.650

کاربران
وابسته به

اختالف

فرض برابری واریانس

معناداری اختالف

8.310

T

معناداری

-3.893

0.601

0.510

3.410

0.740

-3.710

در متغیر رفتارهای عاطفی مقدار معناداری از سطح خطا بزرگتر است ،مقدار f=8.310

و مقدار معناداری  0.510لذا اختالف دیدگاه کاربران در این زمینه متفاوت نیست ،در
شناخت از یکدیگر دیدگاه کاربران تفاوت معناداری

ندارد.

فرضیۀ اصلی
جدول  .6مقایسه میزان و نوع روابط صمیمانه در کاربران وابسته به اینترنت با کاربران غیروابسته
فرضیه
اصلی

پژوهش

کاربران
کاربران

میزان و

نوع روابط
صمیمانه

غیروابسته

میانگین

اینترنت

میانگین

واریانس

میانگین

F

معناداری

3.814
-0.313

کاربران
وابسته به

اختالف

فرض برابری

معناداری اختالف

3.501

7.917

T

معناداری

-3.720

0.000

0.003
-3.621

0.000

در متغیر میزان و نوع روابط صمیمانه مقدار معناداری از سطح خطا کوچکتر است،

مقدار  f=7.917و مقدار معناداری  0.000لذا اختالف دیدگاه کاربران در این زمینه متفاوت
است ،در میزان و نوع روابط صمیمانه میانگین دیدگاه کاربران غیروابسته از کاربران وابسته به
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غیروابسته تفاوت دارد.
بحث و نتیجهگیری

یافته های توصیفی پژوهش دربارۀ میانگین استفاده از اینترنت نشان داد که تعداد  68نفر از
پاسخدهندگان کمتر از  1ساعت از اینترنت استفاده میکنند و 17درصد حجم نمونه را

تشکیل میدهند .تعداد  94نفر از افراد پاسخ دهنده  1تا  3ساعت استفاده میکنند 104 .بین

 3تا  6ساعت استفاده میکنند که 26درصد حجم نمونه است 89 ،نفر از افراد بین  6تا 10
ساعت استفاده میکنند و  52نفر بیش از  10ساعت از اینترنت استفاده میکنند.

یافتههای تبیینی پژوهش نشان داد ،فرضیۀ اصلی پژوهش مورد تأیید قرار گرفته و روابط

صمیمانه در میان کاربران وابسته و غیروابسته به اینترنت ،متفاوت است.
همچنین یافتهها نشان داد که بُعد «سطح نزدیکی به دیگری» از روابط صمیمانه ،در

کاربران وابسته به اینترنت با کاربران غیروابسته متفاوت است .در متغیر بُعد «سطح نزدیکی

به دیگری» میانگین دیدگاه کاربران غیروابسته به اینترنت از کاربران وابسته به اینترنت بیشتر
است .بدینمعنی که این بُعد از روابط صمیمانه در میان کاربران عادی یا غیروابسته به اینترنت

بیشتر از کاربران وابسته بوده و کاربران وابسته به اینترنت ،بُعد سطح نزدیکی به دیگریِ

ضعیفتری را نسبت به دیگران تجربه میکنند.

همچنین تفاوت معناداری بین بُعد به اشتراکگذاری ارزشها و بُعد فعالیتهای مشترک

از روابط صمیمانه ،میان کاربران وابسته و کاربران غیروابسته وجود دارد .در متغیر بُعد به

اشتراکگذاری ارزشها میانگین دیدگاه کاربران غیروابسته به اینترنت از کاربران وابسته به

اینترنت بیشتر است .بدینمعنا که کاربران وابسته به اینترنت در بُعد «به اشتراکگذاری

ارزشها»ی خود ضعیفتر از کاربران غیروابستهاند .همچنین بُعد «فعالیتهای مشترک» در
روابط صمیمانه در میان کاربران وابسته به اینترنت ،کمتر از کاربران غیروابسته است.

اما نتایج نشان داد که میان ابعاد «شناخت از یکدیگر» و «رفتارهای عاطفی» از روابط

صمیمانه در کاربران وابسته به اینترنت با کاربران غیروابسته تفاوتی وجود ندارد.

یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهش یوسفی و اجاقلو ( )1396در حوزه آثار مخرب

استفاده افراطی و آسیبزا از اینترنت و فضای مجازی در روابط حقیقی ،انطباق دارد.
همچنین ،نتایج پژوهش تاجیک اسماعیلی ( )1394و اردکانیان ( )1394را در زمینه آثار

سوء وابستگی به اینترنت در ابعاد مختلف زندگی کاربران پرمصرف ،تأیید میکند.
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اینترنت بیشتر است ،لذا میزان و نوع روابط صمیمانه در کاربران وابسته به اینترنت با کاربران
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نتایج این پژوهش ،مؤید یافتههای پژوهشهای شهبازیراد و میردریکوند (،)1393

صالحی و یاوری ( )1393و یافته های بیرامی ،موحدی و موحدی ( )1393و فاطمی
( ،)1392در اثبات اثرات آسیبزای وابستگی یا اعتیاد به اینترنت در روابط صمیمانه و
ارتباطات میانفردی با دیگران در فضای واقعی است.

همچنین یافتههای پژوهش پیشرو همسو با نتایج پژوهش محمدزاده مالیوسفی

( ،)1392دربارۀ صمیمیت در روابط میان فردی تحت تاثیر فضای مجازی است.
نتایج پژوهش تبریزی و همکارانش ( )2012که نشاندهنده ضعف و کاهش توانایی و
مهارت های برقراری ارتباط در روابط تعاملی با دیگران تحت تأثیر وابستگی و اعتیاد به
اینترنت است ،با نتایح پژوهش حاضر همخوان است.

همچنین یافتههای کریم و نیگار ،)2014( 1کائو و همکاران ( ،)2007ین و همکاران
( ،)2007کیم و همکاران ( )2006که نشان داد افراد وابسته به اینترنت به علّت صرف وقت
زیاد در اینترنت ،از ارتباطات خانوادگی و اجتماعی و همچنین از فعالیّتهای اجتماعی و

ارتباطی دور خواهند شد و میزان آسیبهای روحی ،روانی وارتباطی در میان کاربران وابسته

به اینترنت بیشتر از کاربران غیروابسته و با نتایج این پژوهش همسو است.
یافتههای پژوهشهای فیوریتو و همکاران ( )2004و کاپالن 2و همکارانش ( )2000نیز

در زمینۀ افزایش اختالالت روانی ،رفتاری و ارتباطی در میان کاربرانی که به اینترنت اعتیاد

دارند نسبت به کاربران معمولی ،یافتههای پژوهش حاضر را تأیید میکنند.

1. Rezaul Karim& Nigar
2. Kaplan
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آقایی ،مهدی ( .)1397مقایسه روابط صمیمانه در کاربران وابسته و غیروابسته به اینترنت در میان
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران ،پایاننامه کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و
رسانه ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق.
باگاروزی ،دنیس ( .)1385افزایش صمیمت در ازدواج .ترجمه حمید آتشپور و عذرا اعتمادی،
اصفهان :انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان.
باومن ،زیگمونت ( .)1384عشق سیال در باب ناپایداری پیوندهای انسانی ،ترجمۀ عرفان ثابتی،
تهران :نشر ققنوس.
بیرامی ،منصور؛ موحدی ،یزدان و موحدی ،معصومه( .)1393ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و
احساس تنهایی اجتماعی-عاطفی با اعتیاد به اینترنت در جامعه دانشجویی .فصلنامه شناخت
اجتماعی ،شماره .109-122 :2
تاجیک اسماعیلی ،سمیه (« .)1389تأثیر فناوریهای نوین ارتباطی (اینترنت و چت) بر هویت ملی
دانشآموزان دختر دبیرستانی شهر تهران» ،رساله دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران.
حسینی ،فریدهسادات؛ مریم محمدی و مهناز جوکار (« .)1394بررسی صمیمیت زناشویی در دوران
میانسالی ،نقش ویژگیهای شخصیتی زوجین» .فصلنامه فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،شماره
 51 :30ـ.27
دوران ،بهزاد (« .)1381تأثیر فضای سایبرنتیک برهویت اجتماعی» ،رساله دکترای جامعه شناسی.
دانشگاه تربیت مدرس.
شهبازی راد ،افسانه و فضلاله میردریکوند ( .)1393رابطه اعتیاد به اینترنت با افسردگی ،سالمت
روان و ویژگی های جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه .مجله علمی
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مقاله پژوهشی

تفاوت معنا در موسیقی رادیو و تلویزیون

چکیده

حسن خجسته باقرزاده

1

موسیقی یکی از پرکاربردترین و شاید از ضروریترین انواع هنری است که در تولیدات رسانههای صوتی
و تصویری نقش مهمی دارد .هر رسانه ،معنایی به اقتضای خودش تولید میکند .موسیقی در رسانه رادیو
همان معنایی را ندارد که به صورت تصویری از تلویزیون یا در قالب ویدئوکلیپ پخش میشود .موسیقی
فقط ترکیب صداهای گوناگون سازها بر اساس اصول خاصی است که احساس و عواطف شنوندگان را
تحت تأثیر قرار میدهد .اگر برای موسیقی معنایی وجود داشته باشد ،شنوندگان از طریق تداعی ،معنایی
برای آن تصور میکنند .اگر قطعه موسیقی با کالم باشد یعنی سرود یا ترانه ،ترکیب این دو متن ،یعنی
موسیقی و کالم نیز ممکن است معنای دیگری برای شنونده رادیو به وجود آورد .اگر همین قطعه
موسیقی به صورت ویدئو موسیقی یا کلیپ باشد ،بیننده با سه متن درهمتنیده مواجه میشود :موسیقی،
کالم و تصویر .اگرچه کلیپ متن اصلی است ولی این سه متن کارکرد بینامتنی دارند که میتواند معنای
ذهنی بیننده را عوض کند .در این مقاله با استناد به منابع کتابخانهای ،نگاهی به نشانهشناسی موسیقی و
بینامتنیت و اقتضائات درک معنا در هر نوع رسانه و همچنین درک معنای موسیقی ،به تبیین تفاوت
معنایی موسیقی رادیو و ویدئو موسیقی یا کلیپهای تلویزیونی می پردازد.

واژههای کلیدی

موسیقی تصویری ،معنای موسیقی ،موسیقی با کالم ،موسیقی محض
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مقدمه

موسیقی یکی از پرکاربردترین مواد در تولیدات رسانههای دیداری و شنیداری است و یکی از
دغدغههای همیشگی فعاالن و پژوهشگران این حوزه است .موسیقی عالوه بر وجوه کارکردی

در حوزه اجتماعی ،دارای کارکردهای چندگانهای نیز در تولیدات این رسانهها است .هرچند
میان کارکردهای موسیقی در رادیو و سایر رسانههای تصویری بهخصوص تلویزیون

تفاوتهایی وجود دارد اما نکته مهم این است آیا بین معنای موسیقی پخششده از رادیو و
پخش همان موسیقی از تلویزیون تفاوتهای معنایی وجود دارد؟ آیا موسیقی که در رادیو
شنیده میشود همان معنا را برای بیننده تلویزیون ایجاد و تداعی میکند یا این معناها باهم
متفاوت هستند؟ این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است.

این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که امروزه تولیدات موسیقی صوتی و تبدیل
آنها به ویدئو کلیپهای موسیقایی و پخش آنها در پلتفرمهای فضای مجازی یا در رادیو و

تلویزیون روند رو به گسترشی را دارد .این کلیپها گاهی تولیدات استودیویی است و گاه پخش

کنسرتهای موسیقی بهصورت زنده یا ویدئویی است .پخش یک قطعه موسیقی از رادیو

میتواند وجاهتی برای آن موسیقی و خوانندهاش فراهم کند که پخش کنسرت یا کلیپ
استودیویی نتواند انجام دهد و گاه وجاهت و حیثیتی که پخش تصویری قطعه موسیقی
میتواند ایجاد کند؛ پخش رادیویی قادر به آن نیست .چرا اینگونه است؟ این مقاله درصدد
پاسخ به این پرسش است :آیا معنای موسیقی که از رادیو پخش میشود با پخش تصویری آن

متفاوت است؟ چرا؟

انواع رسانهها و موسیقی
برای شنیدن و دیدن موسیقی از دیرباز تا امروز مردم از منظر رسانهای با دو گونه موسیقی
مواجه بودند :موسیقی در حضور 1و موسیقی در غیاب( 2خجسته.)229-230 :1395 ،
موسیقی در حضور زمانی است که موسیقی ارائهشده در حضور فرد باشد و در هنگام اجرای

موسیقی فرد شاهد آن باشد .در این حالت اغلب فرد یا افراد حاضر تحت تأثیر محیطی است
ال خواننده بر آن تسلط دارند و
که عناصر موسیقایی اعم از سازها و فرد یا گروه نوازنده و احتما ً

همه چیز را تحت تأثیر قرار میدهند .در این حالت بیشتر اوقات ،افراد با موسیقی در اشکال
سهگانه گوش کردن احساسی ،هیجانی یا ادراکی ارتباط برقرار میکنند و ارتباط آنها بهندرت از
طریق فقط شنیدن که نوع بسیار سطحی از گوش کردن است ،صورت میگیرد.

1. Music in Presence
2. Music in Absence
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هستند و رابطه بین بدن آنها و آالت موسیقی اهمیت فوقالعادهای دارد .تا حدی که در آن
زمان ارتباط بدن و آالت موسیقی از هم جداناپذیر میشوند .در لحظات اجرا ،بدن و فعالیتش

جزء و بخشی از اجرا میشود .در آن حالت تحرک و سکون بدن باهم موسیقی را خلق میکنند

و دیدن و قیافه نوازنده بخش مهمی از اجرا بهحساب میآید .این موضوع مورد تأیید مطالعات

روانشناسی شناختی است مبنی بر اینکه نوازندگان معنا و مقصود موسیقایی را از طریق بدن
بیان میکنند ،این قصد را مخاطبان و حضار نیز درک میکنند که این درک بر تفسیر آنها از
موسیقی و معنایش اثرگذار است ).)Music and Image in Concert, 2005: 6

موسیقی در غیاب ،محصول جامعه جدید است؛ که به وسایل ضبط و نگهداری صدا و

پخش آن برای مکانهای گسترده و دور ،دست یافته است .1بیشتر موسیقیهای رادیویی و
شبکههای تلویزیونی مشمول این نوع موسیقی هستند .امروزه بستر اینترنت فرصت بیشتری را
برای شنیدن و دسترسی به انواع گوناگون موسیقی در غیاب را فراهم کرده است.

موسیقی در غیاب برخالف موسیقی در حضور ،معنا و مقصودش در رسانهای که پخش یا

اجرا میشود ساخته میشود که ممکن است همانند آنچه در موسیقی در حضور بوده ،نباشد.
علت اصلی به نوع و ماهیت رسانه و عوامل عمده معناسازی آن معطوف است.
پیشینه پژوهش

اگر از حوزۀ نظریههای موسیقی که امری صرفاً هنری است بگذریم ،بیشتر نوشتهها دربارۀ

موسیقی از جنبه نشانهشناسی صورت گرفته است .همچنین دربارۀ موسیقی تصویری ،اغلب

نوشتهها و مقاالت به موسیقی فیلم پرداختهاند و کمتر موسیقی ویدئو یا ویدئوکلیپ موردتوجه
واقع شده است شاید دلیل عمدۀ آن تعداد محدود و اندک اینگونه موسیقی تولید داخل کشور

باشد که به چشم محققان نیامده است .حتی در فصلنامه شماره  45و « 46پژوهش و

سنجش» بهار و تابستان  1385مرکز تحقیقات صداوسیما که به «رسانه و موسیقی» اختصاص

دارد ،از میان هشت مقاله ،دو مقاله به موسیقی و تصویر پرداخته یکی با عنوان «ویژگیها و
معیارهای زیباییشناسی موسیقی فیلم» اثر دکتر احمد ضابطی جهرمی ،اثر دیگر ترجمهای
است باعنوان «بررسی انسان شناسانه کلیشههای موسیقی در تلویزیون» نوشته فلیپ تگ و

 .1پخش مستقیم یا زنده رادیویی اجراهای موسیقی کماکان موسیقی در غیاب است ،البته پخش مستقیم
تلویزیونی نیز تا حدی این نسبت را شامل می شود ،زیرا معنای اجرا موسیقی در این رسانه انطباق
چندانی بامعنای موسیقی در حضور ندارد .در صفحات بعد دراینباره به تفضیل بحث خواهد شد.
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ترجمۀ خانم دکتر سروناز تربتی که همانگونه که از عنوانش پیداست دغدغه معناشناسی را

دارد .در این مقاله نویسنده سعی دارد تطابق تداعی معنایی موسیقیهای تصویری که افراد فقط
میشنوند با صحنه که مناسب آن میدانند و میتوانند ترسیم کنند مقایسه نماید .نتایج حاکی از
تفاوت پاسخگویان درزمینۀ حالتهای روحی و تداعیهای ناشی از شنیدن قطعههای موسیقی

است و سومین مقاله «تأثیر موسیقی کلیپ بر ذهن مخاطب» نویسنده مسئول امیرحسین

ندایی ،به شرح تأثیر تصویر بر مخاطب پرداخته که زمینۀ تداعیسازی معنا است در هنگام
شنیدن آن موسیقی در آینده.
در مقالهای باعنوان «جامعهشناسی مصرف موسیقی» به دغدغه عواملی که نوع و مصرف

موسیقی را تعیین میکند در فصلنامه علمی «مطالعات فرهنگی و ارتباطات» ،شماره ،4

محمد فاضلی ،پرداخته است .بهرغم او ،یکی از دغدغههای نظری مهم در عرصه جامعهشناسی
فرهنگ این است که چه عواملی نوع و میزان مصرف فرهنگی مردم را تعیین میکنند.

در فصلنامه علمی «مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات» در شماره  ،31خانم اعظم راودراد و

سحر فائقی در مقالهای با عنوان «بازنمایی معضالت اجتماعی جامعه در موسیقی رپ

اجتماعی ایرانی مطالعه موردی؛ متن آهنگهای یاس» با رویکرد بازتاب مجموعاً  23متن
آهنگ با موضوعات اجتماعی که بیشترین فراوانی دانلود را داشتهاند بهمنزله نمونه تحقیق

انتخاب کردهاند که همگی در دسترس است .یافتهها نشان میدهد که متنهای انتخابشده از
آهنگهای یاس ،یازده معضل اجتماعی شامل فقر ،اعتیاد ،طالق ،روسپیگری ،بیکاری،
کودکان خیابانی ،خودکشی ،گروههای خالف کار و ضداجتماعی ،دزدی و سرقت ،خیانت و
گسترش خلقیات ناهنجار در سطح جامعه را بازتاب داده است.

دو کتاب در حوزۀ نشانهشناسی موسیقی وجود دارد که از آنها بهعنوان منبع در این مقاله

استفاده شده است ،یکی از آنها بیشتر جنبه مقدماتی در این بحث را دارد .یکی درآمدی بر

نشانهشناسی موسیقی صادق رشیدی  ،1393نشر علم و دیگری کتاب نشانهشناسی موسیقی
فیلم تألیف تورج زاهدی .امید است ،این مقاله کمکی به پژوهشهای الزم و ضروری دربارۀ
موسیقی رادیو و موسیقی تصویری بنماید که امروزه کاربرد زیادی در این دو رسانه دارد و هم
در بستر اینترنت انواع گوناگون موسیقی در دسترس همگان قراردارد.

تفاوت معنا در موسیقی رادیو و تلویزیون ❖ 119

این پژوهش توصیفی -تحلیلی و مبتنی بر نظریه زمینهای است .از فلسفه رسانه و سه دیدگاه
ذاتگرایی ،ابزارگر ایی و تعاملی ،دیدگاه تعاملی را برای تأثیر ماهیت و نوع رسانه در تولید معنا
مورد استفاده قرار داده است .همچنین از نشانهشناسی ،نظریه بینامتنی جولیا کریستوا و نظریه

تولید معنا موسیقی برای تکمیل تحلیل معنای موسیقی رسانهها استفاده میکند .مطالعه

اسنادی و کتابخانهای را برای گردآوری اطالعات نیز مدنظر دارد.
مبانی نظری پژوهش
دیدگاههای فلسفی در مورد ماهیت رسانه و معنا

حوزۀ فلسفه فنّاوری مملو از رویکردهای گوناگونی دربارۀ تأثیر جنس و ماهیت رسانه بر

تولید معنا است .حداقل سه رویکرد اصلی و قدرتمندی وجود دارد :ابزارگرایی ،ذاتگرایی و

ذاتگرایی ـ ابزارگرایی که از آن به تعاملی هم نام برده میشود.
ابزارگرایی :این دیدگاه محتوا یا معنا محور است و بر مبنای تلقی سنتی از فناوری استوار

است که ریشه در آرای ارسطو دارد .در این اندیشه فناوری فاقد هرگونه معنا و خنثی است و

وسیلهای در خدمت اهداف انسان است و نسبت به انسان امری عارضی است و ارزش آن تابع
اهداف غیرفناورانه است .در این دیدگاه رسانه هم یک ابزار است و میتواند در اختیار مفاهیم
و معانی ازجمله دینی قرار بگیرد.
ذاتگرایی :دیدگاهی فناوری محور است که رسانه صرفاً یک ابزار نیست .این دیدگاه

مدعی هویت فرهنگی و تاریخی مستقل برای ذات رسانهها است .این هویت آنچنان است که

حتی با برخی موضوعات مانند دین به قول هایدگر در تضاد است .طبق این دیدگاه رسانه
معنای خود را میسازد ،یعنی هویت این فنّاوری در معناسازی دخالت میکند .بر این اساس

مدتی بعد نیل پستمن زیستبوم رسانه را مطرح کرد که محیط را مطابق خود شکل میدهد.

ذاتگرایی -ابزارگرایی :این دیدگاه که تعاملی نیز گفته میشود نگاهی بینابینی بین این دو

دارند .طبق این دیدگاه رسانهها دارای ذات و ماهیتی مستقل هستند ولی با شناخت آن میتوان
استفاده کرد (فرخی.)65-67 :1393 ،

مطابق دیدگاههای فلسفی ،فنّاوری رسانه در تولید معنا نقشآفرین است .هرچند ابزارگرایان

به این امر معتقد نیستد ،البته آنها نیز به نوع رسانه و نوع پیام نیز بیتوجه نیستند ولی نگاهی
ابزاری به رسانه از منظر ماهیت فنّاوری دارند .اگر دیدگاه افراطی ذاتگرایان را کنار بگذاریم

زیرا طبق این دیدگاه معناسازی فقط در اختیار رسانه و ماهیت آن است و نه کسی که درصدد

تولید و استفاده از رسانه است .دیدگاه تعاملی به ما اجازه میدهد که تا حدی معناسازی را در
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اختیار بگیریم ،نه مانند ابزارگرایان صد در صد و نه مانند ذاتگرایان ،فاقد هرگونه قدرت

باشیم.
قبول هر دیدگاه ما را در تولید معنای موردنظر در رسانه به سمتی هدایت میکند .در این
پژوهش دیدگاه تعاملی مدنظر است .این دیدگاه واسط میان دیدگاه ذاتگرایی و ابزارگرایی

است .طبق دیدگاه ذاتگرایی معناسازی رسانهها بهدلیل ماهیت و ذاتی که دارند یکسان نیست

و متفاوت است و طبق ابزارگرایی ،رسانه تابع اهداف ما و ابزاری در دست ما است برای
رسیدن به اهدافی که داریم .دیدگاه تعاملی با تکیهبر هر دو سعی در تفسیر و تحلیل معنا و

تولید آن در رسانههای گوناگون و دالیل این تفاوت است.
معنای موسیقی چگونه شکل میگیرد؟

بحث درباره معناسازی موسیقی و ماهیت آن سابقه طوالنی دارد .زمانی بهنظر میرسید كه
موسیقی برخی از معانی را منتقل میکند ،اما مشکالت زیادی در یافتن چیستی این معانی یا
چگونگی برقراری ارتباط میان این معانی و افراد جامعه وجود دارد .پرسش اساسی درباره

معنای موسیقی این است که آیا ورای حسی عاطفی که موسیقی برمیانگیزد و تأثیرش در

اشخاص ،معنایی در آن میتوان سراغ گرفت؟ پرسش دیگر اینکه همین تأثیر چگونه پدید
میآید؟ (گو اینکه همواره گروه اندکی هستند که احساس میکنند موسیقی هیچ حسی در آنها

به وجود نیاورده ،درصورتیکه تقاضای انبوه و پایانناپذیر بازار ،شاهدی بر آن است که
موسیقی در میلیونها نفر تجربه خوشایندی باقی گذاشته است) .ماهیت فهم معنای موسیقی

بسیار پویا و همچنین بسیار پیچیده است .این امر شامل پرسشهایی است که به نقش اجرا،

فرهنگ ،مفاهیم ،تجربیات شخصی ،خالقیت ،احساس حرکت در بدن نوازنده ،معانی فردی و

شخصی و ادراکی مربوط میشود

).)Renta Zenker, 2002: 27

ماهیت موسیقی یافتن پاسخ برای پرسشهای مذکور را سخت و پیچیده میکند .این

پرسش كه متن موسیقی چیست ،موجب جدال و بحث و گفتوگوی بسیار در محیطهای
علمی و پژوهشی شده است .در یک بررسی ساده دو رویکرد عمومی بر این مباحث حاكم
است:

 برخی معتقدند معنا را میتوان درك كرد ،زیرا معانی از طریق فعالیتهای حسی،

خواص و كیفیات درکشدنی هستند؛

 برخی بر این عقیدهاند که موسیقی هیچ معنایی ندارد.

«نظریه تجربی معنا» كاربرد وسیعی ازجمله در تحلیل موسیقی یافته است؛ این نظریه در

اینباره بحث میكند كه موسیقی را میتوان درك كرد ،زیرا معنای آن در خودش نهفته است و
به همانگونه که موسیقی با ما ارتباط برقرار میکند این معنا القا میشود ،یعنی از طریق ادراک

تفاوت معنا در موسیقی رادیو و تلویزیون ❖ 121

معنـای فاعل (موسیقی) نه در عملکــردش که تحریك احساسات ماست ،بلکه در ماهیت آن
است كه باید درك شود .)Peter Martin, 1997: 7( .از نظر مییر ( )1956معنا در موسیقی

بهطورکلی با تداعی خاطرات و نیز با طرحوارههای فرهنگی هم سویی دارد .برخی عقیده دارند

که تحت تأثیر قرارگرفتن شنونده را میتوان ،انتقال معنای موسیقی محسوب کرد (به نقل از

رشیدی.)66 :1393 ،

مراحل فهم معنای موسیقی

هر شنونده موسیقی برای فهم معنای یک قطعه موسیقی باید فرایندی را سپری كند تا معنای
موسیقی را آنطور که باید درک کند .این فرایند شامل پنج مرحله زیر است:

 .1شناخت عواملی كه شنونده با آن آشنایی قبلی دارد .ابتدا آنچه را كه برای او آشناست،
میشناسد و بر آن متمركز میشود :مانند صدای یك ساز ،ملودی یا ریتم و . ...

 .2یادآوری دیگر انواع موسیقی كه این عنصر (یا عناصر) در آن بکار رفته است؛ زیرا شنونده
با هر عنصری كه شناخته میشود ارتباط برقرار میکند ،این ارتباط دو سطح دارد :سطح

ساده وقتی است كه شنونده با عناصری مواجه میشود كه پیشتر شنیده است و مرحله

فرایند سطح دوم ،كه وسیعتر است ،هنگامی است که او سعی میکند بین آنچه از پیش در

ذهن خود دارد و با این عنصر یادآوری شدهاند ،ارتباط برقرار کند.
 .3درك و فهم ارتباطاتی كه در پی ارتباط اولیه مذکور حاصل میشود.

 .4توجه به اینكه چه چیزی در قطعه پیش رو تازه و جدید است و چگونه عناصر آشنای
موسیقی در این قطعه تغییر كردهاند.

 .5تفسیر آنچه در این تغییر و تازگی برایش معنا دارد.
امروزه هنوز گفتوگو و جدل زیادی بر سر این مسئله که موسیقی معنای خود را چگونه
بهدقت میآورد ،وجود دارد .البته روشن است که موسیقی به راههای گوناگون تفسیر میشود،
اما ویژگیهای جامع احساسی و عاطفیای موجود است؛ که موسیقی را جهانی میسازد.
گفتگوی کلیدی دراینباره این است که از ویژگیهای یادشده کدام بخش مستقیم از موسیقی

اخذ میشود و کدام بخش از روابط فرهنگی حاصل میآید؟ ()Silbermann, 1977: 15

اهمیت وجوه دیداری در معنای موسیقی

در قرون وسطی کنسرت موسیقی عامه پدیدهای ناشناس بود و موسیقی اساساً با دیگر

فعالیتها نظیر وقایع اجتماعی و دینی همراه بود .موسیقی حداکثر در سه مقوله وجود داشت:
موسیقی مقدس ،موسیقی اعیانی و موسیقی دهقانی .در همه محیطهای موسیقی ،امور بصری
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نقش اساسی ایفاء میکرد .در کلیساها ،اگر خواننده قابلرؤیت نبود در آن صورت نشانهای

دینی در مرکز نگاه قرار داشت .در رویدادهای اجتماعی ،نوازندگان و سایر هنرمندان به
جمعیت نزدیک بودند .وقتی موسیقی در خانه اعیان و اشراف اجرا میشد ،مخاطبان و
نوازندگان در سالن خصوصی حضور داشتند که اجازه مشاهده هرگونه احساس و یا حرکت

آنها را فراهم میساخت .اجزاء و مؤلفههای بصری اجزای درهمتنیده اجرای موسیقی بشمار

میآمدند ) .)Meghan Stevens, 2005: 4بدینترتیب نحوه اجرای نوازندگان بخشی از معنای
موسیقی را شامل میشود .ازاینجهت موسیقی در حضور که نیاز به دیدن نوازندگان و سازهای

آنه ا دارد ،رفتار نوازندگان در چگونگی معنای موسیقی و بروز احساسات ناشی از آن
نقشآفرین است.

از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ،گسترش فنّاوری ضبط و پخش رادیویی موجب
حذف دیدن اجرای موسیقی شد .باید توجه داشت اطالعات بصری در تماشای اجرای مستقیم

موسیقی و تغییر معنای موسیقی که شنیده میشد بسیار مهم بود .لذا شاید بتوان ادعا کرد؛

موسیقی ضبط شده (صوتی) موثق و یا کامل نیست زیرا فاقد نشان دادن حرکات معناساز

نوازندگان است .لذا ،موسیقی اصلی یا اصل موسیقی ،همان «موسیقی در حضور» است و
هرچه از این مرتبه دور باشد از معنای واقعی موسیقی فاصله میگیرد و معانی دیگری از شنیدن
صرف و یا دیدن موسیقی ویدئویی به دست میآید.

موسیقی تصویری و ویژگیهای آن

موسیقی تصویری همانند کلیپ موسیقی یا موسیقیهای تصویری که در تلویزیون پخش

میشود از سالهای آغازین دهه  1980متولد شد .موسیقی تصویری ترکیبی است از موسیقی،
آواز و شکلی از روایت تصویری .با تولد این پدیده ،تحول در عرصه تصویرسازی و روایت ،به
شکل چشمگیری آغاز گردید .تحولی که موسیقی تصویری 1یا ویدئو کلیپ 2پدید آورد بسیار

نافذ بود .کلیپ شکل آگهیهای تجاری را متحول کرد .شکل و شیوه فیلمسازی را دگرگون
ساخت و گروهی از فیلمسازان خالق را به وجود آورد که راه خود را با اشکال قدیمی و جدید
رسانه از طریق این پدیده باز کردند ( Ayeroff, 2000: 7به نقل از ندایی .)1385 ،این پدیده

بهسرعت مورد استقبال قرار گرفت و درزمانی کوتاه سراسر جهان را تحت تأثیر قرارداد.
شبکههای تلویزیونی  24ساعته که برنامههای خود را به این پدیده اختصاص میدادند یکی پس

از دیگری به راه افتادند .برخی درباره ویدئو موسیقی معتقدند که نقش روایی دارد ،یعنی نقشی
1. Music Video
2. Video Clip

تفاوت معنا در موسیقی رادیو و تلویزیون ❖ 123

ویدئو موسیقی غیر روایی و نوعی تقلید ادبی پستمدرن است که قدرت خود را از شیوههای
جدلی ـ روایی کسب میکند .هر دو رویکرد بازتابی از ویژگیهای فن و زیباییشناسی ویدئو
موسیقی هستند که نیاز به بحث اساسی دارد و باید به بعد روایی ویدئو موسیقی و شیوههای

مربوط به آن مانند برجستهسازی موسیقی ،برجستهسازی ترانه یا نمایش ستارهها ،توجه کرد (
).)Carol Vernallis, 2004

بعد از سینما ،رادیو و انواع تلویزیون ،تلویزیون موسیقی 1و ویدئو موسیقی گسترش و

توسعه یافتند و اثر ویژهای بر جای گذاشتند .شاید مشکل باشد كه تفاوت تجارت لباس جین
با موسیقی ویدئو گفته شود درحالیکه هرکدام از یکدیگر برگرفته شدهاند .نمایش درامهای
تلویزیونی موفق با قاعده كمدی فراهم كننده مراحل و صحنههای موسیقایی ورای نفوذ آنها بر

خود تلویزیون هستند .ازنظر گروهی ویدئو بهعنوان امر مضر اخالقی دیده میشود .زیرا موجب

اتالف وقت است و برای برخی مدركی حاكی از یك امر پستمدرن است و برای گروهی
حاكی از فساد اجتماعی است ،اما اینکه آیا نقش ویدئو موسیقی در این تأثیرگذاری كند شده
است ،اصرار بر این است كه همانند یك كاال و فرآورده در میان گزینههای بیشمار تلویزیونی

وجود دارد .ویدئو موسیقی شکلی از تبلیغ موسیقیهای ضبط شده و ترویج هنرمندان است كه

چهره آنها را برجسته میكند ،اما همینطور مواد ساخت برنامهسازی برای خدمات تلویزیون،
موسیقی و برنامههایی با کارکرد تفریحی بهقصد فروش است و یکی از منابع اصلی درآمد

شبکههای تلویزیونی هستند .این شبکهها وابسته به صنعت موسیقی هستند و در برخی منابع آن

نیز شریك میباشند ) .)Jeremy G. Butler, 2009: 31ویدئو موسیقی گسترهای از همه شیوهها ،از

تصاویر به شدت انتزاعی که بر رنگ و حرکت تأکید دارند تا کسانی که ماجرا را روایت میکنند،

استفاده میکند؛ اما اغلب ویدئو موسیقیها میخواهند غیرروایی باشند .هنوز افراد
کمیتوانستهاند با ویژگیهایی که دیوید بوردول و کریستین تامپسون در «هنر سینما» مطرح
کردهاند مواجه شوند .به عقیده این دو همه وقایع و حوادثی که میبینیم و میشنویم ،افزون بر

همه آنچه حدس میزنیم یا فکر میکنیم ،میتواند بر اساس روابط علّی مفروض ،نظم زمانی،

تداوم ،تناوب یا مکان خاص سازماندهی شوند .در ویدئو موسیقی ،اگر داستانی وجود داشته

باشد ،در رابطهای پویا میان آواز و تصاویر و زمینة اطالعات معنا تولید میشود.

موسیقی تصویری از آغاز دیدگاههای گوناگونی را برانگیخت .گروهی بر جاذبههای

عامهپسند ،گروهی بر جلوههای بصری آن بهعنوان هنر پیشرو تأکید داشتند (

Feineman,

 ،2000:10به نقل از همان )1385؛ اما نکتهای که همه نظریهپردازان موسیقی تصویری بر آن
1. M TV Music Television
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همانند بخشی از فیلم یا نمایش تلویزیونی ایفا میکند .گروهی دیگر بر این عقیدهاند که اساساً
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اتفاقنظر دارند ،آن است که این پدیده با جلوههای نمادین خود ،بر ناخودآ گاه مخاطب تأثیری

غیرقابلانکار دارد .موسیقی تصویری نشانهها و رمزهای جدیدی را برای ارتباط با مخاطب
ساخته است که این نشانهها و رمزگان میتوانند معانی خود را به بیننده القاء کنند ( Kinder,

 ،1984به نقل از همان.)1385 ،

یکی از مهمترین ویژگیهای موسیقی تصویری ،قدرت آن در شکل دادن تصاویر در ذهن

مخاطب است (نوعی رؤیابینی در بیداری) ،Vernallis, 2004( .به نقل از خجسته .)1395 ،این
امر موضوع مهمی است که میتواند در معناسازی ویدئو موسیقی یا کلیپ در ذهن بینندگانش
اثر زیادی و حتی تأثیر منحصربهفردی داشته باشد.

اهمیت نشانهشناسی رسانه و نشانهشناسی موسیقی در تولید معنا

یکی از مهمترین شیوههای اندیشیدن درباره رسانه ،نشانهشناسی است که به شیوه تحلیل
معانی با توجه به نشانههایی مانند کلمات ،تصاویر ،نمادها و غیره میپردازد.
جاناتان بیگنل مطالعه نشانهشناسی رسانهای را بر پنج فرض استوار کرده است که در این

پژوهش در تفسیر معانی موسیقی رادیویی و موسیقی تلویزیونی یا ویدئو کلیپ میتواند مورد

استفاده قرار گیرد:
 .1الگوها و ساختارهای نشانهها در متون رسانهای معانی را تعین میبخشند که میتوان
منتقل کرد و فهمید؛

 .2نشانهها در متون رسانهای در ارتباط با دیگر نشانهها و متون در بستری اجتماعی درک
میشوند؛

 .3هر رسانه ویژگی خاص خود را دارد ویژگیهایی که با دیگر رسانهها مشترک است؛

 .4متون و رسانهها جایگاه مخاطبانشان را بهطور خاصی مشخص میکنند و مخاطبان نیز
رسانهها را به شیوههای متفاوتی میفهمند و از آن بهره میبرند؛

 .5مطالعه تبادل معانی میان رسانه و مخاطبان در فهم شیوههای اندیشیدن ما درباره خود و
فرهنگمان بسیار حائز اهمیت است (جاناتان.)19 :1393 ،
در حقیقت میتوان گفت :جاناتان ضمن قبول نشانههای متشابه در رسانهها ،تأکیدش بر

تفاوتهای نشانهها در هر نوع رسانه است .ازنظر مارسل دانسی ،موضوع اصلی نشانهشناسی

رسانهها این است که بررسی کند چگونه رسانههای جمعی نشانهها را برای اهداف خاص خود،

خلق و بازیابی میکنند .نشانهشناسی این کار را با طرح پرسشهایی انجام میدهد:
 .1هر چیزی چه معنایی دارد یا چه چیزی را بازنمایی میکند؟
 .2چگونه معنای آن را تثبیت میکند؟
 .3چرا آن چیز آن معنا را دارد؟
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قهرمانی آمریکایی است که بهجای «حقیقت» و «عدالت»« ،راه و رسم آمریکایی» مینشیند
(مارسل.)66 :1387 ،

مارسل دانسی در تحلیل نشانهشناسی تلویزیون آن را همچون متنی اجتماعی در نظر دارد،

این متن را میتوان بازنمود فراگیری تعریف کرد که جامعه وسیعتری را با دغدغه هاو مسائلش

آشنا میسازد.
برخالف خواندن کتاب یا تماشای فیلمهای هنری که محتاج سطوح متفاوتی از بینش
انتقادی درباره مدلولهای منتقل شده است ،پردازش و درک تصاویر تلویزیونی مستلزم چنین

چیزی نیست .همانگونه که بودریار ( 1998و  )1988تأکید کرده است ،این ویژگی تلویزیون
موجب انفعال در نحوه دریافت پیام و ادراک آن میشود؛ بنابراین تلویزیون به شکلی پنهان
نوعی رخوت فکری در کل جامعه ایجاد کرده است (مارسل.)228 :1387 ،

روالن بارت در تحلیل یک آگهی تبلیغاتی از سه پیام نشانهشناسی آن سخن میگوید .نخستین

پیام مربوط به تصویر است که بالفاصله به مخاطب میرسد .ازنظر او هرچند فقط یک تصویر

وجود دارد اما از منظر زبانشناسی در این تصویر دو پیام وجود دارد :پیام مستقیم و پیام
ضمنی ،بهزعم بارت ،اگر خوانش رضایتمندی از متن صورت گیرد ،تحلیل تصویر حداقل
دربردارنده سه پیام است :پیام زبانشناختی ،پیام نمادین رمزی و پیام نمادین غیر رمزی

).)Roland Barthes, 1977: 33

نشانهشناسی موسیقی

1

نشانهشناسی موسیقی عبارت از مطالعه نشانههایی است که به سطوح گوناگون موسیقی مربوط
میشود .بعد از یاکوبسن ،کوفی آگاوو 2ایده نشانهشناسی موسیقی را با این رویکرد که
درونگرایانه و برونگرایانه است ،موردتوجه قرارداد؛ یعنی اینکه نشانههای موسیقی در درون
یک متن ،بدون توجه به موضوع ،یا عرفیات گوناگون موسیقی مانند سبکها و انواع حرکات

موزون و  ،...وجود دارند و بهاینترتیب پیشنهادی برای بهبود نشانهشناسی موسیقی ارائه کرد.
موضوع حرکت ،بعد از این نقش بزرگی در اینگونه مطالعات پیدا کرد .به نظر او اساساً عالئم

و معانی موسیقی از طریق تعبیر و داللت ضمنی صداها و از طریق ساخت اجتماعی ،تعیین

میشود و معانی خاص مرتبط با آن تقویت میشود

(.)en.wikipedia, 2016

1. Music Semiotic
2. Kofi Agawu
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مثالً سوپرمن جانشینی برای «قهرمانی» در سنت قهرمانان فوق بشری اسطورهای است .او
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محققان برای هر نوع موسیقی نشانههای متفاوتی قائلاند همانگونه که نشانههای رسانهها

نیز با یکدیگر تفاوت دارند .بهطور مثال ،دانسی در نشانهشناسی رسانهای خود از موسیقی پاپ
مینویسد :این موسیقی در پایان دهه  90شکل جدیتری یافت .این دورانی بود که به مدت
کوتاهی ،موسیقی هوی متال و رپ نیروهای خود را درهم ادغام کردند تا موسیقی رپ -متال

را به وجود بیاورند .این سبک ابتدا به سمت انواع نشانههای مردانه هدایت شد .پیام آنها

ترکیبی از خشم ،فحاشی و مسائل جنسی بی پرده بود .این موسیقی به شکلی جدی والدین را
نگران ساخت .در آغاز سال  2000گروههای زنانه آن هم تشکیل شد که بر نگرانی بسیاری از

بزرگساالن افزودند .چرا این همه خشم؟ آیا پاسخی مشروع به دنیای دیوانه مصرف بود؟ آیا
راهی برای خالی کردن عقدهها بود که از قدم زدن در راهرو دبیرستان و حمل اسلحهای در زیر

پالتو سالم تر است؟ آیا خشاب در برابر فروپاشی خانواده و طالق بود؟ شاید؛ اما موک ها
(نشانههای مردانه) محصوالت فرهنگی رسانهای شدهای بودند که این جوانان در آن پرورش
یافته بودند (مارسل .)164 :1387 ،خرده رمزهای 1موسیقی راک ،رمز یا فرامرز موسیقی
راک این است که این موسیقی برای نوجوانان است ،درباره آنهاست و بهوسیله آنها اجرا

میشود؛ اما نوجوانان نیز مانند بزرگساالن با یکدیگر تفاوت دارند .به همین دلیل است که
2
انبوهی از خرده رمزهای راک از دهه  1950به بعد هریک با سیستم خاص معناهای ضمنی

تبلور یافتهاند تا برداشتهای گوناگون (یعنی معناهایی که مخاطبان خاص از یک رمز
موسیقایی ویژه بیرون میکشند) متناسب باشد .برخی از این معناهای ضمنی در جدول زیر

است.

مسائل جنسی هنوز هم در درونمایههای موسیقیهای پاپ حکمرانی میکند و مانند

هیپیهای دهه  ،1960اعتراض و انتقاد کلی به جامعه در بسیاری از آوازها هنوز یافت
می شود .چنین موسیقی اگرچه محمل مهمی برای انتقال و تبادل عقاید است ،اما به نظر

میرسد مانند تمامی موارد دیگر در جامعه مدرن ،بسیار بهسرعت از خودآ گاه مردم میگذرد یا
فقط نوجوانان را به خرید سیدیها و ویدئوها وامیدارد و تأثیر بسیار اندکی برجا میگذارد
(مارسل 166 :1387 ،ـ .)165

همانگونه که روالن بارت میگوید درواقع نشانهشناسی معناهای ضمنی را معلوم میسازد و

ممکن است رفتار یا عکسالعمل خاصی در افرادی که با آن مواجه میشوند به وجود آورد.

برای مثال اگر زنی در میانه شب تنها منتظر ماشین برای سوارشدن باشد ،اگر در آن ماشین از

1. Subcodes
2. Connotative Meaning
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موسیقی برایش چندان خوشایند نیست.
مارتینز بر اساس الگوی فکری پیرس مدلی سه وجهی برای تحلیل معنای موسیقی ارائه

میکند که به شکل زیر دستهبندی میشود:

 .1سموسیس (فرایند تولید معنا) درونی موسیقی :یا مطالعه نشانه موسیقی در خودش به
همراه داللتهای ذاتی و درونی موسیقایی در این حالت نشانهشناسی موسیقی حالتی مادی
میگیرد و موسیقی به ذات خود ارجاع میدهد؛

 .2ارجاع موسیقایی :به معنای بررسی ارتباط نشانههای موسیقایی با پدیدههای بیرون از
خودش .اینکه چگونه ارجاعات یا مصداقها بهوسیله نشانههای موسیقایی بازنمایی
میشوند .بهطور مثال برخی موسیقی فیلمها و سریالها برای مخاطبان آشناست و در
هنگام شنیدن ارجاع به آن فیلم یا سریال صورت میگیرد و حتی ممکن است لحظات
خاصی برای برخی تداعی شود؛

 .3تفسیر موسیقایی :بررسی ارتباط نشانه موسیقایی با تفسیر ،یعنی کنش نشانههای موسیقایی
که در ذهن رخ میدهد .همچنین مؤلفههای تفسیر میتواند به سه دسته جزئی تقسیم
شوند :نخست ادراک موسیقایی ،دوم اجرا و آهنگسازی ،سوم خرد یا تفکر موسیقایی

(تحلیل ،نقد ،نظریهپردازی ،نشانهشناسی موسیقی و غیره)(.جوزاوئیز مارتینر ،1998 ،1به

نقل از :رشیدی.)80 :1393 ،
متن و بینامتن و

تأثیر

آن بر

معنای

موسیقی در

رادیو و

تلویزیون

بینامتنیت 2شکلگیری معنای متن توسط متون دیگر است .این میتواند شامل استقراض
دگردیسی متنی دیگر توسط مؤلف یا ارجاع دادن خواننده به متنی دیگر باشد .اصطالح

«بینامتنیت» ،از زمان ابداعش توسط جولیا کریستوا در سال  1966دفعات بسیاری تغییر یافته

است و قرض گرفته شده است .بینامتنی به معنی شکل یافتن متنی جدید بر اساس متون معاصر
یا قبلی است بهطوریکه متن جدید فشردهای از تعدادی از متون است که مرز بین آنها
محوشده و ساختاری تازه پیدا میکند بهطوریکه از متون قبلی چیزی جز ماده آن باقی نمانده او

اصل آن در متن جدید پنهانشده و تنها افراد خبره توان تشخیص آن را داشته باشند .اصطالح

بینامتنی به رابطههای گوناگون متون ازلحاظ صورت و معنا اشاره میکند .متون ،بافتها و

سیاقهایی را فراهم میکنند که میتواند دیگر متون را درون آنها خلق و تفسیر کرد .بینامتنیت

1. Giuseppe Martiner
2. Intertextuality
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موسیقیهای تند کوچهبازاری باشد ممکن است از سوارشدن پرهیز کند چون معنای ضمنی آن
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به رابطه تفسیری و معناشناختی ناظر است .درواقع یکی از حساسترین و جدیترین مباحث

حوزه نقد متن ،روابط بینامتنی است .منظور از روابط بینامتنی این است که هر متنی ناظر به
متون پیشین است و زمانی که مطالعات متنی صورت میگیرد توجه به نوع رابطهای که این متون

باهم دارند ،حائز اهمیت است .اصل اساسی نظریه بینامتنیت این است که هیچ متنی بدون

پیش متن نیست و متنها پیوسته بر اساس متنهای گذشته بنا میشوند .هرکسی که عهدهدار

فهم یک متن باشد میبایست رابطه آن متن با سایر متون را تعیین کند .جهت فهم یک متن تنها
توجه به روابط درونمتنی کارساز نیست و میبایست به رابطه متن با سایر متون نیز توجه کند.
جولیا کریستوا نخستین کسی بود که اصطالح بینامتنی را به کار برده است .او بینامتنی را با این

جمله بیان کرده است که هیچ متنی جزیرهای جدا از دیگر متون نیست .این اصطالح به

رابطههای گوناگونی اشاره دارد که متون را ازلحاظ صورت و مضمون به هم پیوند میدهند .هر
متنی در نسبت با متون دیگر وجود دارد .هیچ متنی را نمیتوان بهتنهایی و بدون اتکا به متون

دیگر فهمید ،زیرا نمیتوان از استفاده کردن لغات و عباراتی که دیگران قبالً استفاده کردهاند

اجتناب کرد؛ بنابراین بینامتنیت نشاندهنده آن است که همه رویدادهای ارتباطی بهنوعی به

رویدادهای پیشین مربوطاند و از آنها بهره میگیرند .یک متن را میتوان حلقهای در یک
زنجیرۀ بینامتنی دانست؛ یعنی مجموعهای از متون که در آن هر متن عناصری از متن یا متون
دیگر را در خود تعبیه میکند.

بینامتنیت ،دارای سه رکن اصلی است :متن پنهان ،متن حاضر و روابط بینامتنی .انتقال

لفظ یا معنا از متن پنهان به متن حاضر ،روابط بینامتنی نام دارد و مهمترین رکن نظریۀ بینامتنی

در تفسیر متون به شمار میرود .بازآفرینی متن پنهان یا حضور آن در متن حاضر ،به سه

صورت انجام میگیرد که از آن ،با عنوان قواعد سهگانۀ بینامتنی یاد میشود :قاعدۀ نفی جزئی،
قاعدۀ نفی متوازی و قاعدۀ نفی کلی .مهمترین هدفی که بینامتنیت دارد ،کشف نشانهها و آثار

مثبت متون دیگر بر یک متن است؛ چرا که بینامتنیت مطالعه و بررسی روابط موجود میان متن
حاضر و متون دیگر است ،بهطوریکه خواننده را در درک عمیقتر و فهم بهتر یک متن یاری
میرساند .با نگاهی به آثار ادبی میتوان دریافت که ادبا از میراث کهن بهویژه میراث دینی ،بهره
فراوانی برده و از آن مرجعی غنی برای آثار ادبی خودساختهاند .قرآن کریم در رأس میراث دینی
قرار دارد که در حقیقت میتوان آن را بهعنوان منبعی کامل دانست که ادبا در تمام دوران نهفقط

در ادبیات عربی بلکه در ادبیات جوامع اسالمی از آن متأثر گشتهاند (.)Wikipedia, 1395
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بر اساس نظریه بینامتن و نشانهشناسی میتوان برای متن ویدئو موسیقی یا کلیپ ،بینامتنهایی
را نشان داد که هریک بر اساس نشانههایی که دارند معنایی را ایجاد میکنند .در موسیقی

محض (موسیقی بدون کالم) ،متن اصلی موسیقی است و بینامتنهای چندی وجود دارد

ازجمله آنچه گودوین اشاره میکند که در ذهن شنونده است ،بعالوه ،شرایط و زمینههای

شنیدن موسیقی نیز بینامتنی است که میتواند بر معنای ادراکی شنوندگان موسیقی اثرگذار
باشد .مثال خیلی روشن از بینامتن شنوندگان رادیو ،آن را میتوان در برنامههای اذان گاهی

رادیو به سهولت مشاهده کرد .در اکثر مساجد از اذان رادیو قرآن استفاده میشود زیرا گاهی

بافاصله اندکی بعد از اذان از رادیوهای دیگر موسیقی پخش میشود چون زمینه شنیدن اذان و

مسجد ،تناسب چندانی با موسیقی ندارد لذا از اذان دیگر رادیوها بهندرت استفاده میشود.
آندره گودوین نیز منابعی را با عنوان پیکرنگاری 1ذکر میکند که در حافظه افراد ذخیرهشده

و در تولید معنای موسیقی صوتی شنیدهشده و یا موسیقی تصویری دیدهشده ،مؤثرند .این
منابع که بر تولید معنای ادراکی بیننده یا شنونده موسیقی تأثیر دارد ،در چارچوب مباحث

بینامتن قرارمیگیرد؛ یعنی هر منبعی که در حافظه ذخیره شده است در هنگام دیدن و یا شنیدن
یک قطعه موسیقی در تولید و ایجاد معنای موسیقی نقش تعیینکنندهای دارد و عبارتاند:

 .1در ارتباط با صدا تصورات شخصی از محفوظات فردی استنتاج میشود؛

 .2تصاویری که کامالً در ارتباط با خود موسیقی هستند ممکن است از طریق تشبیه یا مجاز
معنا پیدا کنند؛

 .3تصاویر خوانندگان و اجراکنندگان؛

 .4مشخصات بصری از نشانهشناسیهای عمومی مربوط به جغرافیا و سرزمین که درصحنه
بکار گرفته میشود؛

 .5نشانههای شناختهشده مهم ملی در ارتباط با موسیقی (موسیقی راک) که اغلب موسیقی را
به آمریکای اسطوره متصل میکند مانند اتومبیلها ،بزرگراهها ،سواحل و جشنها
).)Goodwin, 1993: 9 56

تفاوت معنا در «موسیقی» محض و «موسیقی فیلم»
قدر مسلم این است که نشانه شناختی موسیقی محض یا همان موسیقی با کالم و همان
2

موسیقی که بهصورت ویدئو کلیپ یا موسیقی تصویری و یا به تعبیری نماهنگ از تلویزیون
1. Iconography
 .2موسیقی محض ) (Absolute Musicنوعی موسیقی که بر اساس داستان یا صحنه یا برنامۀ خاصی
تصنیف نشود.
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دیده میشود یکسان نیست و دارای تفاوت جدی در ایجاد معنای ادراکی بهوسیله مخاطب
است.
آقای تورج زاهدی بابیان نمونههایی به تفاوت نشانه شناختی موسیقی محض و موسیقی
فیلم (نوعی موسیقی تصویری) میپردازد که چگونه یک موسیقی عالی وقتی با تصویر همراه

میشود ،نمیتواند ارزش خود را در جایگاه موسیقی حفظ کند زیرا در آن شرایط ،فقط
موسیقی فیلم است و نه موسیقی محض .دراینباره مینویسد« :موسیقی فرهنگ شریف برای
فیلم حسن سیاه که توسط موسیقیدان واالمقامی مانند فریدون ناصری برای ارکستر بزرگ

تنظیم شده بود؛ بیشک اثری است که از قدر و منزلت ویژه برخوردار است ،اما زمانی که پای
تصویر به میان میآید و همین موسیقیها در باند صوتی یک فیلم سینمایی قرار میگیرند

همهچیز تغییر میکند؛ و مبنای داوری سنجههای دیگری را برای قضاوت کردن مالک قرار
میدهد (زاهدی139 :1388 ،ـ .)138
چارچوب مفهومی
در اینجا میتوان معناسازی رسانهها را در یک چارچوب مفهومی که تاکنون بحث شده روشن
کرد .در طول این مقاله چگونگی و نسبت هر نظریهای که مورد استفاده واقع شده در معناسازی
و یا تفسیر معنای موسیقی موردبحث قرار گرفت .از یکطرف موسیقی در غیاب در رسانهها

پخش میشود .این موسیقی در رسانههای صوتی فقط شنیده میشوند و یا در کلیپها همراه با
انواع گوناگون تصاویر دیده و شنیده میشوند .دیدن همراه با شنیدن معنایی غیر از فقط شنیدن

ایجاد میکند.

در سطح بعدی دیدگاه فلسفی ذاتگرایی  -ابزارگرایی است که میپذیرد هر رسانه برحسب

ماهیت و ذاتش مقصود و معنایی دارد که مستقل از انسان است .لذا رسانه صوتی رادیو
معنایی که برای شنونده تولید میکند ممکن است با معنایی که از همان متن رسانه تصویری
تلویزیون برای بینندگان ایجاد میکند یکسان نباشد.

در سطح دیگر نشانهشناسی رسانه و موسیقی است که تعیینکنندۀ چگونگی تولید معنا از

طریق نشانه است .موسیقی نیز معانیاش وامدار این نشانهها است .نشانههای فقط صوتی با

نشانههای تصویری معانی یکسانی ندارند.
درنهایت ،استفاده از بینامتنیت کریستوا است .طبق این نظر ،هر متن رسانهای را

بینامتنهای دیگر تفسیر میکنند و معنا میبخشند .متن موسیقی بهتنهایی فاقد معنا است .دیگر
متنها ،در اینجا نوع رسانه بهعنوان بینامتن ،معنا و مقصود موسیقی را تعیین میکنند.
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موسیقی هنر نابی است که معنای آن از طریق تداعی درک میشود؛ اما این تداعی مرهون
تجربههای زیسته فرد است که در اشکال گوناگون آنچنانکه گودوین گفته است در ذهن فرد
جای دارد و موجب درک معنای خاصی از موسیقی میشود .هر موسیقی نشانههایی در خود

دارد که در معناسازی مشارکت دارد .این نشانهها میتوانند بر تفسیر کسی که شنونده یا بیننده

نوعی موسیقی است تأثیر داشته باشد .نشانههای رسانهای از یکطرف و نشانههای موسیقی از
طرف دیگر در تولید معنای موسیقی نقش دارند .نشانههای رسانهای در بستر اجتماعی و محیط
مخاطب رسانه معنا پیدا میکند .به قول بارت در نشانهشناسی رسانههای تصویری حداقل سه

پیام وجود دارد :پیام زبانشناختی ،پیام نمادین رمزی 1و پیام نمادین غیر رمزی .2پیام

زبانشناختی موسیقی معطوف به دو پدیده اصلی موسیقی است که بالفاصله درک میشود،
ریتم و ملودی ،پیام نمادین به تصاویری که در صفحه تلویزیون دیده میشود برمیگردد که

اساساً حاوی چه پیام روشنی است و پیامهای رمزی ،پیامهای ضمنی است که از تصاویر همراه

با موسیقی استنباط میشود.

موسیقی که در رسانه همواره از آن صحبت و گفتگو موسیقی در غیاب است که از طریق
یک واسطهای به نام رسانه پخش میشود .این موسیقی مطابق آنچه تاکنون موردبحث
قرارگرفته است تفاوت زیادی با موسیقی در حضور دارد .موسیقی در غیاب اگر از رسانههای

صوتی مانند رادیو ،ضبط و دستگاههایی نظایر آنها پخش شود ،فاقد نشانههای موسیقی در

حضور است و لذا معنایش از طریق دیگری که بیشتر ذهنی است ،شکل میگیرد.

بر اساس نظریه فلسفه رسانه هر رسانه میتواند معنایی درخور ظرفیت ذاتی خود تولید کند

که لزوماً ممکن است همسانی چندانی میان معنای دو رسانه از یک امر وجود نداشته باشد .لذا

موسیقی که در رسانههای صوتی پخش میشود با موسیقی رسانههای تصویری مانند تلویزیون

یا کلیپهای موسیقی میتوانند معناهای متفاوتی داشته باشند و هر رسانه برحسب ذات و
ماهیتش در معنا و مقصود موردنظرم دستکاری کند و معنای دیگری ایجاد نماید .در تلویزیون

تصاویر و نشانههای گوناگون آنها اعم از آشکار یا ضمنی در معناسازی مشارکت دارند و اجازه

نمیدهند موسیقی بهتنهایی معنای خودش را تولید کند.

بر اساس نظریه بینامتنیت ،وقتی شنوندهای متن موسیقی را میشنود و یا بهصورت ویدئو

موسیقی میبیند ،بینامتنهای دیگری در تعیین معنا مشارکت جدی دارند .شنیدن موسیقی از

1. Coded Iconic Messge
2. Non- Coded Iconic Messege
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رادیو موجب آن میشود که یکی از مهمترین بینامتنها یعنی ذهنیت شنونده فعال شود و مطابق

آنچه گودوین تأکید دارد و نشانههایی که از موسیقی موردپذیرش قرارگرفته است یا بر اساس
آنچه میداند موسیقی را معنا کند ،اما پخش همین موسیقی از تلویزیون موجب میشود تا

تصاویر تلویزیونی که همراه موسیقی میآید ،بینامتن ذهن بیننده را تا حد زیادی کنترل کرده و
ترکیب بینامتنیت تصاویر با متن موسیقی ،معناسازی موسیقی را به عهده بگیرد .لذا میتوان

گفت ،موسیقی وقتی به رسانه میآید از اصالتش که «موسیقی در حضور» است فاصله جدی
میگیرد و در شکل متفاوت «موسیقی در غیاب» به مخاطبان عرضه میشود .از طرفی هر
رسانه بر اساس ماهیتش که صرفاً صوتی یا تصویری است میتواند معنایی متفاوت به وجود

آورد بهطوریکه میتواند این معنا بامعنای اصل قطعه موسیقی تفاوت داشته باشد.

لذا میتوان بهطورقطع تفاوت معنای یک قطعه موسیقی در رادیو بامعنای همان قطعه در
رسانههای تصویری را موردتوجه قرار داد .هر چهار نظریه مورد استفاده در این مقاله ،اعم از
رویکرد فلسفی ذاتگرایی ـ ابزارگرایی ،نشانهشناسی رسانه و نشانهشناسی موسیقی ،تولید
معنای موسیقی و بینامتنیت کریستوا حاکی از تفاوت معنای موسیقی در رسانههای گوناگون

است .درک درست از تفاوت معنای موسیقی در هر رسانه ،هم برای موسیقیدانان و
عالقهمندان موسیقی و کارگذاران حوزۀ موسیقی ،هم برای سازمانهای رسانهای و هم برای
عالقه مندان موسیقی فرصت غنیمتی است تا هریک به اقتضای اهداف و نیات خود از آن بهره
ببرند و ظرفیتهای گوناگون رسانهای را برای اعتنای این هنر بکار گیرند.
پیشنهادها:

در حال حاضر تولید موسیقی در سازمان صداوسیما متمرکز است ،برای توسعه حرفهای

موسیقی رسانه میتوان تولید موسیقی رادیو و تلویزیون را از هم جدا کرد.
اگر تولیدات موسیقی به هر کدام از رادیو و تلویزیون مستقالً واگذار شود ،آثار دیدنیتر و

شنیدنیتر خواهد شد

تفکیک و واگذاری تولید موسیقی به هر رسانه ،بهتدریج موجب تخصصی شدن موسیقی و

شعر شده که بر ارتقاء کارکردهای اجتماعی موسیقی اثر بیشتری خواهد داشت.
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مقاله پژوهشی

هویتسازی رسانهای در جریان مذاکرات هستهای ج.ا.ا
(مطالعه موردی روزنامه ایران )1382-1392

قاسم میسایی ،1فائز دینپرست ،2مسلم گلستان ،3محمد جعفری

4

چکیده
پژوهش پیشرو به هویتسازی رسانهای در جریان مذاکرات هستهای و بهطور موردی هویت گروهی
نمایش داده شده از کشورهای عضو  5+1در روزنامه ایران ،دورۀ زمانی  1382تا  ،1392پرداخته
است .در دنیای جدید رسانه ها در موضوعات مختلف به کمک سیاست خارجی آمدهاند و با طرح
موضوعات مختلف سعی در پیگیری منافع خود دارند .در این میان یکی از مهمترین کارهایی که رسانهها
در این خصوص انجام میدهند هویت سازی از خود و دیگران است تا بدین ترتیب هم به شکلگیری
ذهنیت تصمیمگیران کمک کنند و هم افکار عمومی را به سمتوسوی خاصی هدایت کنند .بر همین
اساس ،دیپلماسی رسانهای یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل بر مسائل جدید بهطور عام و مسئله
روند هستهای ایران بهطور خاص است .سؤال تحقیق بدینصورت مطرح شده است که «هویتسازی
رسانهای روزنامه ایران درخصوص هویت گروهی اعضای  5+1در سالهای  ،82-92از چه کاراکترها و
مشخصههایی برخوردار است؟» در این پژوهش یافتههای تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوا
ضمن تأکید بر سیالیت و برساخته بودن هویت کشورها در روابط بینالملل ،هویتهای گروهی اعضای
 5+1را در قالب گروههای «دوست» و «دشمن» نمایش میدهد.
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مقدمه

پیشرفتهای علمی و فنی درزمینۀ ارتباطجمعی ،جهان را به رزمگاهی در نبرد اندیشهها مبدل

نموده است که این پیشرفتها موجب انتشار سریع زمانی و مکانی ارتباطات و اطالعات شده

بهگونهای که با اتکا به فشردگی زمان و مکان ،تعامالت میتواند در آن واحد صورت گیرد؛
بنابراین گروهی از فناوریها مانند رایانهها ،تلفنهای همراه ،اینترنت ،رادیو ،تلویزیون ،روزنامه
و  ...موجب دگرگونیهای عالمگیر و سریعی در الگوهای تعامل و رفتار انسانها شده است.

فناوریهای اطالعاتی ـ ارتباطاتی در قلب فرایند جهان کنونی جای دارد بهطوریکه اگر موتور
بخار ما را به انقالب صنعتی رساند ،فناوریهای اطالعاتی ـ ارتباطاتی هم جهانیشدن و
دهکده جهانی را برای ما به ارمغان آورده است .تغییرات جهانی و ورود به جهان ارتباطات و
اطالعات باعث شده تا دیپلماسی نیز تغییراتی را تحت تأثیر جهان امروزی پذیرا شود که برخی

آن را اجتماعی و خصوصی شدن دیپلماسی میدانند (هادیان و احدی .)92 :1388 ،امروزه
دیپلماسی و سیاست خارجی كشورها بهعنوان یك عامل تعیینكننده در نظام بینالملل تحت
تأثیر و تعامل تحوالت شگرف در عرصۀ ارتباطات قرار گرفته است؛ چنانچه «دیپلماسی

رسانهای» بهعنوان یکی از شاخههای اصلی فعالیتهای دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی

پدیدار شده است و بخش قابلتوجهی از دیپلماسی عمومی كشورهای بهویژه قدرتمند جهانی
را به خود اختصاص داده است .از این منظر گروهی از محققان و كارشناسان اینگونه تحلیل

مینمایند كه اساساً دیپلماسی رسانهای از رسانهها در جهت ارتقای سیاست خارجی كشورها

استفاده میكند و رسانه بهمثابه ابزاری در دیپلماسی تلقی میشود که با بهرهگیری از این ابزار،

دیپلماتها و سیاستگذاران میتوانند نیات و مقاصد خود را محک بزنند (رضاییان:1378 ،

 .)78در آغاز هزاره سوم «دیپلماسی رسانهای» بهعنوان یکی از شاخههای اصلی فعالیتهای
دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی پدیدار شده است .هماکنون فنّاوریهای نوین ارتباطات و

اطالعات ،گستره دیپلماسی و سیاست خارجی را به تحریریه روزنامهها ،شبکههای اینترنتی،

تلویزیونها و رادیوهای جهانی كشاندهاند .این همان عاملی است كه در عصر جامعه اطالعاتی،

فضای روابط متعامل دیپلماتها و رسانهها را الزامی ساخته است .فضایی كه در آن ،پیشبرد
سیاست خارجی و دیپلماسی بیشازپیش به میزان تأثیرگذاری تاكتیكهای خبری و رسانهای

وابسته شده است .چنانكه هرقدر این تاكتیكها و پوشش خبری پرقدرتتر و تأثیرگذارتر
طراحی و منتشر شوند ،چرخهای سیاست خارجی روانتر میچرخد (سلطانیفر:1385 ،

 .)159فضای به وجود آمده توسط رسانه بر وقایع سیاست خارجی از طریق تصویر،
برجستهسازی ،نفوذ تصمیمگیران و وادار کردن آنها به واکنش از طریق رسانه با ویژگیهای
خاص خود ،منعکس میشود .مفهوم محیط رسانه شامل فرایند بازخورد نیز میشود؛ فرایند
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برای تصمیمگیری .دوم ،رسانه بهعنوان محیطی که رهبران باید هنگام اتخاذ تصمیمات و
اعالن و پخش آنها ،دقت و توجه کافی را به آنها مبذول دارند .رهبران و تصمیمگیران
سیاست خارجی بهوسیله رسانهها تحت نفوذ قرار دارند .آنها از طریق مطبوعات ،بسیاری از

وقایع بینالمللی را میآموزند و تعداد زیادی از پیامهای پیشرو در حوزۀ بینالمللی بهوسیله

کانالهای ارتباطجمعی دریافت میشود .در اینجا ،رسانه بهعنوان منبع ،قسمتی از محیط
ورودی ،در فرایند تصمیمگیری انجاموظیفه کرده و به رهبران ،اطالعات و داده عرضه میکند

(سلطانیفر.)10 :1385 ،

در سالیان اخیر یکی از مهمترین موضوعاتی که موردتوجه رسانهها قرار گرفته است،

موضوع هستهای ایران و مذاکرات صورت گرفته در خصوص آن بین ایران و اعضای  5+1بوده
است .فعالیتهای هستهای ایران که از اواخر دهه  50میالدی ( )1957و با همکاری

ایاالتمتحده ،بهعنوان بخشی از پروژه «اتم برای صلح» آغاز شده بود ،به دنبال گزارش تیموتی

گاردن در سال  )1379(2000مبنی بر هستهای بودن ایران و همچنین افشاگری گروه موسوم

به منافقین در  19اوت سال  23( 2002مرداد  ،)1381وارد مرحله جدیدی شد .بعد از این
شاهد مذاکرات هستهای بین ایران و طرفهای اروپایی هستیم؛ مذاکراتی که درنهایت به
شکست انجامید و موافقتنامههای سعدآباد ،پاریس و بروکسل به بنبست رسیدند و

جمهوری اسالمی ،اقدام به ابطال موافقتنامه پاریس و آغاز فعالیت « »UCFاصفهان کرد .بعد
از این بود که سیر ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت از سوی غربیها و شروع یک

مرحله جدید و پرتنش همزمان با شروع دوران ریاست جمهوری احمدینژاد آغاز شد از این
زمان به بعد چندین قطعنامه ازجمله  ،1835 ،1803 ،1747 ،1737 ،1696در شورای امنیت

علیه ایران صادر گردید که درنهایت ،با روی کارآمدن دولت یازدهم و طی مذاکراتی فشرده به

مدت دو سال ،توافق هستهای باعنوان برجام به حصول ،امضا و اجرا رسید .باید اذعان کرد که
در تمامی این سالها موضوع پرونده هستهای ایران در کانون توجهات بینالمللی و رسانههای

ارتباطجمعی بوده است .در این میان ،یکی از مهمترین فاکتورهایی که در پوشش خبری به آن
پرداخته میشود ،هویتسازی از طرفهای مقابل است .بهعبارتدیگر عوامل رسانهای با توجه

به جهتگیریهایی که دارند سعی در معرفی طرفهای مذاکرهکننده به شکل مثبت یا منفی

دارند .درنتیجه همین هویتسازیهایی که توسط عوامل رسانهای انجام میشود ،بهطور
غیرمستقیم بر روند مذاکرات و بر دو طرف مذاکرهکننده تأثیر میگذارد .از این منظر هویت

برساخته برای دیگری ،از اهمیت باالیی جهت تحلیل مذاکرات هستهای بین ایران و گروه 5+1

برخوردار است .رسانهها ازجمله عوامل اصلی هویتساز دیگران در برابر خود در عرصه
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سیاست خارجی میباشند .در حقیقت رسانهها نقش مهمی در تثبیت هویت برای خود و

دیگری ایفا نموده و نهتنها بر اذهان عامه مردم تأثیرگذار میشوند ،بلکه فرایند رسمی سیاسی را
نیز تحتالشعاع قرار میدهند .درخصوص مذاکرات هستهای ایران پژوهشهای مختلفی

صورت گرفته است که اشاره به برخی از مهمترین آنها ضروری است .فواد ایزدی و حکیمه

سقای  -بیریا ( )2007در مقالهای با عنوان «تحلیل گفتمان سرمقالههای روزنامههای نخبه
آمریکایی در مورد پرونده برنامه هستهای ایران» از مفهوم شرقشناسی ادوارد سعید و مفهوم
میدان ایدئولوژیک وندایک برای تحلیل پوشش سرمقاله سه روزنامه نخبه آمریکایی از برنامه

هستهای ایران استفاده میکنند .تجزیهوتحلیل گفتمان انتقادی از مقالههای نیویورکتایمز،

واشنگتنپست و والاستریت ژورنال از سال  1984تا  2004شش مضمون شرقشناسی را

مشخص میکند .در این مطالعه نشان داده میشود که والاستریت ژورنال و واشنگتنپست
بیشتر از نیویورکتایمز استداللهای شرقشناسی را به تصویر میکشند .مریم سادات غیاثیان و

همکارانش در مقالهای با عنوان «تحلیل اپیزودی فعالیت هستهای ایران در مطبوعات غرب»

( )2014به شناسایی سطوح گزارهای در متون سرمقالههای غربی درباره فعالیت هستهای ایران

پرداختهاند .آنها با استفاده از الگوی وندایک و روش توصیفی و تحلیلی کوشیدهاند تا با
تحلیل نمونهای از سرمقالههای روزنامه ایندیپندنت انگلیس ،به این پرسش پاسخ دهند که

چگونه میتوان فرایند سازماندهی سرمقاله را در قالب یک الگوی منسجم از گزارهها توصیف

کرد؟ یافتههای غیاثیان و همکارانش نشان میدهد که کالن گزارههای کلی در اولین جمالت

درونمایهای تجلییافته و خالصهای از متن که همان سیاست آمریکا نسبت به فعالیت هستهای
ایران است را نشان میدهد .بهنام بیوک و ربابه مشتاقی زنوز نیز در مقالهای با عنوان «تحلیل

انتقادی مقابلهای گزارشهای روزنامههای ایران و انگلیس درباره برنامه هستهای ایران»

( ) 2008به بررسی نحوه ارائه مطبوعات ایران و انگلیس از این برنامه برای خوانندگان خود،
پیرو الگوهای مختلف اجتماعی  -سیاسی خود ،میپردازند .برای انجام مقایسه ،گروههای
متشکل از گزارشهای برجسته ایران نوک در ایران دیلی ،کیهان ،گاردین و تلگراف در سال
 2004از نظر سیستم انتقالپذیری و تفسیر تحت چارچوب فرکالف موردبررسی قرار گرفت.

مقاالت تمایل داشتند که «ایران» را بهعنوان اصلیترین شرکتکننده ترسیم کند و بیشتر در

مقالههای انگلیس بهعنوان یک انحراف اجتماعی به تصویر کشیده میشد .محمدمحسن

حمیدی ( )1385در مقالهای با عنوان «دیپلماسی ،ذهنیتسازی و پرونده هستهای ایران» بر

این باور است که ایستادن دولت احمدینژاد برای دنبال کردن برنامه هستهای خود ،در کنار

بکارگیری ظرافتهای دیپلماتیک دولت خاتمی با پوشاندن کاستیهای آن میتواند کارآمد

باشد .محمدرضا حقشناس ( )1390نیز در مقالهای با عنوان «رهیافت سازهانگاری در پرونده
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هستهای ایران در راستای نگرانیها و راهکارهای امنیتی تازه که همان تبدیل نظام بینالملل
یکجانبهگرا به چندجانبهگرا است ،قرار میگیرد .همچنین اختالفات هویتی (تفاوت در

ارزشها ،اصول ،هنجارهای سیاسی و اجتماعی) میان ایران با غرب مهمترین عامل اثرگذار بر
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در برابر ایران بهویژه موضوع هستهای بوده است .ازآنجاکه از

دید سازهانگاران ،کنشگران بر پایه هنجارها ،تصمیمگیری و سیاستگذاری میکنند این
اختالف هویتی موضوع محوری در این مقاله است .هرچند که بخشی از پژوهشهای موجود
با تأکید بر مؤلفههای هویتی به تحلیل مذاکرات هستهای پرداختهاند ،اما در اینجا جای خالی

بررسی دیپلماسی رسانهای در خصوص مذاکرات هستهای احساس میشود .این پژوهش با
توجه به اهمیت دیپلماسی رسانهای در سیاست خارجی و همچنین با توجه به خأل پژوهشی
موجود در این زمینه ،به بررسی هویت گروهی بازسازیشده از اعضای  ،5+1طرف مذاکرات

هستهای ایران ،در روزنامه «ایران» در بازه زمانی سالهای  1382تا  1392پرداخته است.

ازاینرو ،رویکردهای روزنامه ایران بهعنوان روزنامه رسمی دولت در قبال پرونده هستهای

از سال  1382تا  1392موردبررسی و تحلیل قرار میگیرند و سعی میشود تا نحوه برسازی
هویت گروهی  ،5+1از چشمانداز روزنامه ایران در دورههای مختلف تحلیل گردد .سؤال
تحقیق به این صورت مطرح میشود« :هویتسازی رسانهای روزنامه ایران درخصوص هویت

گروهی اعضای  5+1در سالهای  ،82-92از چه مشخصههایی برخوردار است؟» برای پاسخ
به سؤال مذکور از روش تحلیل محتوای کمی استفاده شده است .روند بررسی موضوع تحقیق

به این صورت است که ابتدا مبانی نظری تحقیق که نظریه سازهانگاری است را بیان میکنیم ،در
ادامه روش تحقیق و نحوۀ بکارگیری آن در این تحقیق را بیان و سپس به پشتوانه آن به تحلیل

موضوع پژوهش میپردازیم و درنهایت نتیجۀ تحقیق را بیان میکنیم.
مبانی نظری پژوهش

1

2

نظریۀ سازهانگاری بین نظریات روابط بینالملل حدفاصل نظریات تبیینی و تأسیسی قرار
میگیرد .نظریههای تبیینی در پی بیان چرایی رفتار دولتها هستند كه بر این اساس روابط میان

دولتها را بهعنوان امری خارجی نسبت به نظریه تلقی میکند .در مقابل ،نظریههای تأسیسی
قائل به این امر هستند كه واقعیتها و روابط میان ملتها از طریق زبان ،ایدهها و مفاهیم

ایجادشده شکل میگیرند .نظریه سازهانگاری از اینرو راهی میانه برای مطالعه واقعیتها،
1. Explanatory theory
2. Constitutive theories
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هستهای و روابط ایران و اروپا» بر این باور است که رویکرد اتحادیه اروپا در مدیریت بحران

140

❖ مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات

❖ سال بیست و یکم  ،شماره پنجاه و یکم ،پاییز 1399

پدیدهها و رفتارهای بینالمللی برمیگزیند .سازهانگاری از حیث هستیشناسی از «معناگرایی»1

در مقابل «مادهگرایی »2و از «ذهنیتگرایی »3در مقابل «عینیتگرایی »4دفاع میکند .از این
منظر ،سازهانگاری به وجود مستقل جهان از ذهن انسانی (واقعگرایی) باور ندارد .از منظر

معرفت شناسانه نیز این دیدگاه امکان دستیابی به حقیقت عینی ،ذاتی و از پیش تعیینشده را

باور نمیکند (متقی و کاظمی.)210 :1386 ،

سازهانگاران بهرغم طیفبندیهای مختلف و برخی اختالفنظرها و تفاوتها ،در سه
گزاره اصلی هستیشناختی در مورد حیات اجتماعی اتفاقنظر دارند .اوالً ،سازهانگاران در
مورد این موضوع که ساختارها به رفتار کنشگران اجتماعی و سیاسی ،اعم از افراد یا دولتها،

شکل میدهند ،معتقدند که ساختارهای هنجاری یا فکری بهاندازه ساختارهای مادی اهمیت
دارند .ثانیاً ،استدالل سازهانگاران این است که چون هویتها الهامبخش منافع و درنتیجه،
کنشها هستند ،فهم اینکه چگونه ساختارهای غیرمادی هویتهای کنشگران را مشروط

میکنند ،اهمیت دارد .ثالثاً ،سازهانگاران ادعا میکنند که کارگزاران و ساختارها به شکلی
متقابل به یکدیگر قوام میبخشند (اسمیت.)284-286 :1391،

سازهانگاری و مقوله هویت

سازهانگاری رویکردی است که ماهیت و هویت را ساخته و پرداخته تاریخی میبیند .هر هویت
امر تاریخی ،زمانمند و مکانمند است که در بستر زمانی و مکانی خاصی شکل میگیرد .این
رویکرد دارای چهار ویژگی اساسی است:

 .1واکنش نسبت به طبیعی بودن مفاهیم و ایدههای تاریخی .اینها بر این عقیدهاند که

تمایزها و تفاوتها برساخته اجتماعی است نه امر طبیعی؛
 .2مفاهیم و نشانهها جنبه خاص تاریخی و فرهنگی دارد؛ بنابراین محصول ساختار اقتصادی
و اجتماعی است؛

 .3تداوم دانش بشری جنبه اجتماعی دارد ،بدین معنا که معیار صدق و کذب گزارهها مشاهده
و آزمون عینی نیست بلکه زاییده فراگردهای اجتماعی مستمر بین افراد است؛
 .4بین دانش و کنش اجتماعی نسبتی وجود دارد؛ هر سازهای اجتماعی ،نوع خاصی از کنش
را میطلبد (تاجیک.)1383 ،

1. Ideationalism
2. Materialism
3. Subjectivism
4. Objectivism
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تلقی میشود ،زیرا شناسایی یکچیز بدان معناست که آنرا در چارچوب زمان و مکان جای
دهیم .اهمیت زمان در هویتیابی ازآنرو است که هویت تداوم دارد و زمان حکایت دائمی و
مستمری از هویت گذشته را به حال و آینده منتقل میکند .تداوم اجتماعی بر معنادار بودن

گذشته تأکید دارد .گذشته منبع مهمی است که در تفسیر اینجا-اکنون و در پیشبینی آینده باید

به آن رجوع کرد .گذشته بهطور فردی در خاطره و بهطور جمعی در تاریخ جلوه میکند.
بااینحال هیچکدام حقیقی نیستند و هر دو اساساً برساخته و دو وجه مهم هویتاند
(جنکینز .)47 :1381،برساختهگرایی بر ماهیت اجتماعی و رابطهای هویت بر «خود» در
مقابل «دیگری» تأکید مینماید ) .)Cerulo, 1997: 387آنتونی گیدنز با طرح مفهوم

«بازتابندگی ،»1هویت فردی را تصویر بازتابی از خودفهمیهای خویشتن در ارتباط با دیگری
میداند که بهطور روزمره و مستمر ایجاد میشود و ناشی از یک ماهیت بیناذهنی زندگی

اجتماعی است (گیدنز.)86 :1378 ،

چگونگی شکلگیری هویت و ماهیت وجودی آن

2

هویت ،در کانون نظریه سازهانگاری قرار دارد .الکساندر ونت در کتاب «نظریه اجتماعی

سیاست بینالملل »3در مورد مفهوم هویت معتقد است که هویت عبارت است ازآنچه چیزی

به آنچه که هست مبدل میکند .وی اذعان میکند که هویت ،خصوصیتی در کنشگران نیتمند

است که موجد تمایالت انگیزشی و رفتاری است؛ بنابراین ،هویت در اساس یک ویژگی ذهنی

است که ریشه در فهم کنشگر از خود دارد (ونت )326 :1384،و در چارچوب یک جهان

خاص که بهطور اجتماعی ساخته شده ،معنا پیدا میکند (Berger, 1966: 111) .البته معنای این
فهم وابسته به این است که آیا کنشگران (دیگران) ،کنشگر را به همان شکل بازنمایی میکنند یا

نه .در این محدوده هویت واجد یک ویژگی بیناذهنی و نظام محور است و همزمان دو انگاره

وارد فرایند هویتسازی میشود :انگارههای خود و انگارههای دیگری .بر این اساس انگارههای

بیرونی و درونی هر دو به هویتها قوام میبخشند .البته سرشت این رابطه در شرایط مختلف
متفاوت است و این نشاندهنده این است که هویت پدیده یکپارچهای نیست که بتوان تعریفی

عام از آن ارائه داد ،بلکه درواقع انواع مختلفی از هویت وجود دارد که کامالً با یکدیگر سازگار

نیستند (ونت.)326 :1384 ،

1. Reflexivity
2. Alexander Wendt
3. Social Theory of International Politics
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الکساندر ونت درزمینۀ چگونگی ساختهشدن هویتهای گوناگون ،آنها را از منظر

تعاملگرایی نمادین مینگرد که هویت کنشگران از طریق فرایند عالمتدهی ،تغییر و پاسخ
صورت میگیرد )wendt, 1992: 44 & Zehfuss, 2001: 320( .بر اساس عقیده ونت در ابتدا
کنشگر بر اساس سابقهای که در ذهن خویش دارد ،وارد تعامل میگردد و نسبت به انگارههایی

که نسبت به تعامل جنبه برونزا دارد ،یک نقش را به خود و نقشی را به دیگری نسبت میدهد

که این جنبه شامل «نقشپذیری خود و قالببندی دیگری است» (ونت .)337 :1384 ،لذا،
مردم و دولتها نسبت به چیزها ازجمله دیگر کنشگران ،بر پایه معنایی که آن چیزها برایشان

دارد ،عمل میکنند و این بستگی به درکها و انتظارات بیناالذهانی 1در مورد «توزیع شناختی»

دارد که به ادراکات آنها از خود و دیگری شکل میدهد؛ بنابراین ،این معناهای جمعی است که
ساختارهای نظمبخشنده به اعمال ما را شکل میدهند .درواقع کنشگران هویت را با سهیم
شدن در چنین معناهای جمعی کسب میکنند( .ونت )36 :1385 ،این معناهای جمعی و
شناخت مشترک ،به اعتقاد ونت در فرایند تعامل شکل میگیرد و بهطور همزمان به هویت و

منافع آنها که از این منظر ذاتاً اموری رابطهای ،برساخته و بیناالذهانی هستند ،شکل و قوام

میبخشد.
هویتهای اجتماعی برداشتهای خاصی تولید میکنند و به تصمیمات سیاستگذاری

شکل میدهند .اینکه «خود» خود را دوست ،رقیب یا دشمن «دیگری» بداند ،تفاوت زیادی در
تعامل میان آنها ایجاد خواهد کرد ) .)Wentd, 1999: 384-396هویت بهعنوان خصوصیت

کنشگران بینالمللی ،گرایشهای انگیزشی و رفتاری آنها را به وجود میآورد .به عقیده ونت،
هویت از طریق تکرار فرایندهای تعامل ،هویتها و انتظارات در مورد همدیگر تثبیتشده و

گسترش مییابند؛ بنابراین ،بازیگران و کنشگران ،ساختارهای اجتماعی را میسازند و حفظ

مینمایند که درنتیجه این ساختارها دایره انتخابها را محدود میکنند

).(Zehfuss, 2001: 321

به نظر ونت ،هنگامی که این ساختارها و منافع و هویتها ایجاد گردید ،بهراحتی تغییر
نمییابند چراکه سیستم اجتماعی برای بازیگران و کنشگران به یک حقیقت عینی تبدیل
میگردند .از طرفی کنشگران خود ممکن است که به خاطر عوامل بیرونی فرد مثل محرکها و
مشوقهای ارسالشده از طرف نهادهای تثبیتشده یا محدودیتهای درونی فرد همچون تعهد

به هویتهای تثبیتشده ،در ثابت ماندن هویتها نقش داشته باشند ) .(Zehfuss, 2001: 332این
بدان معنا نیست که هویتها و سرشت تعامالت و روابط میان آنها ثابت و الیتغیر باقی

میماند.

1. Intersubjective
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هویت به ملتها اجازه میدهد که جهان را معنادار کنند ،به دستهبندی موجودیتهای دیگر
اقدام نمایند و واقعیتی سلسلهمراتبی بسازند که بر اساس «خود»« ،دگری» و دوست و دشمن
تعریف شده است( .پرایس و رئوس اسمیت )456-453 :1386 ،این جهان ساختهشده که

دارای داللتهای ارزشی است ،اقدامات آنها را نیز شکل میدهند .دولتها نیز که

برساختههایی اجتماعی هستند ،دوستان ،دشمنان ،منافع ،مطلوبیتها ،تهدیدات را تعریف
میکنند و کنشهای خارجی خود را شکل میدهند .در سایه این تعاریف است که کشورهای
دیگر در مقام دوست ،دشمن ،رقیب یا بیطرف دستهبندی میشوند و کنشهای آنها بهعنوان
تهدید یا دوستانه تلقی خواهند شد( .متقی و کاظمی )220 :1386 ،ونت به پیروی از هدلی

بول و مارتین وایت درک و فهم منازعه یا همکاری در روابط بینالملل را در قالب سه فرهنگ
که هر یک منطق و گرایش ویژه دارد ،قرار میدهد :فرهنگ هابزی ،فرهنگ الکی و فرهنگ

کانتی .اگرچه ممکن است که این فرهنگها تحت تأثیر فرهنگهایی در سطح داخلی یا فراملی
باشند ،اما درمجموع بر محور نظام دولتها هستند .در قلب هر آنارشی ،تنها یک موضع

سوژگی وجود دارد :در فرهنگ هابزی «دشمن» ،در فرهنگ الکی «رقیب» و در فرهنگ کانتی
«دوست» .هر یک از وضعیتها متضمن حالت یا سمتگیری خاص خود نسبت به دیگری

ازنظر کاربرد خشونت است .حالت دشمنان ،حالت متخاصمان تهدیدگری است که حدومرزی
در خشونت علیه یکدیگر نمیشناسند؛ حالت رقبا ،حالت رقیبانی که از خشونت علیه یکدیگر

استفاده میکنند اما از کشتن یکدیگر خودداری میکنند و حالت دوستان حالت متحدانی است
که از خشونت برای حلوفصل اختالفات خود استفاده نمیکنند (ونت.)375-376 :1384 ،

لذا ،پاسخ به اين پرسش كه چرا دولتها به شكل تضادآميز و يا احياناً همكاریجويانه در قبال

يكديگر رفتار میکنند و يكديگر را دشمن ،رقيب يا دوست تلقی میکنند برگرفته از كردارهای

اجتماعی است كه بهواسطه آن به تعريف خود و ديگری میپردازند .بر این اساس است كه
ونت ادعا میکند «آنارشی چيزی است که دولتها از آن میفهمند يا آن را میسازند» (دانش
نیا.)59-58 :1394،

از دیدگاه الکساندر ونت ،هویت دولتها تعیینکنندۀ سیاست خارجی آنها است .به

اعتقاد وی ،هرکدام از دولتها در نظام بینالملل بهمانند افراد در جامعه داخلی ،نوعی هویت

دارند که به رفتار آنها در نظام بینالملل شکل میدهد و پیشبینی رفتار آنها را امکانپذیر

میکند .این هویت که در طول تاریخ و در تعامل با دیگر هویتها شکلگرفته ،عاملی مؤثر در

تصمیمگیریهای سیاست خارجی است؛ بنابراین هویت بازیگران در نظام بینالملل بهصورت
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هویت و الگوهای دوستی ،دشمنی و رقابت
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عام و در مذاکرات شکلگرفته بهصورت خاص ،امری برساختی است که در این پژوهش به

دنبال بازشناسی این هویت در «روزنامه ایران» هستیم.

روش پژوهش

جامعه آماری و نمونه :جامعه آماری ما در این پژوهش آرشیو روزنامه ایران در طول سالهای
 1382تا  1392است .در این تحقیق ،بهمنظور یافتن نتایج دقیقتر و قابل استناد و همچنین با
توجه به در اختیار داشتن زمان کافی برای بررسی کلیه جامعه آماری ،از نمونهگیری اجتناب شده

است.

این پژوهش اول اینکه از نوع توصیفی است .در تحقیق توصیفی در پی توصیف عینی
منظم و واقعی خصوصیات یک موضوع هستیم و قصد هیچگونه دخالت و استنتاج ذهنی از

دادهها را نداریم ،بلکه قصد نشان دادن وضعیت موجود است( .دالوری )1380 ،منظور اینکه
ما در این پژوهش در پی توصیف خصوصیات موضوع تحقیق (هویت  5+1در مذاکرات

هستهای) در متن روزنامه ایران هستیم .از طرف دیگر و در مرحله دوم ما میخواهیم با توجه به
توصیفی که از عینیت موضوع ارائه دادهایم به تحلیل در این زمینه بپردازیم؛ بنابراین تحلیلی نیز
است.

روشی که برای پیشبرد تحقیق حاضر به کار گرفته شده است ،تحلیل محتوا است .تحلیل

محتوا روشی است که میتوان آن را دربارۀ انواع گوناگون پیامهای مندرج در آثار ادبی،
مقالههای روزنامه ،اسناد رسمی و  ...به کار بست .واژههایی که نویسنده ،سخنران یا پاسخگو

به کار میبرد ،بسامد آنها ،وجه آرایش آنها در جمله ،ساختمان خطابه و چگونگی بسط آن،

منبع اطالعاتی هستند که بر مبنای آنها محقق میکوشد به شناختی دست یابد (کیوی و

کامپنهود .)237 :1386 ،کلوس کریپندورف تحلیل محتوا را «تکنیک پژوهشی استنباط معتبر
از متن» تعریف میکند( .کریپندورف )29-9 :1390 ،بکارگیری روش تحلیل محتوا شامل
مراحلی است که در آن ابتدا متن خود را تعیین و تعریف میکنیم .این مرحله همان تعیین

جامعه آماری است .در اینجا متن ما بهعنوان مطالب روزنامه ایران در مقطع زمانی  1382تا

 1392انتخاب میشود .در مرحله بعد ،آن ویژگیهایی را که در متن میخواهیم جستجو کنیم،
مشخص میکنیم .بهعبارتدیگر متغیرهایی را که در متن میخواهیم شناسایی کنیم( ،که

میتواند شامل واژه ،عبارت و  ...باشد) را مشخص میکنیم .این مرحله را میتوان مترادف با
تعریف مفاهیم و عملیاتی کردن مفاهیم دانست (میسایی .)53 :1393 ،در پژوهش پیشرو

مفاهیم را به مدد نظریه سازهانگاری که آن را بهعنوان مبنای نظری پژوهش خود انتخاب،
استخراج کردیم .بدینترتیب سه مفهوم «دوست»« ،دشمن» و «رقیب» را بهعنوان مفاهیمی که
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مفاهیم مذکور سعی بر شاخصسازی و عملیاتی کردن آنها کردیم که جدول شماره  1بهعنوان
شاخصهای این مفاهیم شکل گرفت.
جدول  .1مفاهیم و شاخصها
شاخصها

مفاهیم
مخالفت با تحریم

تشویق طرفین به مذاکره (تأکید بر دیپلماسی)
اذعان به امکان حل بحران
دوست

پذیرش حقوق هستهای ایران (به رسمیت شناختن حقوق هستهای ایران)
نفی گزینه نظامی در مسأله هستهای ایران
تأکید بر حل مسأله ایران در آژانس و عدم ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت
اقرار به عدم وجود شواهد مبنی بر ساخت بمب اتم در ایران
همکاری هستهای با ایران
اعتماد به برنامه هستهای ایران
طرفداری از تحریم ایران
اذعان به بینتیجه بودن مذاکرات
حمله نظامی به ایران (تهدید ایران)
تعطیلی و تعلیق فعالیتهای هستهای ایران
اعمال فشار بر کشورهای موافق ایران

دشمن

تصویب قطعنامه علیه ایران
مذاکرات تصنعی با ایران
نگرانی از غنیسازی در ایران
پیششرط تعلیق برای انجام مذاکرات هستهای با ایران
استفاده ابزاری از سازمانهای بینالمللی علیه ایران
تهدید ایران
ممانعت از قدرت گرفتن ایران
مذاکره با ایران ،توأم با فشار شورای امنیت
تمایل به شراکت در مراکز هستهای ایران

رقیب

اعطای بستههای پیشنهادی به ایران
محدود کردن ایران در سیاستهای منطقهای
عدم راهیابی ایران برای مدیریت جهانی
ممانعت از ورود ایران به باشگاه هستهای
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بعد از طی مراحل باال ،اکنون باید واحد زمینه را انتخاب کنیم .بهعبارتدیگر باید واحدی

را که ما در آن در جستجوی شاخصهای مشخص شده هستیم ،مشخص شود .در اینجا ما
بهمنظور افزایش دقت کار هر عنوان مطلب مرتبط با موضوع تحقیق را بهمثابه یک واحد زمینه
انتخاب و محسوب کردیم و در آن به بررسی و جستجوی شاخصهای موردنظر پرداختیم .در

مرحله بعد مطالب موردنظر مشخص و نشانهگذاری شدند .بعد از مشخصشدن مطالب

موردنظر به مرحله تحلیل آنها میرسیم .در این مرحله نشانهگذاریهایی را که به اشکال
مختلف انجام دادهایم ،شمارش میکنیم و در دستههای مختلف مشخص میکنیم .در این
پژوهش برای تحلیل دادهها آنها را در دستهبندیهای متعددی جای دادهایم .در ابتدا ،با توجه

به اینکه علت انتخاب روزنامه ایران برای این پژوهش ،دولتی بودن این روزنامه است و میتوان

برداشتهای این روزنامه را ،دیدگاههای دولت ایران دانست ،بر همین اساس ،این بررسیها بر
مبنای تغییر دولتها ،به دو دوره زمانی تقسیم شده است .بهاینترتیب سالهای  82-84در
قالب دولت محمد خاتمی و سالهای  84-92در قالب دو دولت محمود احمدینژاد تفکیک

شده است .بعد از تقسیمبندی تاریخی دوره تحقیق ،به بررسی هویتهای گروهی اعضای 5+1

در مذاکرات هستهای ،با توجه به متن روزنامه ایران میپردازیم .در اینجا ما چند تقسیمبندی را
در مورد کشورهای  5+1انجام دادهایم .ابتدا آنها را بهصورت کلی و همان گروه  5+1در نظر
گرفتهایم که میتوان از آن بهعنوان «قدرتهای جهانی» یا «نمایندگان جامعه بینالمللی» نیز

یادکرد .در تقسیمبندی دوم ،این کشورها را به دو گروه غربی (شامل کشورهای آمریکا،

انگلیس ،فرانسه و آلمان) و شرقی (شامل کشور چین و روسیه) تقسیم کردهایم .تقسیمبندی

سومی که در مورد این کشورها اعمالشده ،آنها را به دو گروه اروپایی (شامل کشورهای
انگلیس ،فرانسه و آلمان) و کشورهای دیگر را در گروه غیراروپایی (شامل کشورهای آمریکا،

روسیه و چین) قرار داده است .درنهایت ،تقسیمبندی آخری که از این کشورها انجامشده ،آنها

را به دو گروه اعضای دارای حق وتو در شورای امنیت (شامل کشورهای آمریکا ،روسیه ،چین،
فرانسه و انگلیس) و در طرف مقابل کشورهای بدون حق وتو در شورای امنیت (شامل کشور

آلمان) تقسیم کرده است .نکتهای را که باید در مورد این تقسیمبندیها در نظر گرفت این است

که این تقسیمبندیها برساختههای هویتی هستند که محقق مفهومسازی کرده و در متن

روزنامه ایران به جستجوی آنها میپردازد و لزوماً به معنای وجود خارجی این گروهها در دنیای
خارج نیست .برای مثال در عالم واقع گروه شرق متشکل از کشور روسیه و چین که بهصورت
رسمی شکل گرفته باشد ،وجود ندارد .ضمن اینکه این موضوع لزوماً نافی وجود خارجی برخی

از این گروهها نیست .برای مثال انگلیس ،فرانسه و آلمان بهعنوان گروه اروپایی در عالم واقع

نیز وجود دارد .بدین ترتیب با توجه به این هویتهای گروهی اعضای  ،5+1صفحات قبالً
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روند مذاکرات هستهای ایران و  5+1داشته ،بررسیشده و شاخصهایی که در این مقاالت و
گزارشها در قالب سه هویت «دوستی ،رقابت و دشمنی» مطرح شده ،استخراج گردیده است.
یافتههای پژوهش

در این قسمت با توجه به بررسیهایی که بهواسطه شاخصسازیها در متن روزنامه ایران انجام

دادیم ،به بررسی هویتهای گروهی اعضای  5+1در مذاکره هستهای با ایران طی دوره زمانی

موردنظر ( ،)1382-1392میپردازیم .با توجه به اینکه دوره زمانی موردبررسی ما مقارن با
سالهای پایانی دولت محمد خاتمی و دو دوره دولت احمدینژاد است در اینجا این بررسی را

در ظرف زمانی دولتهای موردنظر انجام میدهیم.

هویت گروهی اعضای  5+1در روزنامه ایران در سالهای  1382تا ( 1384دوران ریاست
جمهوری خاتمی)

در این دوره تاریخی ( )1382-1384تنها یک مورد داللتگر که بر هویت گروهی

قدرتهای جهانی اشاره کند پیدا شد و آنهم بر دشمنی هویت این گروه اشاره دارد.

بهاحتمالزیاد یکی از دالیل کمرنگ بودن پرداختن به هویت این گروه در این دوره زمانی این
بوده که در این دوره ،گروه  5+1هنوز در مقابل موضوع هستهای ایران شکل نگرفته بود و طرف
مذاکره با ایران فقط سه کشور اروپایی بودند .با بررسی متن روزنامه ایران در این دوره تاریخی

( )1382-1384مشخص شد که داللتگری که گروه غربی (متشکل از کشورهای آلمان،

انگلیس ،فرانسه و آمریکا) را مورد خطاب قرار دهد ،یافت نشد؛ اما در مقابل داللتگرهایی که
بر گروه شرق (اشاره به کشورهای روسیه و چین بهصورت یک گروه واحد که دیدگاه مشترکی
هم دارند) داللت دارند ،در این دوره زمانی در متن مشاهده میشود .همانطور که در جدول

ذیل مشاهده میشود ،این داللتگرها در سالهای  1382تا  3 1384عدد هستند و همگی
آنها بر دوستی و همراهی این گروه با ایران در مذاکرات هستهای اشاره دارند.
در رابطه با گروه کشورهای غیراروپایی عضو ( 5+1شامل روسیه ،چین و آمریکا) باید
گفت که هیچ نشانهای که در آن این کشورها را بهعنوان یک گروه که دارای دیدگاه مشترکی در

مورد موضوع هستهای ایران هستند ،یافت نشد .بهعبارتدیگر متن موردبررسی هیچ جایگاهی

برای کشورهای غیراروپایی بهعنوان یک گروه همرأی قائل نیست .دلیلی را که با به بررسی
تاریخ مذاکرات هستهای ،برای این موضوع میتوان مطرح کرد این است که در این دوره
تاریخی اساساً این گروه نقشی در مذاکره با ایران نداشت .هرچند با ادامه روند پژوهش میتوان

دلیل محکمتری را ارائه داد که در جمعبندی نهایی به آن میپردازیم؛ اما برعکس ،کشورهای
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اروپایی در مواردی بهعنوان یک گروه همنظر و دارای دیدگاه مشترک مطرح شدهاند که با

بررسی تاریخ مذاکرات هستهای در این دوره زمانی نیز شاهد مذاکره سه کشور اروپایی با ایران
هستیم و بیانیههای پاریس و سعدآباد حاصل همین مذاکرات بود .درمجموع در طول سالهای

 1382تا  91 ،1384داللتگر بر هویت گروه اروپایی اعضای  5+1اشاره دارد که  43مورد آن

بر هویت دوستی 40 ،مورد بر هویت دشمنی و درنهایت  8مورد بر رقیب بودن این گروه اشاره

دارد.
آخرین هویتهای گروهی که در دوره تاریخی  1382-1384باید موردبررسی قرار گیرد،
هویت گروهی کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت (شامل کشورهای آمریکا ،فرانسه،

انگلیس ،روسیه و چین) در مقابل هویت گروهی کشورهای بدون حق وتو در شورای امنیت

(شامل کشور آلمان) است .در بررسیهایی که انجام شد ،مشخص شد متن تحقیق به
کشورهای دارای حق وتو بهعنوان یک گروه که دارای گرایش فکری واحد در مورد موضوع

تحقیق (مذاکرات هستهای) باشند ،اشارهای نداشته است و برای آنها شأن گروهی قائل نبوده

است .در مقابل ،گروه بدون حق وتو (شامل کشور آلمان) در این دوره تاریخی بارها مورد
خطاب قرار گرفته است .درمجموع  25مورد داللتگر در رابطه با هویت کشور آلمان ،بهعنوان
گروه کشورهای بدون حق وتو در شورای امنیت ،یافت شده است که  14مورد آن بر هویت

دوستی این کشور 10 ،مورد بر هویت دشمنی و در آخر  1مورد بر رقیب بودن هویت این کشور
اشاره دارد .این وضعیت را بهخوبی میتوان در جدول شماره  2و نمودار شماره  1دید.
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نمودار  .1مقایسه هویت گروهی کشورهای )1384-1382( 5+1

هویت گروهی اعضای  5+1در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد

همانطور که قبالً نیز بیان شد ،محمود احمدینژاد در دو دوره متوالی پست ریاست

جمهوری را بر عهده داشت .با توجه به این موضوع این دوره هشتساله تحقیق را در دو دوره

چهارساله موردبررسی قرار میدهیم:
هویت گروهی اعضای  5+1در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدینژاد (-1388

)1384

ابتدا به بررسی آمار بهدستآمده از هویت گروه قدرتهای جهانی میپردازیم .درمجموع در

سالهای  1384-1388بهطورکلی  36مورد مرتبط با هویت گروه قدرتهای جهانی یافت شد
که  18مورد آنها بر هویت دوستی 15 ،مورد بر هویت دشمنی و درنهایت  3مورد نیز بر

هویت رقیب بودن این گروه داللت داشتند .در رابطه با گروه کشورهای غربی باید گفت،
درمجموع در این دوره تاریخی از کل  35مورد مرتبط با هویت گروه مذکور 33 ،مورد بر

هویت دشمنی 1 ،مورد بر هویت دوستی و درنهایت  1مورد دیگر بر هویت رقیب بودن این
گروه اشاره میکرد .در مقابل گروه غربی ،در طول دورۀ زمانی  1384-1388در کل  65مورد
بر هویت گروه شرق اشاره دارند که همگی آنها بهاتفاق بر هویت دوستی این گروه تأکید

دارند .این هویتسازی متأثر از سیاست نگاه به شرق بوده است که در این دوره بهصورت
جدی در دستور کار دولت قرار گرفت؛ اما بعدها در فرایند رأیگیری قطعنامههای تحریمی

علیه ایران ،نادرستی این طرز فکر روشن شد.
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دوره تاریخی ( )1384-1388میتوان گفت که این گروه بهعنوان مجموعهای از اعضا که
دارای دیدگاه مشترکی باشند ،هیچگاه در متن موردبررسی ما یافت نشد؛ اما در مقابل به گروه
اروپایی بارها در متن موردبررسی ما اشاره شده است .درمجموع در این دوره تاریخی 105

مورد مرتبط با هویت گروه اروپایی یافت شده که  57مورد بر هویت دوستی 44 ،مورد بر

هویت دشمنی و درنهایت  4مورد بر هویت رقیب بودن این گروه اشاره داشتند.
همانند دوره تاریخی  1382-1384در این دوره تاریخی نیز ،داللتگری که به کشورهای
دارای حق وتو در شورای امنیت بهعنوان یک گروه که دارای دیدگاهی مشترک در مورد مسألهای
خاص باشند ،اشاره داشته باشد ،یافت نشد .شاید دلیل این امر وجود اختالفنظر شدید بین

آنها در مورد مسأله هستهای ایران بوده است .بهنحویکه وجود یک خطمشی مشترک در بین
این کشورهای دارای حق وتو را منتفی میساخت .در یکطرف این قضیه روسیه و چین قرار
داشتند که دیدگاه آنها با اعضای دیگر گروه یعنی اتحادیه اروپا و آمریکا ،بهعنوان طرف دیگر،
متفاوت بود؛ اما گروه کشورهای بدون حق وتو در شورای امنیت که شامل کشور آلمان میشود،

در متن موردبررسی بارها مورد خطاب قرار گرفته است .درمجموع در این دوره تاریخی از کل
 93داللتگر مرتبط با هویت گروه کشورهای بدون حق وتو 53 ،مورد بر هویت دوستی39 ،
مورد بر هویت دشمنی و  1مورد بر هویت رقیب بودن این گروه تأکید داشتند .این وضعیت در

نمودار شماره  2نیز نمایش داده شده است.
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با توجه به بررسیهایی که در متن انجام شده است ،در مورد هویت گروه غیراروپایی در

152

❖ مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات

دوست
هویت گروه

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

هویت گروه

قدرتهای جهانی

شرقی

غیراروپایی

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی

غربی

بدون ح-وتو

اروپایی

-

دارای ح-وتو

-

درصد فراوانی

-

-

فراوانی

100 105 3.9

-

-

-

-

-

-

2.8

1 94.2 33

2.8

100 35

100 65

-

-

-

 100 6550 18

-

-

-

درصد فراوانی

1 41.9 39 56.9 53
-

-

-

-

-

-

-

3 41.6 15

100 93 1.2
-

دشمن

8.4

4 41.9 44 54.2 57

مجموع
رقیب

100 36

1

دوست

دشمن

رقیب

مجموع
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جدول  .3هویت گروهی اعضای )1384-1388( 5+1
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نمودار  .2مقایسه هویت گروهی کشورهای )1384-1388( 5+1

بررسی هویت گروهی اعضای  5+1در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدینژاد

()1388-1392

درمجموع در سالهای  1388-1392از کل  43مورد مرتبط با هویت گروه قدرتهای
جهانی  18مورد بر هویت دوستی 11 ،مورد بر هویت دشمنی و درنهایت  14مورد نیز بر
رقیب بودن این گروه تأکید دارند .نکته قابلتوجه این است که تأکید بر هویت دوستی ،بیشتر

از هویت دشمنی در این دوره زمانی در حالی صورت میگیرد که شاهد اوج گرفتن قطعنامههای

تحریمی  5+1علیه ایران هستیم.
همانطور که جدول ذیل نشان میدهد ،هویت غربی و شرقی در مورد موضوع تحقیق

(مذاکرات هستهای ایران) دقیقاً در تقابل با همدیگر قرار دارند .بهاینترتیب که هویت گروه

غربی در سالهای موردبررسی در این دوره تاریخی ،اکثریت غالب از نوع هویت دشمنی بوده
است .بهنحویکه در سالهای  1388-1392از کل  27مورد مرتبط با هویت گروه غربی 19

مورد بر هویت دشمنی 2 ،مورد بر هویت دوستی و  6مورد بر هویت رقیب بودن این گروه

تأکید دارند .در مقابل ،همانطور که جدول ذیل نشان میدهد ،هویت گروه شرقی در سالهای
موردبررسی در این دوره تاریخی ،اکثریت غالب از نوع هویت دوستی بوده است .بهنحویکه

در سالهای  1388-1392از کل  19مورد مرتبط با هویت گروه غربی  18مورد بر هویت
دوستی و  1مورد بر هویت دشمنی این گروه تأکید دارند.
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در این دوره تاریخی نیز بهمثابه دورههای بررسیشده در قبل داللتگری در مورد هویت

گروه غیراروپایی در متن موردبررسی ما مشاهده نگردید؛ اما در مقابل داللتگرهای متعددی
دال بر هویت گروه اروپایی پیدا شد که در جدول ذیل آمار مربوط به این امر آورده شده است.

درمجموع در سالهای  1388-1392از کل  25مورد مرتبط با هویت این گروه  13مورد بر

هویت دوستی 9 ،مورد بر هویت دشمنی و درنهایت  3مورد بر رقیب بودن هویت گروه مذکور

اشاره دارند.
در مورد هویت گروه دارای حق وتو نیز همانند گروه کشورهای غیراروپایی باید گفت،
همانطور که در دورههای قبلی نیز بیان شد ،در این دوره تاریخی نیز داللتگری که حاکی از
وجود نقطه مشترک در مورد مسألهای خاص در بین اعضای دارای حق وتو در شورای امنیت

باشد ،یافت نشد؛ اما در مقابل گروه کشورهای بدون حق وتو در شورای امنیت که شامل کشور
آلمان میشود ،بارها در متن نمایش داده شده است .درمجموع در طول سالهای -1392
 1388از کل  6مورد داللتگر مرتبط با هویت این گروه  4مورد بر هویت دوستی و  2مورد بر

هویت دشمنی این گروه تأکید دارند.
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هویت گروه
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درصد فراوانی

فراوانی

قدرتهای جهانی

بدون ح-وتو
شرقی

غیراروپایی

غربی

اروپایی

دارای ح-وتو

-

-

-

-

-

درصد فراوانی

-

-

9

فراوانی

36

13

52

12 3

درصد فراوانی

- - 33.4 2 66.6 4

100 6
-

-

-

-

100 25

فراوانی

-

-

94.7 18
70.3 19 7.4
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- - 5.3 1
100 27 22.3 6

-

-

-

-

-

-

-

100 19
2
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مجموع

100 43 32.7 14 25.5 11 41.8 18
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رقیب

مجموع
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جدول  :4هویت گروهی اعضای )1388-1392( 5+1
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نمودار  .3مقایسه هویت گروهی کشورهای عضو)1388-1392( 5+1
بحث و نتیجهگیری

این پژوهش به بررسی هویت گروهی بازسازیشده از اعضای  ،5+1طرف مذاکرات هستهای
ایران در روزنامه «ایران» در بازه زمانی سالهای  1382تا  1392پرداخته است .با توجه

بهمرور آمارهای بهدستآمده از دورههای تاریخی باال میتوان اینگونه بیان کرد که در مورد

هویت گروهی  5+1بهجز دوره زمانی اول که با تعداد یک مورد و آنهم بر دشمنی این گروه
تأکید میکند ،درمجموع در دورههای بعدی پرداختن به هویت دوستی آن بیشتر از هویت
دشمنی آن بوده است .هرچند که بین هویت دوستی و دشمنی این گروه به لحاظ آماری اختالف
زیادی وجود ندارد .برای مثال در دوره دوم از مجموع داللتگرها  50درصد بر هویت دوستی

و  41درصد بر هویت دشمنی گروه مذکور اشاره دارد .در مورد هویت گروه غربی این قضیه
برعکس شده است .بدین معنی که اوالً ،غالباً بر هویت دشمنی این گروه تأکید شده است و
نکته دوم اینکه بین هویت دشمنی و هویت دوستی مورداشاره این گروه به لحاظ آماری فاصله

بسیار زیادی وجود دارد .برای مثال در سالهای  384-1388از مجموع داللتگرهای مرتبط

با هویت گروه غرب  94درصد بر هویت دشمنی این گروه اشاره دارد .گروه شرق وضعیتی
متفاوت از این دو گروهی که ذکر شد ،دارد .در مورد این گروه به اتفاق بر هویت دوستی آن
اشاره شده است و کل  100درصد داللتگرهای یافت شده بر هویت دوستی این گروه شاهد

هستند .بهجز یک مورد در دوره  1388-1392که بر هویت دشمنی این گروه اشاره دارد که
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به قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران بوده است .در مورد هویت برساخته شده از گروه
اروپایی با توجه به آمار بهدستآمده از دورههای زمانی سهگانه میتوان گفت که در تمامی

دورههای مذکور بیشتر بر هویت دوستی این گروه اشاره شده است .ضمن اینکه بر هویت
دشمنی آن نیز اشاره زیادی شده ولی به لحاظ آماری بافاصله کمی پایینتر از هویت دوستی

مورداشاره این گروه قرار دارد .درنهایت در مورد هویت گروه بدون حق وتو در شورای امنیت
نیز به این جمعبندی میرسیم که غالباً هویت دوستی آن مورداشاره بوده است و در دو دوره
اول این هویت با هویت دشمنی مورداشاره گروه مذکور فاصله آماری کمتری دارد ،اما در دوره

دوم و سوم این فاصله آماری افزایش پیدا میکند .بهنحویکه در دوره زمانی سوم به میزان 66

درصد بر هویت دوستی این گروه اشاره میشود .موضوع دیگر تغییر و سیالیت در هویتهای
برساخته شده از گروههای مختلف است .در این مورد میتوان به دو نکته اشاره کرد .اول اینکه
هویتهای برساخته شده ناشی از عملکرد خود گروهها در روند مذاکرات هستهای است و
دوست یا دشمن شناساندن آنها در متن روزنامه بستگی به عملکرد دوستانه یا دشمنانه آنها

دارد .برای مثال برساخته شدن هویت گروه شرق بهعنوان دوست ناشی از عملکرد جانبدارانه
آنها در روند مذاکرات هستهای به نفع ایران بوده است .دوم اینکه متن موردبررسی با

برساختن هویتهای مختلف برای گروههای موردبررسی در بین اعضای  5+1سعی در

جبههسازی و دوستیابی یا به تعبیری جناحسازی بین اعضای مذکور داشته است؛ و درنهایت
نکته آخری که در مورد تغییر در مورد هویتهای برساخته میتوان به آن اشاره کرد ،موجودیت

و اعالم وجود خود گروههای مذکور است .برای مثال آمار میزان پرداختن به هویت گروههای

قدرتهای بزرگ یا گروه غرب در دورۀ زمانی اول بسیار کم بود و دلیل آنهم این بود که هنوز

این گروهها در عالم واقع در رابطه با موضوع تحقیق (مذاکرات هستهای ایران) شکل نگرفته

بودند و بنابراین دلیلی برای پرداختن به آنها وجود نداشت .بهمرورزمان با شکلگیری و
فعالیت این گروه ،تعداد داللتگرهای مربوط به آن طی این دوره افزایش مییابد .توضیحات
باال بهخوبی بیانگر کاربرد عملی نظریه سازهانگاری (بهعنوان چارچوب نظری) هستند .نظریه
سازهانگاری در بین دو طیف نظریات عینگرا و ذهنگرا در روابط بینالملل در حد وسط قرار

میگیرد و برای عین و ذهن ارزش و اهمیت یکسانی را قائل میشود .بر این اساس هم عملکرد

دولتها است که شکلدهنده تحوالت روابط بینالملل است و هم اینکه هویت و هنجارهای
دولتها است که تعیینکنندۀ اقدام آنها در روابط با کشورهای دیگر است .آمارهای ارائهشده

در باال نیز بیانگر این نکته است که برسازی هویتهای مختلف هم ناشی از عملکرد مورد

هویت است و هم اینکه دولتها با برسازی هویتها سعی در پی گیری اهداف خود دارند.
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آنهم ناشی از عملکرد اعضای گروه مذکور در مذاکرات هستهای با ایران و احتماالً رأی مثبت
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مقاله پژوهشی

تحوالت نهاد خانواده در فرایند نوسازی و تأثیر آن
بر سیاستگذاری ایران در حوزۀ خانواده
محمد عباسزاده ،1صمد عدلیپور ،2توکل آقایاری هیر ،3محمدباقر علیزاده اقدم

4

چکیده
جامعهشناسان حوزۀ خـانواده بـر ایـن باورنـد کـه نوسـازی مهمتـرین عامـل تغییـر و تحـوالت خـانواده در
کشورهای در حال توسعه است .در ایران نیز پس از ورود نوسازی به کشور ،نهاد خـانواده طـی چنـد دهـه
اخیر تغییرات متعددی را تجربه کرده است .پـس از انقـالب ایـران ،سیاسـتها و برنامـههایی در راسـتای
حمایت از خانواده در مقابل چالشهای پدیـدار شـده از نوسـازی صـورت گرفتـه اسـت .بـه همـین دلیـل،
هدف این پژوهش مطالعه تغییر و تحوالت خانواده در بستر نوسازی و تـأثیر آن بـر سیاسـتگذاری ایـران
در حوزۀ خانواده است .روش پژوهش ،کیفی است و از رهیافت نظریه داده بنیـاد بـهمنزلـه روش عملیـاتی
پژوهش استفاده شده است .نمونه آماری پژوهش ،شهروندان شهر تبریـز و انجمـن خبرگـان در ایـن شـهر
هستند .راهبرد نمونهگیری ،نظری و شیوه نمونهگیری ،هدفمنـد اسـت .یافتـهها بیـانگر آننـد کـه نوسـازی
باعــث تغییــر در الگوهــای خــانواده ،قواعــد ازدواج و الگوهــای همســرگزینی ،عملکردهــای خــانوادگی،
نگرشها و الگوهای فرزنـدآوری ،متوازن شـدن قـدرت در خـانواده ،تغییـر در الگوهـای اوقـات فراغـت و
تغییر در نگرشها و الگوهای طالق شده است .همچنین سیاستهای اتخاذشـده از سـوی دولتهـا پـس
از انقالب نتوانستهاند آسیبها و چالشهای خانواده را رفع کننـد .ایـن سیاسـتها بـا مشـکالتی همچـون
فراگیر نبودن سیاستها یا عدم رویکرد کلنگر به خانواده ،داشتن رویکرد آسیبمحور به خانواده ،متعـدد
بودن نهادهای متولی خانواده ،صریح نبودن سیاسـتهای خـانواده ،مشـخص نبـودن طریقـه دسـتیابی بـه
سیاستها ،نادیده گرفتن تنوع خانواده ،عدم وجود بیـنش جامعهشـناختی در سیاسـتها و تقلیـل فضـای
معنایی و مفهومی خانواده به تأمین نیازهای اساسی ،مواجه هستند.
واژههای کلیدی
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مقدمه

خانواده بهعنوان یکی از اصلیترین نهادهای اجتماعی ،در دهههای اخیـر بـا تحـوالت متعـددی
روبهرو شده است .از مهمترین این تغییر و تحوالت ،بهویژه در کشورهای توسعهیافته ،میتـوان
به هستهای شدن خانواده ،افزایش طالق ،افزایش همخانگی ،کاهش فرزندآوری ،باال رفتن سـن
ازدواج ،افزایش خانوادههای تک والدی ،تغییر شـکل صـمیمت در روابـط شخصـی خـانواده و

فردیشدن خانواده

(Tomas, 2013; Kalogeraki, 2009; Georgas et al. 2006; Gillies, 2003; Beck

) & Beck-Gernsheim, 2001; Giddens, 1992اشاره کرد .اما این تغییرات و تحـوالت محـدود بـه
کشــورهای توســعهیافته نیســتند و نهــاد خــانواده در بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه نیــز

بهواسطه اشاعه و گسترش نوسازی با تحـوالت زیـادی مواجـه شـده اسـت .بـه دنبـال تغییـرات

تدریجی حاصل از مدرنیته در جامعه ،گروههای اولیه که مصداق بارز آن نهاد خانواده است ،در
کنــار ســایر گروههــای ثانویــه قــرار گرفتــه و از قــدرت و نفــوذ اجتماعیشــان کاســته شـــد

(صادقیفسایی و عرفانمنش .)64 :1392 ،از دیگـر تـأثیرات مدرنیتـه بـر نهـاد خـانواده تغییـر

ساختار آن از حالـت گسـترده بـه هسـتهای بـوده اسـت ،امـا ایـن سـاختار جدیـد نیـز ،بهتـدریج،

متناسب با الزامات و مقتضیات جامعه مدرن ،دچار تحوالتی شده اسـت كـه وضـعیت آن را از
شرایط چند دهه گذشته بهکلی متمایز ساخته است .وضعیت جدید بـه سسـت شـدن پیونـدهای

خانوادگی ،روابط عاری از قدرت درون خانواده ،كاهش پایداری خانواده ،تضـعیف هنجارهـای

خانوادگی در كنترل و سامانبخشی به رفتارها و روابط اعضای خانواده ،تضعیف روابط عاطفی
میــان اعضــای خــانواده ،در هــم ریخــتن نظــام ســنتی ،تقســیم نقشهــا و ...منجــر شــده اســت

(جمشیدیها و همکاران.)184 :1392 ،

ایران نیز همچون سایر کشـورهای در حـال توسـعه ،چنـد دهـهای اسـت کـه گامهـایی را در

جهت مدرنشدن و نوسازی برداشته است و در سایه این امـر ،تغییـر و تحـوالت چشـمگیری را

در بسیاری از زمینهها و نهادهای اجتماعی تجربه میکند .یافتههای پژوهشهای صـورت گرفتـه
از جملــه کنعــانی ()1385؛ ســرایی)1385( ،؛ محمــدپور و همکــاران)1388( ،؛ زاهــدی و
همکــاران)1392( ،؛ ملکــی و همکــاران)1394( ،؛ حقیقتیــان و دارابــی)1394( ،؛ بی ـانگر آن

است كه برخـی فراینـدها و پدیـدههایی كـه در دهـههای گذشـته منجـر بـه تغییـر و تحـول نهـاد

خانواده در کشورهای غربی و توسعهیافته شدهاند ،امروزه ،بـه طـرق مختلـف ،در خانوادههـای
ایرانی بروز و ظهور یافتهاند .درمجموع ،چنین به نظر میرسد كه در جریان مدرنشدن جامعه و

اشاعه فرهنگ مدرن ،خانواده ایرانی آسیبپذیرتر شده باشـد (جمشـیدیها و همکـاران:1392 ،

 .)184درواقع ،ازآنجاییکه این تحوالت از درون نیست و به جوامعی که وارد میشود ،بـهدلیل
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همکاران.)15 :1395 ،
با توجـه بـه اهمیـت و نقشـی کـه خـانواده در فرهنـگ ایرانـی دارد ،ایـن امـر سـبب شـده کـه
وضعیت ،آسیبها و دگرگونیهای آن مورد توجه دولـت و سیاسـتگذاران کشـور قـرار گیـرد و
برای حمایت از نهاد خانواده بسیاری از قوانین ،سیاستها و برنامهها تـدوین شـوند .بـا وجـود

همه این برنامهها ،برخی از اندیشمندان اجتماعی در موقعیت کنونی از بروز بحرانها و آسیبها
در زندگی خانوادگی یاد میکنند و نگرانند که تداوم وضع موجود ،نهاد خانواده را با چالشهـا و
آسیبهای بسیار جدیای روبهرو سازد (قانعیراد و عزلتی مقدم .)162 :1389 ،حـال پرسـش
اینجاست که برنامهها و سیاستگذاریهای موجود تا چه حد توانستهاند راهکارهـای اثربخشـی

را برای این آسیبها و تغییر و تحوالت ارائه کنند؟ از اینرو ،پژوهش پـیشرو درصـدد مطالعـه
تغییر و تحوالت نهاد خانواده در بستر نوسازی و تأثیر آن بر سیاستگذاری ایران است.
روش پژوهش

پژوهش پیشرو با استفاده از رویکرد کیفی و بهرهگیـری از مصـاحبه عمیـق انجـام شـده اسـت.

دادههای گردآوریشده با بهرهگیری از استراتژی نظریه دادهبنیاد مورد تحلیـل قـرار گرفتهانـد .در
پژوهش حاضر با توجه اینکه نظریهای که بهطور کامل و جامع بتواند تحوالت خانواده در بسـتر
نوسازی را نشان دهد ،وجود نداشت از راهبرد نظریه داده بنیاد استفاده شده اسـت .شـهروندان
شهر تبریز و انجمن خبرگان در شهر تبریز که شناخت مناسبی از وضعیت خانواده در ایـن شـهر

داشتند بهعنوان نمونه آماری انتخاب شـدهاند .روش نمونـهگیری مـورد اسـتفاده نیـز نمونـهگیری
هدفمند است .در این شیوه ،پژوهشگر با افـرادی تمـاس برقـرار میکنـد کـه درزمینـۀ موضـوع
موردمطالعــه یــا جنبــههایی از آن دارای اطالعــات و شــناخت مناســب و نســبتاً کــافی هســتند.
همچنین در این شیوه نمونهگیری حجم نمونه به اشباع نظری پرسشهای مـورد بررسـی بسـتگی

دارد .بهعبارتدیگر ،اشباع اطالعاتی یا نظری مالک خاتمه نمونهگیری است .درمجموع بـا 34

نفر ( 12نفر متخصص حوزه خانواده و  22نفر از شهروندان) مصـاحبه شـد ،چراکـه دادههـای
گردآمده ،تکراری شدند و طبقات اطالعاتی جدیدی به دست نیامدند و بـدین ترتیـب محققـان
به اشباع نظری دست یافتند .پس از اتمـام مصـاحبهها دادههـای گـردآوریشـده بـا بهرهگیـری از
روش مقایسهای مداوم ،مطابق با روش استراوس و کربین در دو مرحله کدگذاری باز و محوری

) (Flick, 2018مورد تحلیل قرار گرفتند .همچنین در این پژوهش ،بـهمنظور رعایـت قابلیـت
اعتبار یا روایی پژوهش سعی شد افرادی وارد مطالعه شوند که اطالعات مفیـدی در خصـوص

خــانواده و تحــوالت آن داشــتند .بــرای رســیدن بــه انتقالپــذیری ،ازآنجاییکــه در روش کیفــی
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پژوهشگر موظف است تا مجموعه دادهها و توصـیفات متنـی خـود را بـه نحـوی کامـل و غنـی

عرضه کند ،سعی شد با عرضه کامل یافتهها ،این مهـم تحقـق یابـد .بـرای دسـتیابی بـه قابلیـت
اعتماد ،یافتههای پژوهش به چند تن از پاسخگویان داده شد و از آنها خواسته شد تـا نتـایج را
بررسی و بازبینی کرده ،نظرات خود را اعالم کنند .قابلیت تأیید نیز از طریق مرور و بازبینیهای

دقیق و چندین باره دادههـا ،تفسـیرها و یافتـههای ایـن مطالعـه بـا نگـاهی بـه مطالعـات پیشـین

حاصل شد .همچنین در پژوهش حاضر ،از میان شیوههای مختلف احراز پایایی ،از راهنمـا یـا
پروتکل مصاحبه یا همان پرسشهای مولّد و هدایت جریان مصاحبه برای گردآوری دادهها بهره
گرفته شده است؛ یعنی مصاحبهگر بـا توجـه بـه مصـاحبه و گفتـههای مشـارکتکنندگان ،جریـان

پژوهش را برای بهدست آوردن همه جزئیات هدایت مینمود تا به اهداف پژوهش دست یابد.
یافتههای پژوهش
مشخصات کلی مشارکتکنندگان

از نظر ویژگیهای دموگرافیک ،مشارکتکنندگان شامل  17مـرد و  17زن بودهانـد کـه میـانگین
سنی آنها  39/61سـال اسـت (حـداقل سـن  19سـال و حـداکثر  80سـال) .از نظـر وضـعیت
تأهل 12 ،نفر از مشارکتکنندگان مجرد و  22نفر نیز متأهل هسـتند .همـه پاسـخگویان سـاکن
شـــهر تبریـــز بـــوده و تحصیالتشـــان از بیســـواد تـــا دکتـــری ( 10نفـــر کارشناســـی 9 ،نفـــر

کارشناسیارشد 5 ،نفر دکتری 1 ،نفر کاردانی 2 ،نفر دیپلم 1 ،نفر راهنمایی 3 ،نفر ابتـدایی و

 2نفر بیسواد) بوده است .از نظر وضعیت اشتغال 6 ،نفر از مشارکتکنندگان خانـهدار 4 ،نفـر
دبیر 3 ،نفر دانشجو 3 ،نفر هیئت علمی و مدرس دانشگاه 3 ،نفر کارمند 2 ،نفـر بازنشسـته1 ،
نفر بیکار 1 ،نفر پرستار 1 ،نفر پزشک و غیره بودند.
ابعاد و جنبههای تغییر و تحول در نهاد خانواده
تغییر الگوهای خانواده

یکی از مهمترین دگرگونیهای صورت گرفتـه در نهـاد خـانواده ،خـارج شـدن خـانواده از شـکل
گســترده و تبــدیل آن بــه هســتهای و ظهــور شــکلهای جدیــد خــانواده همچــون خانوادههــای

تکوالــدی و خانوادههــای زن سرپرســت اســت .شــکل اصــلی خــانواده در ایــران ماقبــل مــدرن،
گسترده بوده است؛ اما خانوادههای گسترده تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون مدرنیزاسـیون،
کمکم تبدیل به خانواده زن و شوهری شـدند و افـراد غیـر از زن و شـوهر و فرزنـدان از خـانواده

حذف و در نتیجه ابعاد آن کوچکتر شـد و صـورتهای مختلفـی از خـانواده مثـل خانوادههـای
تکوالدی و زن سرپرست شکل گرفتند .با هستهای شدن خانواده دیگر بیش از دو نسل در یـک
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سکونت داشتند از فرزندان خود جدا شدند.
«تغییــر دیگــه هــم کــاهش خانوادههــایی اســت کــه در آن
سالخوردهها با فرزندانشـان زنـدگی میکردنـد .دیگـه کمتـر

خانوادهای را پیدا میکنیم که در آن سالمندان با فرزندانشان
در یــک منــزل واحــدی زنــدگی میکننــد» (مــرد  26ســاله،
بازاریاب).

مهمترین دالیل افزایش شکلهای جدید خانواده ،کـاهش تمایـل بـه ازدواج ،افـزایش طـالق در
جامعه و فوت یکی از والدین است .در این زمینه ،یکی از مشارکتکنندگان بر این باور است:
«به نظر من ،یکـی از مهمتـرین تغییـرات بـه وجـود آمـده در
خانواده ،رواج خانوادههای تکسرپرست اسـت کـه دلـیلش
هــم افــزایش طــالا و جــدایی در جامعــه اســت» (مــرد 48
ساله ،کارمند بهزیستی).

همچنین با افزایش شهرنشینی ،شیوه ساخت منازل نیز تغییـر پیـدا کـرده اسـت و امـروزه در
شهرهای بزرگ اکثریت شهروندان در خانههای آپارتمانی سکونت دارند .امروزه مساحت خیلی
از منازل در شهرهای بزرگ به زیر  90متر رسیده است ،بهطوریکه حتی خانههایی با متـراژ 50

و  60متر نیز در حـال افـزایش هسـتند .مشـارکتکنندگان یکـی از دالیـل کـاهش حجـم یـا بعـد
خـــانواده را افـــزایش آپارتماننشـــینی و کوچـــک شـــدن مســـاحت خانـــهها میداننـــد .یکـــی از

مصاحبهشوندگان در این زمینه معتقد است که:

«شــیوۀ ســـاخت خانـــهها عــوش شـــده و دیگـــه خبـــری از

حیاطهای بزرگ نیست .االن در شهرها همه تو آپارتمانهـا

زندگی میکنند و خونهها خیلی کوچـک شـدهاند .هـر چقـدر
خونــهها کــوچکتر میشــوند تعــداد بچــهها هــم کــاهش پیــدا
میکنه .چون االن هر بچهای برای خودش اتـاا جداگانـهای
میخواهد» (مرد  34ساله ،مشاور خانواده).

تغییر در قواعد و الگوهای ازدواج و همسرگزینی
ازدواج و همسرگزینی از دیگر جنبههایی است که دچـار تغییـر و تحـوالت اساسـی شـده اسـت.
اظهارات پاسخگویان بیانگر آن است که امروزه میزان ازدواج و تمایل به ازدواج بسـیار کـاهش

یافته است و ازدواج در سنین باالتری نسـبت بـه قبـل اتقـاق مـیافتـد و بـه اصـطالح مـا شـاهد
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خانواده زندگی نمیکنند و خیلی از سالمندان که قـبالً بـا فرزنـدان متأهـل خـود در یـک خـانواده
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تشکیل خانواده در سنین باال یا افزایش سن ازدواج (حتـی بـاالتر از  30سـال) هسـتیم .در ایـن

زمینه یکی از مشارکتکنندگان بیان میکند که:
«موقع ازدواج  13سال داشتم واقعاً بچـه بـودم نمیدونسـتم
که چی به چیه؛ اما االن دخترها رو میبینی که  30سالشـونه

هنــوز ازدواج نکــردن .دختــر خــواهرم  32سالشــه و ازدواج

نکرده و میگه درس دارم» (زن  63ساله ،خانهدار).
مشارکتکنندگان در این پژوهش معتقدنـد کـه امـروزه دیـدگاه و نگـرش جوانـان بـه ازدواج
متفاوتتر از قبل شده است و جوانها بهنوعی دچار واپسزدگی از ازدواج شـدهاند .بسـیاری از

جوانـــان درنتیجـــه تغییـــر نگـــرششـــان بـــه ازدواج ،ایـــن واقعـــه اساســـی و حیـــاتی را امـــری

«محدودکننده»« ،مانع پیشرفت»« ،مانع استقالل فردی»« ،مانع ادامه تحصیل»« ،مانع تفریح و
خوشگذرانی»« ،بیارزش و نامقدس» و ...تلقی میکنند .برای مثال:
«بهنظرم ازدواج چیز بیخودی است و باعث میشه محـدود
بشوی و هی از طرفت حرف بشـنوی و برنامـهات رو بـا اون

هماهنگ کنی .باور میکنی به خـاطر حـرف دیگـران ازدواج
کردم تا تو محـل کـارم راحـت باشـم تـا پشـت سـرم حـرف
نزنند که فالن کس ترشـیده و یـا نمیـدونم حتمـاً یـه ایـرادی

داشته که کسی سراغش رو نمیگیره .ازدواج باعث میشـه از

خیلی از دلخوشیها و تفریحات کم بشـه و بفکـر آشـپزی و
لباس شستن باشی» (زن  29ساله ،کارمند شهرداری).

در این زمینه مشارکتکنندگان موانع زیادی را درزمینۀ عدم ازدواج بهموقع و باال رفـتن سـن

ازدواجشان بیان کردهاند .مهمترین این موانـع عبارتانـد از« :مشـکالت و تنگناهـای اقتصـادی
همچــون بیکــاری و عــدم درآمــد کــافی»« ،تــرجیح شــغل و تحصــیالت بــر ازدواج»« ،تــرس از
مسئولیتپذیری»« ،ترس از محدودیتهای ازدواج»« ،افـزایش طـالق در جامعـه و ایجـاد نـوع
بــدبینی و تــرس نســبت بــه ازدواج»« ،افــزایش توقعــات و انتظــارات خــانواده دختــر از پســر»،
«افزایش مدگرایی و لذتطلبی در جوانان» .برای مثال:

«جوانهای امروزی بیشتر به خاطر مسئولیت قبـول نکـردن،
مشکالت مالی ،ادامه تحصیل و پیدا کـردن شـغل ،تـرس از
محدود شدن و ...گـرایش زیـادی بـه ازدواج ندارنـد» (مـرد

 52ساله ،دبیر).
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دلخوشیهای فردی است که باعث شـده تمایـل بـه تشـکیل
خــانواده و ازدواج کــاهش یابــد» (مــرد  44ســاله ،هیئــت
علمی).

مـــدرن شـــدن معیارهـــای همســـرگزینی از دیگـــر مقولـــههایی اســـت کـــه از مصـــاحبههای

مشارکتکنندگان به دست آمده است .یافتهها بیانگر آن است که معیارها یـا مالکهـای جوانـان
از حالت سنتی و مذهبی (معیارهای دینی و مذهبی ،اصالت خانوادگی) خارج شده و به سـمت
مدرن شـدن یعنـی معیارهـایی چـون مـادیگرایی و پـول ،موقعیـت اقتصـادی و اجتمـاعی فـرد،
زیبایی و جذابیت جسمانی ،مانکن بودن و خوش اندامی ،ویژگیهای ظـاهری همچـون تیـپ و

قیافه ،پیش رفته است .در این زمینه مشارکتکنندگان معتقدند که:
«در دوران قدیم در انتخاب همسر اولویت بـر اخـالا فـرد،
دینداری ،اصل و نسب و ...بود و مادیـات در اولویـتهـای

بعدی قرار می گرفتند» (زن  33ساله ،بیکار).

«بنظرم االن در ازدواج خوش اندام بودن و زیبایی جسمانی
و موقعیت اقتصـادی و اجتمـاعی طـرف خیلـی مهـم شـده»

(زن  39ساله ،آرایشگر).

همچنین آشنایی و عاشق شدن قبل از ازدواج برای جوانان اهمیت خاصی پیدا کرده اسـت.

بهطوریکه جوانان ترجیح میدهند عاشـق بشـوند و بعـد ازدواج کننـد .ایـن در حـالی اسـت کـه
درگذشته افراد کمتر با طـرف مقابـل خـود ارتبـاط و تعـاملی داشـتند و بعضـاً تـا روز عقـد هـم

یکدیگر را مالقات نمیکردند .بـهعبـارت دیگـر ،افـراد اول ازدواج میکردنـد و عشـق و عاشـقی

بعداً اتفاق میافتد .در این زمینه یکی از مشارکتکنندگان معتقد است:

«از نظر ازدواج هم زمان ما با االن خیلی فرا کرده .قشـنگ
یادمه که من اصالً شوهرم رو ندیده بودم و خدا بیامرز پدرم
با پدر شـوهرم قـرار مـدار گذاشـته بـودن کـه مـن و شـوهرم

ازدواج کنــیم؛ امــا االن دختــر و پســر چنــد وقتــی رو بــا هــم
سپری میکنند تـا بـا خصوصـیات هـم آشـنا شـوند .درواقـع
سعی میکنند اول عاشق شوند و بعد ازدواج کنند» (زن 63
ساله ،خانهدار).

افزایش گزینشگری جوانان در امر همسرگزینی و کاهش نقش والـدین در همسـرگزینی آنهـا

نیز از زمینههایی است که طبق اظهارات مشارکتکنندگان دچـار تغییـر و تحـوالتی شـده اسـت.
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«عامـل دیگــر ،لــذتگرایی و جسـتجوی منــافع و لــذتها و
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بهطوریکه استقالل و فردگرایی جوانان بیش از هرجـایی درزمینـۀ انتخـاب همسـر تجلـی پیـدا
کرده است .این در حالی است کـه درگذشـته بیشـتر ازدواجهـا یـا تنظیمشـده بودنـد و کـامالً بـا
نظــارت بزرگترهــا صــورت میگرفتنــد؛ امــا امــروزه ازدواج در حــال تبــدیل شــدن بــه یــک امــر
شخصــی یــا فــردی میــان دختــر و پســر اســت .درواقــع ،اجوانــان در گــزینش همســر از قیدوبنــد

تمایالت والدین یا بزرگترها رها شده و بدون توجه به مالحظات خـانوادگی مطـابق بـا میـل و

عالقه قلبی یکدیگر را انتخاب میکنند.
«جوانهـــا خیلـــی در امـــر ازدواج قـــدرت پیـــدا کردهانـــد و
خودشون طرفشون را پیدا میکنند یعنی تصمیمگیرنده اول
و آخر تقریباً خودشون هستند» (مرد  38ساله ،شغل آزاد).

همچنین اظهارات مشارکتکنندگان بیانگر آن است که امروزه شیوههای آشنایی و ازدواج از
حالت سـنتی خـارج شـده و مـدرن شـدهاند .در ازدواجهـای سـنتی نظـر بزرگترهـا یـا والـدین،

مهمترین معیار برای انتخاب همسر به شمار میرفت و اکثر ازدواجها به شکل تنظیمشـده و بـر
اساس فشار اجتماعی انجام میگرفت و بهدلیل غلبه روحیه جمعگرایی بـر فردگرایـی یـا فقـدان
فردیت ،حق انتخابی به آن صورت بـرای دختـر و پسـر وجـود نداشـت؛ امـا امـروزه بـا افـزایش
حضــور افــراد در جامعــه و همچنــین دسترســی گســترده بــه رســانههای نــوین ،دختــر و پســر بــه

شیوههای جدیدتری با همـدیگر آشـنا میشـوند .بـهطوریکـه آشـنایی در دانشـگاه ،محـیط کـار،
فضــای مجــازی و ...از مهمتــرین شــیوههای آشــنایی و ارتبــاط دختــر و پســر جهــت ازدواج بــا
همدیگر هستند .درواقع ،حضور در محافل یا میدانهای اجتماعی مختلف بـه فـرد در انتخـاب

همسر کمک شایانی کرده است.

«االن دیگه ازدواجهای سنتی و تنظیمشده کمتر اتفاا

میافتند و انتخاب همسر از طریق دوستیهای قبل از

ازدواج در پارکها ،دانشگاهها و آشنایی در فضای مجازی
و گفتگوهای اینترنتی ازجمله روشهای همسریابی تازه

است» (مرد  48ساله ،کارمند بهزیستی).

افزایش خانوادههای فرزندیاب یا نومکان شدن محل سکونت زوجین پـس از ازدواج نیـز از

دیگر تغییرات صورت گرفته در حوزه خـانواده اسـت .درگذشـته زوجـین پـس از ازدواج بـهدلیل

تحرک اجتمـاعی پـایین وارد خانوادههـای جهتیـاب یـا راهیـاب خـود میشـدند و بهاصـطالح
پــدرمکانی و مادرمکــانی رواج داشــت؛ امــا امــروزه تمایــل بــه خانوادههــای فرزنــدیاب بــهعنوان

فرایندی اجتنابناپذیر در ساختار خانواده هستهای در حال افزایش است .بهطوریکه امروزه زن
و مرد پس از ازدواج به منزل جداگانهای نقل مکان میکنند و هم از والدین خود و هم از پـدران
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مادرمکانی بهشدت کاهش مییابد .برای مثال:
«االن کدوم دختر و پسر تازه ازدواج کـردهای رو میشناسـی
که برن تو خونه پدرشون زندگی کنند؟ خیلی کمتر شده ایـن

چیزا .ماها خیلیهامون بعد ازدواج میرفتیم خونـه پـدرمون
زندگی میکردیم و کالً تو یه خونـه زنـدگی میکـردیم» (مـرد
 74ساله ،بازنشسته).

درگذشـته ،بیشــتر ازدواجهــا درونهمسـری و از نــوع خویشــاوندی بـود (صــادقی فســایی و

عرفــانمنش )51 :1395 ،و در جامعــه بــاور بــر ایــن بــود کــه عقــد دخترعمــو و پســرعمو را در

آســمانها بســتهاند؛ امــا در جوامــع نــوین معمــوالً نقــش خــانواده ،فامیــل ،خویشــاوندان و
هممحلهایها کم شده و بر نقش گروههای شغلی و دوستان و سازمانهای اجتماعی در انتخاب
همسر اضافه میشود .درنتیجه ،افراد ازدواج کرده کمتـر بـا یکـدیگر نسـبت خویشـاوندی دارنـد

(آزاد ارمکی .)129 :1386 ،درواقع ،در ازدواجهای امروزی ،برونهمسری افزایش یافته است

و دختر و پسر به نسبت بسیار کمتری فامیل نزدیـک یکـدیگر هسـتند .از مهمتـرین دالیـل رواج
برونهمسری ،آسیبزا بودن این نوع ازدواجها از منظر پزشکی است .بهطوریکه علـم پزشـکی
پیوندهای فامیلی را با توجه به فرزندانی که به دنیا میآیند صحیح نمیداند .همچنـین زوجـین و

خانوادههــا پیونــدهای فــامیلی را عامــل مهمــی درزمینــۀ دخالــت بیشــتر خویشــاوندان در امــور
خانوادگی میدانند و درنتیجه با آن مخالفت میکنند .همچنین افـزایش حضـور دختـر و پسـر در
جامعه و دانشگاهها نیز از دیگر دالیل رواج و گسترش برونهمسری است .در این زمینه یکی از
مشارکتکنندگان معتقد است که:

«االن ازدواجهــــای فــــامیلی رو ازنظــــر پزشــــکی درســــت

نمیداننــــد .همچنــــین در ازدواجهــــای فــــامیلی دخالــــت
خانوادههــا در زنــدگی زوجــین بیشــتر میشــود و مــوقعی کــه
دختر و پسر بـه مشـکل برخـورد میکننـد و خواسـتار طـالا

میشوند رابطه فامیل با فامیـل بـه هـم میخـورد» (مـرد 44
ساله ،هیئت علمی).

افزایش ازدواج مجدد نیز از دیگر جنبههایی است که شاهد تغییر و تحوالتی در آن هسـتیم.

درگذشته با توجه به اینکه طالق یک تابو محسوب میشد و دارای قبح اجتماعی بـود بهنـدرت
شاهد طالق بودیم و درنتیجه میزان ازدواج مجدد بسیار پایین بود؛ اما با کـاهش قـبح طـالق و
افزایش طالق در جامعه میزان ازدواج مجـدد نیـز در جامعـه افـزایش یافتـه اسـت .بـهنحویکـه
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امروزه ازدواج مجدد به بخشی از فرهنگ عمومی تبدیلشده و قبح آن از بین رفته است .در این

زمینه یکی از مطلعان کلیدی میگوید:
«ازدواج مجدد تبدیل به فرهنگ عمومی شـده اسـت و قـبح
آن به خاطر عادی شدن و افـزایش طـالا در جامعـه از بـین

رفته است» (مرد  44ساله ،هیئت علمی).

کاهش چندهمسری نیز از دیگر مقوالتی است که مشارکتکنندگان بدان اشاره نمودهاند .در
جوامع معاصر تقریباً همه مـردان تنهـا یـک همسـر دارنـد و نسـبت جنسـی و عوامـل فرهنگـی-
اجتماعی (تلقی چندزنی بهعنوان نـوعی خیانـت) و اقتصـادی (تنگناهـای اقتصـادی) مهمتـرین
موانع چندزنی هستند.

«چنــدزنی تقریب ـاً در شــهرها و حتــی روســتاها از بــین رفتــه
است و اتفاا نمیافتد .چون همه نگـاه بـدی بـه آن دارنـد و
آن را نوعی خیانت به حساب میآورند .بماند که مشـکالت

اقتصــادی هــم مــانع اساســی در مقابــل آن اســت» (زن 35
ساله ،دبیر).

تغییر در عملکردهای خانوادگی

طبــق اظهــارات مشــارکتکنندگان مهمتــرین تغییــر و تحــوالت صــورت گرفتــه در عملکردهــای

خانوادگی در شهر تبریز عبارتاند از :دگرگونی مناسبات ارتباطی خـانواده ،دگرگـونی مناسـبات

عاطفی خانواده ،تضعیف نقش خـانواده در جامعهپـذیری ،تضـعیف نقـش اقتصـادی خـانواده،
شــکلگیری پسافوردیســم در خــانواده ،تضــعیف نقــش حمــایتی خــانواده ،بحــران در نقشهــای
خانوادگی ،تضعیف کارکرد هویتبخشی خانواده و تضعیف نقش کنترلی خانواده.

امروزه یکی از چالشهای جدی فرا روی خانوادهها ،کاهش روابط دوسـتانه و نزدیـک میـان

اعضای خانواده است .آنچه بیش از همه زمینهساز چالشهای جدی در بـین همسـران میشـود،
نبود ارتباط کافی و مؤثر در بین آنهاست؛ ارتبـاطی کـه ضـمن دادوسـتد کالمـی ،حـس تعلـق و

وابستگی را در آنان برانگیخته و موانـع شـناختی را در سـطوح اولیـه برطـرف میسـازد (کـارگر،

 .)177 :1394گفتــههای مشــارکتکنندگان بیــانگر آن اســت کــه اعضــای خــانواده اوالً ،زمــان
خاصی را بهصورت جدی به گفتگـو بـا یکـدیگر اختصـاص نمیدهنـد .دومـاً ،گفتگوهـای آنهـا
بیشتر درزمینۀ ارائه اطالعات سطحی به همدیگر است نه حول یک مسئله خاصـی .سـوماً ،ایـن
گفتگوها زمان زیادی طول نمیکشد و بسیار کوتاهمدت هستند.
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از همدیگر دور شدهاند و گفتگـو و احساسـی بـین اعضـای
خـــانواده بـــه اون صـــورت وجـــود نـــدارد» (زن  70ســـاله،

خانهدار).

«اعضای خانواده انگار با همدیگر غریبه هستند و گفتگویی

بینشــان صــورت نمیگیــرد و زمــان گفتگوهــا هــم کوتــاه
شدهاند» (مرد  46ساله ،روحانی).
بــه نظــر مشــارکتکنندگان یکــی از مهمتــرین پیامــدهای کــاهش تعــامالت و گفتگوهــای

خانوادگی ،افزایش میزان تنهاییهای اعضای خانواده و یا منزوی شدن آنها است .برای مثال:
«تو خانوادهها گفتگویی صورت نمیگیرد و انگار هـر کسـی
برای خودش زندگی میکنه» (زن  42ساله ،خانهدار).

مهمتــرین علــت کــاهش تعــامالت و گفتگوهــای خــانوادگی ،ورود رســانههای ارتبــاطجمعی

همچون تلویزیون و فضای مجـازی بـه کـانون خـانواده اسـت« .بـا ورود ایـن رسـانهها اعضـای

خانواده بهجای انجام گفتگو و صحبت با یکدیگر ،صرفاً به یک نقطه یا گوشهای خیره شده و از
ارتباطــات کالمــی آنهــا کاســته میشــود» (صــادقی فســایی و عرفــانمنش .)1392 ،رســانههای
ارتباطجمعی با تضعیف تعامالت و گفتگوهای خانوادگی ،اعضای خانواده را بهجای همگرایی
به سمت واگرایی سوق میدهند تا جایی که هر عضـوی در خـانواده ،صـرفاً در مکـان مشـترکی

زنــدگی میکنــد ،امــا کمتــر گفتگــویی بــا ســایر اعضــای خــانواده دارد .در ایــن زمینــه یکــی از
مشارکتکنندگان میگوید:

«حــرف زدن و گفتگــو میــان اعضــای خــانواده در طــول روز
کمتر شده است و بهجای گفتگو با همدیگر ،افراد بهوسـیله

رســانههای جمعــی خودشــان را ســرگرم میکننــد» (مــرد 52
ساله ،دبیر).
همچنین مناسبات عاطفی اعضای خانواده هم دچار دگرگونیهایی شده است .نهاد خانواده

قدرتی دارد که در آن بااحساس تعلق نزدیک به دیگران و اعضای خانواده ،مانع از سرگشتگیها

و سرخوردگیهای عمیق روحی و روانی در افراد میشود .درواقع ،صمیمیت ،مشخصه اساسـی
و غیرقابــل تفکیــک خــانواده اســت و همــین ویژگــی ،آن را از ســایر نهادهــای اجتمــاعی متمــایز

میسازد (صـادقی فسـایی و عرفـانمنش .)68 :1392 ،در خانوادههـایی کـه مناسـبات عـاطفی
اعضای خانواده دچار بحران یا اختالل میشود ،فضا یا جو عاطفی خانواده تنزل پیدا میکنـد و
صرفاً چهارچوبی از خانواده باقی میمانـد و اعضـای آن دچـار فقـر عـاطفی میشـوند .افـزایش
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«ببینید االن زندگیها خیلی بیحسابوکتاب شدهاند .همـه
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ساعات کاری مردان چه بهصورت اضافهکار و چه بهصورت شغل دوم و افزایش میزان اشـتغال

زنان در جامعه از مهمترین عوامل تضعیف مناسـبات عـاطفی اعضـای خـانواده اسـت .در ایـن
زمینه یکی از مشارکتکنندگان بر این نظر است که:
«توجه و محبت و عاطفه در خانوادههای امروزی کمتر شده

است یعنی بهخاطر دغدغـههای زمـان حاضـر همچـون کـار
کــردن و حضــور در جامعــه افــراد توجــه و محبتشــان بــه
یکدیگر کمتر شده است .مرد به خاطر دغدغـههای کـاریش

به زن کمتـوجهی میکنـد یـا زن بـه مـرد تـوجهی نـدارد و یـا
والدین فرزند یا فرزندان خود را به حال خود رها میکننـد و

بچهها زمان زیادی را در تنهایی سـپری میکننـد» (مـرد 52
ساله ،دبیر).

تضعیف نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان نیـز از دیگـر تغییـرات صـورت گرفتـه در

عملکردهای نهاد خانواده است .در دوران گذشته از طرفی با توجه به اینکه نهادهـای اجتمـاعی
محدود بودند و دچـار تفکیـک یـا تمـایزات نهـادی نشـده بودنـد و از طرفـی دیگـر چـون شـکل
خانواده ،گسترده بـود ،بیشـترین نگرشهـا ،دیـدگاهها و رفتارهـای افـراد متـأثر از خـانواده بـود.

بهنحوی که خانواده کانون اصلی جامعهپذیری کودکان بود ،اما با ورود به دنیای مدرن و افزایش
تمــایزات نهــادی ،فراینــد اجتمــاعی کــردن فرزنــدان بیــرون از کــانون خــانواده توســط نهادهــایی

همچــون مهــدکودکها ،مــدارس و رســانهها صــورت میگیــرد .درواقــع ،فراینــد جامعهپــذیری
فرزندان تنها بر عهده خانواده نیست و مدارس و رسانههای ارتبـاطجمعی نیـز بخشـی از فراینـد
اجتماعی کردن کودکان را بر عهده گرفتهاند و تا حدودی در این زمینه رقیـب نهـاد خـانواده نیـز

محسوب میشوند .در این زمینه برخی از مشارکتکنندگان معتقدند که:

«رسیدگی بـه بچـهها کمتـر شـده اسـت و خیلـی از بچـههای
کوچــک رو میــدن بیــرون براشــون نگــه میــدارن .بــرای نــوه
کــوچکم کــه ســه سالشــه پرســتار بچــه گــرفتن و اون ازش

مراقبت میکنه .امروزه بچهها اکثراً تو مهـدکودک هسـتند و

تربیت و آموزش بچهها دسـت خانوادههـا نیسـت» (زن 70
ساله ،خانهدار).

همچنین نقش خانواده در آموزش و تربیت جنسی کودکان نیـز دچـار تغییراتـی شـده اسـت.

درگذشتهای نهچندان دور آموزش جنسی ،هرچند به شکل بسیار کمرنـگ ،از طریـق والـدین بـه
فرزندان منتقل میشد و آنها خود را موظف بـه نظـارت بـر رفتـار جنسـی فرزنـدان میدانسـتند
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ماهوارهای و انیمیشنهای هالیودی ،نهاد خانواده آرامآرام حساسـیت خـود را درزمینـۀ تربیـت و
آموزش جنسی از دست میدهد و این کارکرد را نهاد رسانه بر عهده میگیرد .برای مثال:
«محتــوای فیلمهــای هــالیودی خیانــت ،زنــدگی مجــردی،
روابط نامشروع جنسی و طالا اسـت .طبیعـی اسـت کـه بـا

تماشای بیشتر این فیلمها نگرش و طـرز فکـر افـراد عـوش
میشــود .یــا شــما کارتونهــا را ببینیــد در ایــن کارتونهــا
شخصـیتها پــدر و مـادر ندارنــد یـا فقــط یـک والــد دارنــد

اینها همگی برای تغییر ذهنیت کودکان هستند» (مـرد 46

ساله ،روحانی).
یکی دیگر از تغییرات صورت گرفته در عملکردهای خـانوادگی شـکلگیری پسافوردیسـم در

خانواده (تغییر در نقش اقتصادی خانواده) است .پسافوردیسـم بـه معنـای دوره نـوینی از تولیـد

اقتصادی سرمایهداری است که در آن انعطافپذیری و نوآوری به حداکثر میرسد تا به تقاضای

بازار برای محصوالت متنوع و خـاص پاسـخ دهـد .درمجمـوع ،ایـن اصـطالح بـرای اشـاره بـه
مجموعه تغییرات همپوشانی به کار میرود که نهفقط در حیطه کار و زندگی اقتصـادی ،بلکـه در
سرتاسر جامعه رخ میدهند (گیدنز و بردسال .)553-554 :1386 ،در جوامع فعلی ،افـراد بـا

توجه به شایستگیها ،تواناییها و مهارتهایی که دارند استخدام میشوند .در چنین شـرایطی،
از میزان روی آوردن فرزندان به شغل آبا و اجدادی پدرانشان کاسته میشود .با توجه بـه متنـوع
شدن نیازهای افراد و افزایش تقسیم کار در جامعه ،نهادها و مشـاغل تخصصـی متنـوعی بـرای

تأمین این نیازها به وجود آمدهاند و برای وارد شدن به مشاغل تخصصـی و حرفـهای افـراد نیـاز

دارند که مدارک این حرفـهها و مشـاغل را داشـته باشـند .امـروزه ایـن مـدارک توسـط نهادهـای
رسمی همچون دانشگاهها صادر میشود؛ بنابراین ،با روی آوردن افـراد بـه مشـاغل متفـاوت از
نقش یا کارکردی تولیدی خانوادهها کاسته میشود و نهـاد خـانواده تبـدیل بـه یکنهـاد مصـرفی

میشود .همه این تغییرات و تحوالت (متنوع شدن نیازها ،به وجود آمـدن مشـاغل تخصصـی،
افزایش تقسیم کار ،ورود به دانشگاه جهت کسـب مـدارک تخصصـی و )...نشـانگر شـکلگیری

اصول پسافوردیستی در نهاد خانواده است .برای مثال:

«یکی از تغییرات مهم درزمینٔه خانواده بنظـرم کـاهش نقـش
خــانواده از یــک واحــد اقتصــادی تولیــدی بــه یــک واحــد

مصــــرفی اســــت .تقریبــــاً تمــــامی خانوادههــــای شــــهری

مصــرفکننده هســتند و دیگــر مــواد موردنیــاز خودشــون را
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(کــارگر)164 :1394 ،؛ امــا بــا ورود رســانههای نــوین همچــون فضــای مجــازی ،شــبکههای
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تولیــد نمیکننــد بلکــه خریــداری میکننــد» (مــرد  26ســاله،

بازاریاب).
«قبالً پسـرها وارد شـغل پدرشـان میشـدند و شغلشـون از
اولین تأمین بود؛ اما االن بچـهها میخواهنـد پیشـرفت کننـد
برای همین سراغ درس و دانشگاه و مدرک و سایر شـغلها

میروند و کسی شغل پدرش را ادامه نمیده» (زن  28ساله،
خانهدار).
از دیگــر عملکردهــای خــانواده ،حمایــت و مراقبــت از افــراد خــانواده اسـت کــه دربرگیرنــده

نگهداری از کودکان ،مراقبت از سالمندان ،حمایت اقتصادی از جوانان ،حمایت و پشتیبانی از

اعضای خانواده در مقابل آسیبها و مشکالت فردی و اجتماعی اسـت .درگذشـته بـا توجـه بـه
غلبه جمـعگرایی و رواج خـانواده گسـترده ،حمایتهـای ویـژهای از اعضـای خـانواده در مقابـل
مشکالت جسمانی ،اقتصادی و اجتماعی میشد؛ اما امروزه با توجه به تمایز نهادی گسـترده در

سطح جامعه ،بخشی از عملکرد خانوادهها درزمینۀ حمایت و مراقبت از اعضای خانواده بهویژه

کودکــان و ســالمندان بــه مهــدکودکها ،ســرای ســالمندان ،بهزیســتی و ...ســپرده شــده اســت.
درگذشته با توجه به ارزشها و حمایتهای ویژهای که نسبت به سالمندان اعمـال میشـد آنهـا
راحتتر فرایند سالخوردگی را طی میکردند و بهنوعی از سالمت روانـی و اجتمـاعی برخـوردار
بودنــد؛ امــا اظهــارات مشــارکتکنندگان بیــانگر آن اســت کــه امــروزه مراقبــت و رســیدگی از

سالخوردگان کاهش یافته است و همفکری و مشورتی با آنها صـورت نمیگیـرد و از نظـرات و

تجربیات آنها کمتر استفاده میشود.

«کـــاهش مراقبـــت از ســـالمندان هـــم بنظـــرم در جامعـــه و

خانوادههــای مــا رواج دارد ،بهطوریکــه کمتــر مشــورتی در

تصمیمگیریهای خانوادگی با سالمندان صورت میگیرد .یا
بعضاً شاهد سپردن سالمندان به سـرای سـالمندان هسـتیم»
(مرد  44ساله ،هیئت علمی).

یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر کاهش نقش حمایتی خانوادهها از فرزندان و اعضای

خود بهویژه در مقابل مشکالت مالی ،افزایش گرفتاریها و تنگناهای اقتصادی است که
خانوادهها االن گرفتار آن شدهاند .یکی از این مشارکتکنندگان در این زمینه معتقد است که:
«االن خانوادهها بهزور از عهده تأمین مخارج خودشان

برمیآیند و به همین خاطر وقتی مشکلی برای یکی از بچهها
میاد پدر و مادر نمیتوانند کمک خاصی مخصوصاً از نظر
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هستم و هیچ شغلی ندارم و پدرم فقط ماهیانه بهم صد
هزار تومن میده .البته بنده خدا تقصیری نداره چون بخوادم

بیشتر بده نمیتونه خب از کجا دربیاره بده با این همه

گرونی؟» (زن  21ساله ،دانشجو).

از سایر عملکردهای خانواده میتوان به نظـارت و کنتـرل بـر رفتـار اعضـای خـانواده اشـاره
نمود که یا از راه کنترل مستقیم خانواده بر رفتار اعضا ،یا بـهطـور غیرمسـتقیم و بـهعنوان پیامـد
عملکردهایی چون تأمین نیازهای جنسی و عاطفی ،مراقبت و حمایت و اجتماعی کردن تحقـق

مییابد (بستان .)136 :1394 ،در خانوادههای سنتی اقتدار والدین بهخصوص پـدر خـانواده و
حتی پدربزرگ منبع نظارت و کنترل رفتار فرزندان بـود؛ امـا در خانوادههـای مـدرن امـروزی بـا
توجه به رواج نگرشها و دیدگاههای فردگرایانه و لیبرالیستی از نقش کنترلی و نظارتی خـانواده
بر رفتار اعضای خانواده بهویژه فرزندان کاسته شده اسـت و نظـارت بـر رفتـار فرزنـدان وظیفـه
مشترک نهادهایی مثل خانواده ،مهدکودک ،مدارس ،دانشـگاه و رسـانههای ارتبـاطجمعی شـده
است .البته این بدان معنا نیست که در جوامع جدید ،خانواده نقشی در کنترل اجتمـاعی بـهویژه
کنترل رفتارهای جنسی خارج از چارچوب ازدواج ندارد ،بلکه منظور این است که نقش کنترلی

خانواده نسبت به قبل با توجه به افـزایش ارتباطـات و حضـور افـراد در جامعـه کمرنـگتر شـده

است .برای مثال یکی از مشارکتکنندگان بر این نظر است که:

«االن خانوادهها زیاد رو بچهها کنترلی ندارند یعنی بخواهند

هــم نمیتواننــد چــون االن بچــهها از فضــای مجــازی هــم
اســتفاده میکننــد و بیشــتر از قبــل در بیــرون یعنــی جامعــه

حضــور دارنــد .حتــی زن و مــرد هــم همــدیگر را بهســختی

میتوانند کنترل کنند .بیشترین کنترل زن و مرد از این بابـت
هست که کسی به کسی خیانت نکنه« (مرد  34ساله ،راننـده
تاکسی).

نقشهای خانوادگی نیز بخشی از عملکردهای خانواده است که دچار تغییر و تحوالتی شده

است .زن و مرد و فرزندان بهعنوان واحدهای شکلدهنده به خـانواده در موقعیتهـای مختلـف

در خانواده ،موظف به برآوردن یکسری وظایف هستند كه بهمرور تعیـینکننـدۀ نقشهـای هـر

دوطرف است؛ اما امروزه ما شاهد افزایش بحران در نقشهای خانوادگی افراد هسـتیم« .درهـم
ریختن ساختار خانواده سنتی ،فرایندی بود که بنیان مادری و پـدری را درهمریختـه و نقـش هـر
یک را به حاشیه بلکه به خارج از خانه راند و فرصت ایفای نقش مـادری و همسـری را آنگونـه
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که خانواده بدان نیازمند بود از زنان گرفت» (سیّاح و حسـینی مجـرد .)222 :1390 ،همچنـین

در جوامع فعلی ،نقشها و مسئولیتهای زنان و مردان که به ترتیب خانهداری و نـانآوری بـوده
دچار دگرگونیهایی شـده اسـت و زن و مـرد بـودن ،از نظـر نقشهـا و هویتهـایی کـه ایجـاب
میکند ،معنای روشـن و مشخصـی نـدارد و امـروزه زنـان و مـردان در چـارچوب سرنوشـتی کـه

بهواسطه نقش آنها از پیش تعیـین شـده اسـت زنـدگی نمیکننـد (گیـدنز .)1392 ،درواقـع ،در

دوران مدرن ،وظـایف و نقشهـای زنـان و مـادران و حتـی فرزنـدان ،ماننـد نـانآور بـودن مـرد،
خانهدار بودن زن ،اهمیت مادری ،وظیفه آموزش و اجتماعی کردن فرزند و غیره زیر سؤال رفته
و بسیار کمرنگ شدهاند و خانواده ،بههیچعنوان آن اهمیت یا قداسـت خـاص دوران گذشـته را
نــدارد .درنتیجــه ،امــروزه اعضــای خــانواده چنــدان خــود را مکلّــف بــه انجــام نقشهــا یــا

مسئولیتهای خانوادگی نمیدانند و برای خـود نقشهـای جدیـدی قائـل هسـتند کـه در جهـت
پیشــرفت فــردی آنــان اســت (عنایــت و پرنیــان .)1392 ،همچنــین اعضــای خــانواده فراتــر از

حوزههای خصوصی و نقشهای سنتی همچون مادری ،همسری ،پدری و غیره نقش بـر عهـده
میگیرند و منابع هویتساز آنان متنوع شده است .عالوه بر این ،فرزندان نیز به دالیـل مختلـف
ازجمله تحصیل و اشتغال از انجـام بسـیاری از مسـئولیتهای خـانوادگی سـرباز میزننـد .بـرای
مثال:
«االن خیلـــی از زنـــان نقشهـــای ســـنتی رو نمیپذیرنـــد و
کارشــون رو فقــط فرزنــدآوری ،خانــهداری و تربیــت بچــه

نمیداننـــد و خواهـــان حضـــور مـــؤثر و فعـــال در جامعـــه
(اشـــتغال ،تحصـــیالت و )...هســـتند» (مـــرد  26ســـاله،

بازاریاب).

همچنین اظهارات مشارکتکنندگان حاکی از آن است که عملکـرد یـا کـارکرد هویتبخشـی

خانواده نیز دچـار تغییراتـی شـده اسـت .در جوامـع گذشـته ،منـابع شـکلدهنـده هویـت از قبـل
مشخص بود و هویت افراد بیشتر جنبه انتسابی داشت و این امـر باعـث مـیشـد کـه افـراد یـک
جامعه ازلحاظ امر هویتیابی چندان دسـتخوش تغییـر و دگرگـونی واقـع نشـوند .امّـا بـه دنبـال
مدرنیته و ظهور فناوریهای نوین اطالعـاتی و ارتبـاطی ،نقـش مکـان در شـکلدهـی بـه هویـت

بسیار کمرنگ شد؛ زیرا رسانهها و فناوریهای نـوین اطالعـاتی و ارتبـاطی مـیتواننـد فـرد را از
مکــان خــود او جــدا کننــد و بــه جهــان پیونــد بزننــد .درنتیجــه افــراد و حتــی خانوادههــا بــا منــابع

هویتیابی متکثری روبهرو هسـتند و هویـتیـابی شـکلی غیرمحلـی و جهـانی پیـدا کـرده اسـت

(خانیجزنی .)35 :1388 ،بهطوریکه این منـابع جدیـد تأکیـد زیـادی بـر هویتهـای مـدرن و
حتــی پســتمدرن دارنــد و هویتهــای ســنتی همچــون هویــت خــانوادگی ،ملــی و دینــی را بــا
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هویت شخصی یا فردی میدهند و خود را بر اساس ویژگیهای اکتسابی همچون تحصـیالت،
مــدرک ،شــغل و غیــره بــازتعریف میکننــد نــه ویژگیهــای انتســابی همچــون خــانواده و تعــداد
فرزندان .در این زمینه یکی از مشارکتکنندگان معتقد است که:

«االن خیلی از زنان هویتهای سنتی خودشون مثـل هویـت
قومی ،ملی و دینی را زیر سؤال میبرنـد و در مقابـل تأکیـد
زیــادی بــر هویــت مــدرن و جنســیتی دارنــد .خیلــی از آنهــا

خواســـتار آزادیهـــا و اختیـــارات اجتمـــاعی ،اقتصـــادی و
سیاسی هستند .همچنین درگذشته فـرد خـودش را از طریـق
همســر و فرزنــدان تعریــف میکــرد امــا االن دیگــه اینطــور
نیســت و افــراد اهمیــت کمتــری بــه خــانواده نســبت بــه قبــل

میدهند( ».مرد  26ساله ،بازاریاب).
تغییر در نگرشها و الگوهای فرزندآوری

اظهارات مشارکتکنندگان بیانگر آن است کـه میـزان سـطح بـاروری و فرزنـدآوری در جامعـه و

حجم خانواده بهشدت کاهش یافته اسـت .طبـق یافتـههای بهدسـتآمده مهمتـرین دلیـل کـاهش
سطح فرزنـدآوری یـا تعـداد فرزنـدان در جامعـه و خـانواده ،بازاندیشـی در ارزش فرزنـد اسـت.
مدرنیزاسیون و مؤلفههای آن همچون افزایش سطح تحصیالت و استفاده از رسانههای نوین و
غیره دیدگاه و طرز فکر افراد را در ارزشگـذاری و اهمیـت دادن بـرای فرزنـدان دگرگـون کـرده،

بهنحویکه منافع اقتصادی فرزند داشتن منافع معنوی و عـاطفی فرزنـد داشـتن را تحتالشـعاع
قرار داده است« .درگذشته ،داشتن فرزند زیاد یک نعمت و موهبت الهـی تلقـی میشـد .فرزنـد
بیشتر معادل با نیروی کار بیشـتر بـود» (صـادقی فسـایی و عرفـانمنش .)50 :1395 ،درواقـع،
امروزه فرزندان یک منبع اقتصـادی تلقـی نمیشـوند و فرزنـدآوری از نظـر اقتصـادی هزینـههای

زیادی در پی دارد .برای مثال:

«خب داشتن تعداد بچه زیاد از نظر اقتصادی هزینه بزرگـی
اســت و االن بنظــرم فرزنــدآوری بــا توجــه بــه هزینــههای
اقتصادی آن منطقی نیست» (مرد  26ساله ،بازاریاب).

امروزه نسل جوان خواستهها و نیازهای عاطفی خود را در فرزندان نمییابد و تمـایلی بـرای

فرزندآوری ندارد و نگرش منفی نسبت بـه پیامـدهای فرزنـد بـیش از آثـار مثبـت فرزنـدآوری در

ذهنش متصور اسـت (اسـحاقی و همکـاران .)120 :1393 ،چـه بسـیارند افـرادی کـه فرزنـد را
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چالشهای اساسی روبهرو کردهاند .همچنین تحت تأثیر این تغییرات ،افراد اهمیـت زیـادی بـه
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«مانع پیشرفت فردی و اجتماعی»« ،دردسر و گرفتـاری»« ،مـانع تفـریح و مسـافرت»« ،عـاملی

هزینهزا و بیفایده» میدانند .برای مثال برخی از مشارکتکنندگان معتقدند که:
«تو این دو سالی که ازدواج کردم اصـالً بـه فکـر بچـه آوردن
نیفتادم .بنظرم بچه اوالً یه مانع و هزینه اقتصادی هست کـه

جلــوی خیلــی از آمــال و آرزوهــا و پیشــرفتهای فــردی رو

میگیره .برای همین به شخصه لزومـی بـرای فرزنـد داشـتن
احساس نمیکنم چـون واقعـاً مسـئولیتش زیـاد هسـت و بـه
نظرم بیفایده .چون دیگه از فرزندان انتظاری نمـیره کـه در
دوران پیری عصای دست ما باشـن بـه خـاطر همـین ارزش

سرمایهگذاری رو نداره» (زن  29ساله ،کارمند شهرداری).
اهمیت و ارزش یافتن هویت شغلی نزد برخی از افراد بهویژه زنان نیز یکی از دالیل کـاهش

تعــداد فرزنــدان اســت .امــروزه شــغل افــراد بیــانگر جایگــاه و منزلــت اجتمــاعی افــراد اســت و

تعیــینکننــدۀ نگرشهــا و شــیوه زنــدگی آنهــا اســت .در ایــن راســتا برخــی از مشــارکتکنندگان
«اهمیت یافتن هویت شغلی» و «ترس از دست دادن شغل یا موقعیت شغلی» را یکی از عوامـل
اساسی در کاهش تعداد فرزندان دانستهاند .برای مثال:
«راستش شغلم و پیشرفت در شغلم برام مهمتر از بچـهاس.
ترجیح میـدم تـو اداره پیشـرفت کـنم و یـه پسـت خـوبی بـه

دست بیارم؛ اما اگه االن بچه بیارم مجبورم بچهداری کنم و
مرخصی بگیرم .خب معلومه اینجوری موقعیت االنـم رو از

دست میدم» (زن  29ساله ،کارمند شهرداری).

از مهمترین اثرات کاهش سطح فرزندآوری یا تعداد فرزندان در خانواده ،میتوان به افزایش

«خانوادههــای تکفرزنــد» و «خانوادههــای بیفرزنــد» یعنــی خانوادههــایی کــه بــهطور داوطلبانــه
صــاحب هــیچ فرزنــدی نمیشــوند ،اشــاره نمــود .بســیاری از خانوادههــا بــه خــاطر «مشــکالت
اقتصادی»« ،عدم امنیت شغلی»« ،بیاطالعی از وضعیت آینده»« ،حفظ تناسب اندام» و «عـدم
امید به آینده» به داشتن بیش از یک فرزنـد فکـر نمیکننـد و در شـدیدترین حالـت حتـی تـرجیح

میدهند صاحب فرزندی نشوند .برای مثال برخی از مشارکتکنندگان معتقدند:
«تغییر دیگه بهنظرم تکفرزندی است االن خانوادهها وقت
تحت فشارن و ترجیح میدهند یک بچه بیشتر به دنیا

نیاورند ...من خودم یه دونه بچه دارم خانومم نمیزاره دیگه
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راننده تاکسی).
«افزایش خانوادههای بیفرزند از دیگر تحوالت صورت
گرفته است که اکثراً به خاطر مشکالت اقتصادی ،عدم

امید به آینده ،عدم امنیت شغلی ،ترس از دست دادن شغل

و ...اتفاا میافته» (مرد  44ساله ،هیئت علمی).
از دیگر تغییـر و تحـوالت بـه وجـود آمـده در الگوهـا و نگرشهـای فرزنـدآوری میتـوان بـه
«تــأخیر انــداختن فرزنــدآوری» و «تبــدیل فرزنــدآوری بــه فرزنــدپروری» اشــاره نمــود .امــروزه

خانوادههای بسیاری به خاطر «ارزش قائل شدن به تحصـیالت»« ،پیـدا کـردن شـغل درآمـدزا»،
«رســیدن بــه ثبــات شــغلی»« ،شــرایط نامناســب اقتصــادی» و «کــاهش مســاحت خانوادههــا»،
فرزندآوری را به تعویق میاندازند.
«اولویـت داشــتن تحصــیالت و پیــداکردن شــغل مناســب و

درآمدزا اولویت بسیاری از جوانان است که ایـن امـر باعـث

شــده تشــکیل خــانواده و بــهدنبال آن فرزنــدآوری بــه تعویــق
بیفتد» (زن  39ساله ،آرایشگر).

همچنین در خانوادههای بسیاری ما شاهد این هستیم که فرزندآوری تبدیل بـه فرزنـدپروری

شده است .امروزه خانوادهها بهجای افزایش کمیت فرزندان ترجیح میدهند بـه سـمت افـزایش
کیفیت یعنـی فرزنـدپروی برونـد .بسـیاری از خانوادههـا موفقیـت و پیشـرفت فرزنـدان خـود را

درگــرو تهیــه و تــدارک امکانــات آموزشــی و رفــاهی همچــون کــالس زبــان و کــامپیوتر و تــأمین

خواستهها و عالئق فرزندان میدانند .درواقع ،نگرش به فرزند تغییـر کـرده اسـت و بـه فرزنـدان
بهعنوان نیروی کار نگریسته نمیشود و آنها ارزش غیرمادی بیشتری به دست آوردهاند.
«بچه هر چی میخواد براش آماده میکنند انگاری بچه
ارباب ایناست هر چی حکم میکنه زودی فراهم میشه.

زمان ما اصالً از این چیزا خبری نبود .االن خیلیها

بچههاشون را توکالسهای مختلف مثل کامپیوتر و زبان
ثبت نام میکنند تا درک و فهمشون باال بره» (زن  63ساله،

خانهدار).

متوازنشدن قدرت در خانواده

در خانوادههای سابق ،ریشسفیدان و مـردان منـابعی چـون پـول ،درآمـد ،اشـتغال و غیـره را در
اختیار داشتند و قدرت به شکل نابرابر یا یکسویهای از سـوی آنهـا بـر دیگـر اعضـای خـانواده
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بچهدار شیم میگه اندامم خراب میشه» (مرد  34ساله،
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اعمال میشد .همچنـین اصـول و قـوانین مشخصـی درزمینـۀ وظـایف و مسـئولیتهای زنـان و
مردان وجود داشت .ریاست و مدیریت خانواده در دست مرد یا پدر بود و وی وظیفه نـانآوری
را بـر عهـده داشـت .رواج و نفـوذ اندیشـههای جدیــد ،گـذار از اقتصـاد کشـاورزی بـه صــنعتی،

افزایش تحصیالت ،محدودیتهای زندگی شهرنشینی و غیره باعث دگرگونیهـایی در سـاختار
توزیع قدرت در خانوادهها شـده اسـت .از مهمتـرین تغییـر و تحـوالت بـه وجـود آمـده درزمینـۀ
ساختار قدرت در خانواده میتوان به زوال آمریت نهادین و نمـادین ،تغییـر الگوهـای قـدرت در
خانواده و گذار به عصر امپراطوران کوچک (گذار به فرزندساالری) اشاره نمود .امـروزه احتـرام

و فرمانبرداری از بزرگترها و ریشسفیدهای یک خانواده یا فامیـل کاسـته شـده و آنهـا بـه آن
صورت نقشی در تصمیمات خانوادگی بازی نمیکنند .درواقع ،از نقش مشورتی و راهنما بـودن

آنها کاسته شده است ،بهطوریکـه بسـیاری از جوانـان و زوجهـای جـوان مشـورتی بـا اعضـای
بزرگتـر خــانواده ندارنــد و در اتخــاذ تصــمیمات زندگیشــان مســتقل عمــل میکننــد .همچنــین
ریشسفیدها برخالف گذشته کمتر نقشی در حل مشکالت و اختالف خـانوادگی ایفـا میکننـد.

این در حالی است که «اقتدار یا قدرت مشروع اعمالنظر بر اطرافیـان ،درگذشـته نهچنـدان دور،
ماهیــت کــارکردی داشــت و در راســتای حفاظــت از ابعــاد مختلــف خــانواده عمــل میکــرد و
سرپرست خانواده مسئول تمام دارایـی و اعتبـارات و حتـی آبـروی افـراد خـانواده نیـز بـه شـمار

میآمد» (قادرزاده و همکاران .)1392 ،در این زمینه برخی از مشارکتکنندگان معتقدند که:
«قدیم از این چیزا خبری نبـود و رو حـرف پـدر و مـادرمون

حرف نمیزدیم یعنی جرأت نداشتیم حرف بزنیم .پدربزرگ
و مادربزرگ ابهت خاصی داشتن و ریش سـفیدها از ارزش

و احترام برخوردار بودند» (مرد  74ساله ،بازنشسته).

«احترام به پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ کمتر از قبل

شــده اســت و خیلــی وقتهــا جوانهــا حــرف بزرگترهــای
خودشــان را قبــول ندارنــد و افکــار آنهــا را کهنــه میداننــد»
(مرد  45ساله ،فرشباف).

همچنین ما شاهد تغییر الگوهـای قـدرت در خـانواده هسـتیم .درگذشـته بیشـتر تصـمیمات

خانواده توسط مرد یا پدر خانواده گرفته میشد .کار کردن در بیرون از منـزل بـر عهـده مـردان و
انجام امور داخلـی خانـه همچـون پخـت و پـز و تربیـت فرزنـدان بـر عهـده مـادر خـانواده بـود.
فرزندان نیز از کودکی بسیاری از کارهای خانه را یاد میگرفتند و در انجام آنها به والدینشـان

کمک میکردند .مسئولیت حمایت از زن و بچهها بر عهده مرد بود و همـه اعضـای خـانواده در
اقتصاد خانواده مشارکت و نقش داشتند .زنان کمترین نقش و حضور مؤثر در جامعه را داشتند

تحوالت نهاد خانواده در فرایند نوسازی … ❖ 181

ثابت بود؛ اما در خانوادههای امروزی تقسیم کار و قدرت در خانواده دچار تغییراتی شده است.
از اقتدار و قدرت مردان کاسته شده است و منابع قدرت و تصمیمگیری در خانواده متکثر شـده
است و از اقتدار مـردان در خـانواده و جامعـه مرکززدایـی شـده اسـت .امـروزه بسـیاری از زنـان

انجام کارهای ثابـت و یکنواخـت خـانگی و تربیـت فرزنـد را وظیفـه خـود نمیداننـد و خواهـان
حضور مؤثر در جامعه هستند .همچنین قدرت چانهزنی زنان افـزایش پیـدا کـرده و آنهـا نقـش
بیشتری در اتخاذ تصمیمات خانوادگی بر عهده گرفتهاند .زنان اشـتغال را حـق خـود میداننـد و
بسیار بیشتر از گذشته در بیرون از خانه مشغول به کار هستند .عالوه بـر ایـن ،مردهـا نسـبت بـه
گذشته در تربیت و مراقبت از فرزند نقش بیشتری بر عهده گرفتهاند.

«من فکر میکنم مهمترین تغییر از بین رفتن یا تضعیف
مردساالری در خانواده است .دیگه طرز فکر خیلی از مردها
مثل مردهای قدیمی نیست که تو خونه دست به سیاه و
سفید نزنند .مردهای قدیمی خیلی مستبد و قدرتمند بودند

و اصالً مشورتی با خانمهاشون نمیکردند و زن رو یک
موجود درجه دوم در نظر میگرفتند و بهش تعیین تکلیف

میکردند زن هم مجبور بود به ناچار شرایط را تحمل کند.
شکر خدا االن جایگاه زنها تو جامعه و خانواده افزایش

پیدا کرده و در خیلی از تصمیمات خانوادگی دخالت

میکنند و نظر میدهند» (زن  42ساله ،خانهدار).

عالوه بر این ،ما شاهد افزایش قدرت فرزندان در خانواده هستیم .بهطوریکه خیلی از

فرزندان در تصمیمات خانوادگی نقش دارند و نظر آنها در مورد خیلی از مسائل برای والدین

مهم تلقی می شود .فرزندان اقتدار زیادی در خیلی از مسائل همچون ازدواج (حق انتخاب
همسر مطابق با معیارهای خود) کسب کردهاند و بهراحتی میتوانند خواستههای خود را بر
والدینشان تحمیل کنند .در خانوادههای امروزی ،فرزندان از حقوق زیادی همچون حق تأمین
امکانات ،برخورداری از حمایت و پشتیبانی و حق مشارکت در تصمیمگیریهای زندگی

برخوردار شدهاند.

«برای نوع غذا ،خرید لباس ،تفریح و سرگرمی و ...به
خواست و نظر کودک اهمیت داده میشود و از او

همنظرش را میپرسند .االن خیلی از بچهها خواست و
نظرشان را بر والدینشان تحمیل میکنند و حتی از رفتار و
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اخالا والدینشان انتقاد میکنند درحالیکه این موارد
درگذشته تقریباً بههیچوجه وجود نداشته» (مرد  26ساله،
بازاریاب).

تغییر در الگوهای اوقات فراغت

در عصر حاضر ،رشد و گسترش فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی ،بر الگوپـذیری جوانـان

برای انتخاب سرگرمی و تفریح تأثیر گذاشته است .این تحوالت فنّاورانه گذران اوقات فراغـت
آنهــا را نیــز تحــت تــأثیر قــرار داده اســت (ســپهری  .)27 :1393بهطوریکــه اوقــات فراغــت
بیشازپیش رسانهای شده و افراد بهویژه جوانان و نوجوانان اوقات فراغت خود را با تلویزیـون،
بازیهای کامپیوتری ،گوشیهای هوشمند و شبکههای اجتماعی مجازی سپری میکنند .یکـی از
مشارکتکنندگان در این زمینه میگوید:
«االن دیگــه افــراد بهوســیله رســانههای جمعــی خودشــون را
سرگرم میکنند .تفریح و سرگرمی بیشتر در داخل خانواده و

با فضای مجازی صورت میگیرد» (مرد  52ساله ،دبیر).

امروزه با رسانهای شدن اوقات فراغت ،افـراد در منـزل خـود بـدون اینکـه نیـازی بـه بیـرون
رفتن از خانه باشد اوقات فراغت خود را سپری میکنند .خانگیشدن اوقات فراغت بهنوبه خود

باعث کاهش تحرک جسمی در افراد نیز شده است .درگذشته بسیاری از افراد بـهویژه نوجوانـان
اوقات فراغت خود را در کوچهها با بازیهای گروهی سـپری میکردنـد امـا بـا ورود رسـانههای
مدرن و ابزارهـای فنّاورانـه بـه خانـهها اوقـات فراغـت از طریـق رسـانهها و در خانـهها صـورت

میگیرد که این عامل یکی از عوامل اصلی فقر حرکتی در بین نسل حاضر است .برای مثال:
«االن اوقـــات فراغـــت بچـــهها تـــو خونـــهها بـــا بازیهـــای
کامپیوتری پر میشود .خیلی از بچهها بـا نشسـتن پـای ایـن

نــوع بازیهــا دچــار کمتحرکــی شــدهاند» (زن  26ســاله،
خانهدار).
فردیشدن اوقات فراغت نیز یکی از دیگر جنبههای تغییر در خـانواده اسـت« .قبـل از ایـن،

در خانوادههای سنتی اوقات فراغت فردی چنـدان جایگـاهی نداشـت .یکـی از مهمتـرین دالیـل
این مسئله ،غلبه رویکرد جمعی و اصالت جمع (خانواده و خویشاوندان) بـود» (صادقیفسـایی

و عرفانمنش .)54 :1395 ،تعلقات و پیوندهای خانوادگی مستحکم نیازهای عـاطفی افـراد را
تأمین میکردند .درنتیجه افراد در قالب بازیها و سـرگرمیهای جمعـی اوقـات فراغـت خـود را

سپری مینمودند و کمترین گرایش در بین افراد بـهویژه پسـران بـرای گـذران اوقـات فراغـت بـه
شکل فردی وجود داشت؛ اما در بین نسل حاضر تمایل بـه اوقـات فراغـت بـه شـکل فـردی در
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آزادانـــه و مســـتقالنه بـــرای اوقـــات فراغتشـــان برنامـــهریزی کننـــد .در ایـــن زمینـــه یکـــی از
مشارکتکنندگان میگوید:
«قدیم بیشتر سفرها جمعی و خانوادگی بود اگرچه االن هـم
اینطوره ولی با ایـنحـال خیلیهـا هـم هسـتند کـه بـه شـکل
فردی اوقات فراغتشان را سپری میکنند .مـثالً مـن سـالی
حـداقل دوبـار بـا همسـایههامون یـا فامیـلمون بـرای خریــد
لبــاس و گشــتوگذار مــیرویم وان ،ایغــدیر ،ترابــزون و»...

(زن  42ساله ،خانهدار).
تغییر در نگرشها و الگوهای طالق

درگذشته ،توده مردم نسبت به طالق بسیار سختگیرانه عمل میکردنـد و قـبح اجتمـاعی طـالق
بسیار زیاد بود و اقدام به متارکه و طالق در طبقه متوسط شهرنشین بیشتر از طبقات پایین دیده
میشد .از همین رو ،اختالفات و مشکالت بین زن و مـرد بـا مراجعـه بـه بزرگترهـای خـانواده

ازجمله پدر و مادر یا از طریق مراجعه به ریشسفیدان و یا روحـانی محـل رتـق و فتـق میشـد.
یکی از دالیل قبح طالق در عـرف جامعـه ،تبعـات و هزینـههای روانـی و اجتمـاعی ناشـی از آن

بـود .مـرد یـا زنـی کـه طـالق میگرفـت ،در ذهـن دیگـران بهگونـهای متفـاوت قضـاوت میشـد
(صــادقی فســایی و عرفــانمنش .)74 :1392 ،عوامــل طــالق از ســوی مــردان عمــدتاً بــهدلیل
ناتوانی زن در فرزندآوری و خیانت زن صـورت میگرفـت و زنـان نیـز در صـورتی کـه مـردان از

دادن نفقه خودداری میکردند همچنین وقتـی کـه میتوانسـتند اثبـات کننـد کـه مـردان تمـایالت

جنسی انحرافی و یا ناتوانی جنسی دارند ،شکل میگرفت.
اظهارات مشارکتکنندگان بیانگر آن است که طالق قانونی ،طالق عاطفی و طـالق تـوافقی

در بین خانوادهها افزایش یافته است .در جوامع فعلی نسبت به دوران گذشته ،علل طالق متنوع
شدهاند و از مهمترین علل آن میتوان به تغییر نگرش افراد به طالق و از بین رفتن قـبح طـالق،
افزایش اشتغال ،تحصیالت و آگـاهی زنـان ،کـاهش آسـتانه تحمـل افـراد و افـزایش اسـتفاده از

رسانههای نوین اشاره نمود .طبق گفتـههای مشـارکتکنندگان ،طـالق در جامعـه تبـدیل بـه یـک
مسئله عادی شده است که دیگر مثـل قبـل تـابو نیسـت؛ بلکـه مثـل سـایر پدیـدههای موجـود در

جامعه ،واقعیتی اجتماعی است.

«زشتی طالا در جامعه از بین رفته و یک چیز کامالً عادی

شده است» (مرد  34ساله ،راننده تاکسی).
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همچنین امروزه نزد بسیاری از زوجین از هزینههای طالق کاسته شده و نگرش منفی فرد نسبت

به طالق کاهش پیدا کـرده اسـت .بهطوریکـه بسـیاری از زوجـین طـالق را راهـی مطمـئن بـرای
خروج از اختالفات و مشکالت خانوادگی تلقی میکنند .برای مثال:
«طالا خیلی وقتهـا بهتـر از زنـدگی بـا یـک آدم نادرسـت
هست .البته هنوز هم در نظـر اکثـر مـردم طـالا بـد هسـت

ولی به نسـبت سـالهای قبـل خیلـی عـادیتر شـده و خیلـی
وقتهــا در ازدواجهــای ناســالم خیلــی هــم خــوب هســت.
دیگه مثل قبل نیست که زن با لباس سفید بیاد خونـه بخـت
و با لباس سفید بره .مگـه آدم چقـدر عمـر میکنـه و جـوانی

داره که اونم با شرایط سخت و غیرقابل تحمل و مشـکالت
سپری کنه؟ من خودم اگه ببیـنم زنـدگیم سـخت شـده شـک

نکنید طالقم رو میگیرم» (زن  29ساله ،کارمند شهرداری).

مطابق با اظهارات پاسخگویان ،افزایش تحصیالت و آگاهی زنان از حقـوق از دسـت رفتـه

تاریخی خویش و افزایش استقالل اقتصـادی زنـان درزمینـۀ یـافتن شـغل بـرای خـود نیـز نقـش
اساسی در افزایش طالق دارند؛ بهطوریکه بیشترین آمار طـالق در شـهرها و در جاهـایی اسـت
که تحصیالت و اشتغال زنان در حال گسترش است (آزاد ارمکی .)56 :1395 ،درواقع ،طالق

یکی از مهمترین پیامدهای غیرارادی حضور زنـان در میـدانهای اجتمـاعی اسـت کـه منجـر بـه
ایجاد فاصلههای عمیـق نگرشـی ،ارزشـی ،احساسـی و عـاطفی میـان زوجـین میشـود .در بـین
زوجین امروزی ،ازدواج تا جایی ادامه مییابد که زندگی مشترک لذتبخش باشد و با نامساعد

شدن شرایط زندگی ،زن تحصیلکرده و دارای شغل نسبت به زنان نسـلهای گذشـته فرصـت و

امکان بیشتری برای طالق در خود میبیند .برخی از مشارکتکنندگان در این زمینه معتقدند:
«عروس من و دوتا از دخترام بیرون کار میکنند اصالً وقـت
نمیکننــــد کارهــــای خونهشــــون رو انجــــام بدهنــــد و از

بچههاشون مراقبت کنند .شوهرشون هم میاد یه چیزی بگـه
بهشون میگویند ما هـم مثـل شـماها آدمـیم و بیـرون داریـم

جون میکنیم .زن که مزه پول رو بفهمه و بیرون مشغول کار
باشـه دیگــه زن نمیشــه و هــی میگـه همینــه کــه هســت دوس

نــداری مهریــهام رو بــده و طالقــم بــده» (مــرد  74ســاله،
بازنشسته).
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افــزایش پیــدا کــرده و همــه در وهلــه اول بــه فکــر خودشــون
هستند» (مرد  48ساله ،کارمند بهزیستی).

کاهش آستانه تحمل افراد در برابـر مشـکالت و سـختیهای زنـدگی زناشـویی هـم از دیگـر

علل طالق است که باعث کاهش انسجام خانواده و افزایش تعارضات خـانوادگی میشـود و در
نهایت افراد را به سمت طالق و طالق عاطفی سوق میدهد .برای مثـال در ایـن زمینـه یکـی از
مشارکتکنندگان معتقد است که:
«قبال ًدر خانوادهها با وجود سختیها و بیپولیها ،یـکدلی
و انسجام خیلی باال بود .میزان طالا خیلی پایین بـود .االن

طالا خیلی راحت شده .درگذشته آستانه تحمل مردم زیـاد
بود و وقتی هم مشکلی داشتند از هم جدا نمیشدند .االن با
کوچکترین مشکلی همه به فکـر جـدایی میافتنـد» (زن 70

ساله ،خانهدار).

از منظر مشارکتکنندگان دسترسی و استفاده روزافزون از رسانههای نوین باألخص فیلمهـا
و سریالهای شبکههای ماهوارهای و فضای مجـازی از دیگـر علـل طـالق هسـتند کـه بـا تغییـر
نگرش ،دیدگاه و شیوه زندگی افراد باعث افزایش توقعات و انتظارات در خانواده شدهاند.
«این فیلمهای ماهوارهای تیشه به ریشه خانواده زده و باعث

و بانی خیلی از طالاها هستند» (مرد  35ساله ،فروشنده)

طالق عاطفی هم از دیگر گسستهای خانوادگی است که اگرچه هیچ نـوع آمـار رسـمی در

خصوص شیوع و رواج آن نداریم ،اما اظهارات مشارکتکنندگان بیـانگر آن اسـت کـه ایـن نـوع

طالق ،امروزه به دالیل مختلفی همچون «افـزایش مشـکالت اقتصـادی»« ،دگرگـونی مناسـبات
ارتباطی خانواده و کاهش گفتگوهای خانوادگی» و «دگرگونی مناسبات عاطفی خانواده» در بـین
بسیاری از خانواده شیوع پیدا کرده است .برای مثال:
«طالا عاطفی در جامعه بسیار زیاد شـده اسـت .اینقـدر از
نظــر اقتصــادی بــر روی مــردم فشــار اســت کــه زن و مــرد

نمیتواننــد بــرای همــدیگر وقــت بگذارنــد و بــا هــم گفتگــو
کنند» (مرد  34ساله ،مشاور خانواده).
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«طالا و جدایی خیلی زیاد شده اسـت چـون آگـاهی زنهـا
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سیاستها و خطمشیهای دولت ایران در رابطه با نهاد خانواده

تحلیل اظهارات مشارکتکنندگان (انجمن خبرگـان) درزمینـۀ سیاسـتهای ایـران در قبـال نهـاد
خانواده بیانگر آن است که در سیاستهای اتخاذشده ،حمایت از خانواده در قالب کلـی «توجـه
به تأمین نیازهای اساسی خانواده» صورت گرفته است .حراست و حمایـت از خـانواده بـهعنوان

یکنهاد مقدس در تمامی سیاسـتهای صـورت گرفتـه بـه چشـم میخـورد و تقویـت ایـن نهـاد
دیرپای در مقابل آسیبها با توجـه بـه تـأمین نیازهـای اساسـی در اولویـت تمـامی سـازمانها و
نهادهای متولی قرار دارد .هـدف بسـیاری از سیاسـتهای اتخاذشـده از سـوی دولـت در مـورد
خانواده ،درمان مسائل و بحرانهای پیشآمده در خانواده ،رفع یـا کـاهش آسـیبهای خـانواده،
کاهش نرخ طالق ،کاهش سن ازدواج ،افزایش میزان فرزندآوری ،تأمین سالمت باروری و حل

مشکل مسکن و بیمه بوده است.
«بیشتر برنامهها و طرحهای صورت گرفته عمدتاً به تأمین
نیازهای اساسی همچون مسکن ،ازدواج ،اشتغال

پرداختهاند و از تغییر و تحوالت به وجود آمده و آسیبهای

اجتماعی نوپدید در خانواده همچون همخانگی ،طالا
عاطفی ،بیفرزندی ،خانوادههای تک والدی و ...غفلت
شده است» (مرد  44ساله ،هیئت علمی).

در سیاستها و برنامههای اتخاذشده سیاست یا رویکرد جامع و فراگیری نسبت به نهاد

خانواده وجود ندارد و تمرکز این سیاستها عمدتاً معطوف به خانوادههای خاصی است.

همچنین سیاستهای خانواده مشخص و صریح نیستند و بیشتر به شکل ضمنی و غیرصریح

بیان شدهاند .برای مثال:

«توجه برنامههای صورت گرفته بیشتر معطوف به

خانوادههای شهدا و جانبازان ،خانوادههای مهاجرین و
نیازمندان ،بیسرپرست ،معلولین ،کم درآمد ،آسیبدیده،
زنان سرپرست خانوار ،کودکان کار و ...بوده است...

سیاستها بههیچعنوان مشخص و آشکار بیان نشدهاند»

(مرد  32ساله ،هیئت علمی).

در اکثر سیاستها و طرحهای اتخاذشده ،نگرش و دید جامعهشناختی نسبت به مسائل

خانواده وجود ندارد ،بلکه نگاهی مهندسی ،اداری و حقوقی وجود دارد .این مسئله باعث شده

است که خانواده بیشتر بهعنوان یکنهاد حقوقی ،غیراجتماعی و غیرفرهنگی در نظر گرفته

شود .همچنین خیلی از برنامههای صورت گرفته نگاهی بیمارمحور یا آسیبمحور به نهاد
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همگانی نیست .یکی از مشارکتکنندگان در این زمینه معتقد است:
«در سیاستهای صورت گرفته نگاه جامعهشناختی درزمینٔه

مسائل خانواده به چشم نمیخورد و عمدتاً نگاه

آسیبشناختی یا بیمارگونه (آن هم نسبت به برخی

خانوادهها) وجود دارد» (زن  41ساله ،مدرس دانشگاه).
همچنین در بسیاری از طرحهای صورت گرفته درباره خانواده ،راهکارهای عملی برای
دستیابی به اهداف این برنامهها و طرحها وجود ندارد و در حد توصیههای کلی و کالن

باقیماندهاند .متعدد بودن سازمانها یا نهادهای متولی خانواده نیز باعث شده است که درباره
حل مسائل و مشکالت خانواده موازیکاری به وجود آید.
«اگرچه نهاد خانواده در عرصه حرف متولیان متعددی دارد

ولی در عمل این نهاد مهم متولی مشخصی ندارد ...به
همین خاطر بسیاری از راهکارهای بهبود وضع خانواده در

حد توصیههای کلی و غیرقابل کاربردی ماندهاند» (مرد 52
ساله ،دبیر علوم اجتماعی).

عالوه بر این ،در سیاستهای اتخاذشده ،تنوع نهاد خانواده و زندگی خانوادگی و

هزینههای ازدواج در شهر و روستا و تنوع فرهنگی مورد توجه قرار نگرفته است .این امر بهنوبه
خوبه باعث استانداردسازی خانوادهها و از بین رفتن تنوع فرهنگی میشود .برای مثال:
«االن شکلهای متنوعی از خانوادهها وجود دارند و ساختار
و کارکردهای خانواده در روستاها ،شهرها و کالنشهرها

یکسان نیست؛ اما در سیاستهای صورت گرفته این تنوع

مورد غفلت قرار گرفته است» (مرد  48ساله ،کارمند
بهزیستی).
بحث و نتیجهگیری

یافتههای پژوهش بیانگر آن است که نوسازی یکـی از مهمتـرین عوامـل تغییـر و تحـول در نهـاد
خانواده است .بهطوریکه نوسازی باعث تحوالتی در الگوهای خـانواده (تغییـر شـکل خـانواده،
افزایش خانوادههای زن سرپرست ،ظهور پدر غایب و مادر غایـب یـا خانوادههـای تکوالـدی،
افزایش خانوادههای بدون فرزنـد ،محـدود شـدن عرصـه و اعیـان در منـازل شـهری) ،تغییـر در
قواعد ازدواج و الگوهای همسرگزینی (کـاهش میـزان ازدواج ،تشـکیل خـانواده در سـنین بـاال،
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افزایش خانوادههای فرزنـدیاب ،افـزایش بـرون همسـری ،مدرنشـدن معیارهـای همسـرگزینی،
افــزایش گزینشــگری جوانــان در همســرگزینی ،واپسزدگــی از ازدواج ،مدرنشــدن شــیوههای
ازدواج ،افزایش ازدواج مجدد ،کاهش چنـدزنی) ،تغییـر در عملکردهـای خـانوادگی (دگرگـونی
مناسبات ارتبـاطی خـانواده ،دگرگـونی مناسـبات عـاطفی خـانواده ،تضـعیف نقـش خـانواده در

اجتماعی کردن فرزندان ،شکلگیری پسافوردیسم در خانواده ،تضعیف نقش حمـایتی خـانواده،

بحران در نقشهای خانوادگی ،تضعیف نقش کنترلی خـانواده ،تضـعیف کـارکرد هویتبخشـی
خــانواده) ،تغییــر در نگرشهــا و الگوهــای فرزنــدآوری (تقلیــل میــزان فرزنــدآوری ،تــأخیر در
فرزنــدآوری ،گســترش تکفرزنــدی ،افــزایش خانوادههــای بیفرزنــد ،تبــدیل فرزنــدآوری بــه
فرزندپروری ،بازاندیشی در ارزش فرزند) ،متوازنشدن قدرت در خانواده (زوال آمریت نهادین

و نمادین ،تغییـر الگوهـای قـدرت در خـانواده ،گـذار بـه عصـر امپراطـوران کوچـک) ،تغییـر در
الگوهای اوقات فراغت (رسانهای و خانگی شدن اوقات فراغت ،فردی شدن اوقات فراغـت)،

تغییر در نگرشها و الگوهای طالق (افزایش طالق رسمی ،افزایش طالق عاطفی ،از بین رفتن
قبح طالق ،عادی شدن طالق) شده است.

با توجه به تغییر و تحوالت رخ داده در خانواده ایرانی ،نهادها و سازمانها برای حمایـت از
خــانواده در ایــران اقــدام بــه سیاســتگذاری نمودهانــد؛ امــا ایــن سیاســتها نــهتنها نتوانســتهاند

آسیبهای خانواده را رفع کنند؛ بلکه بررسی تأثیر اجتماعی این سیاستها و قـوانین و برنامـهها
نشان میدهد بخشی از مشکالت کنونی ناشی از همین قوانینی است که در بخش عمومی وضـع
شده است .این سیاستها و قوانین حتی در حال تبدیل شدن به بخشـی از تـالش غیرعمـدی و

ناخواسته برای تثبیت و نهادینهشدن بحـران خـانواده هسـتند (قـانعیراد1396 ،؛ اعتمـادیفرد،

 .)1394به بیان دیگـر ،سیاسـتهـای اتخـاذ شـده در حـوزه نهـاد خـانواده متناسـب بـا تغییـر و
تحوالت به وجود آمده در این نهاد نیستند.

همچنـین ،سیاسـتگذاریها در حــوزه خـانواده عمــدتاً بـا چنـد مشــکل مواجهانـد .ازجملــه:
فراگیر نبودن سیاستهای خانواده ،عدم وجود یک رویکرد کلنگر به خـانواده ،داشـتن رویکـرد
آسیبمحور به خانواده ،متعدد بودن سازمانها یا نهادهای متـولی خـانواده ،مشـخص و صـریح
نبــودن سیاســتهای خــانواده ،مشــخص نبــودن طریقــه دســتیابی بــه سیاســتها ،کاالییشــدن
ازدواج ،در نظر گرفتن نهاد خانواده به عنوان یک نهاد اقتصادی و حقوقی ،نادیده گـرفتن تنـوع

نهاد خانواده ،عدم وجود بینش یا نگاه جامعهشناختی در سیاسـتهای موجـود و تقلیـل فضـای
معنایی و مفهومی خانواده به تأمین نیازهای اساسی.
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بخش برخی از مهمترین راهبردهای مـؤثر در بهبـود سیاسـتگذاری در حـوزه خـانواده پیشـنهاد
میشود .اهم این راهبردها عبارتاند از:

 -در بحث سیاستگذاری خانواده ،دولت باید کنشگر فعال باشد و نه مداخلهگر .درواقع

دولت باید نقش یک حامی و دوست را برای خانوادهها داشته باشد و طرحها و

برنامهریزیهای آن نباید از باال به پایین باشد.
 سیاستهای خانواده باید فراگیر باشند نه اینکه بخشی از خانوادههای خاص یا مسئلهدار راشامل شود و بخشی دیگر از خانوادهها را شامل نشود.

 -سیاستهای اتخاذشده در خصوص خانواده باید تنوع خانوادهها در زمان حاضر را در نظر

بگیرند و از یکنواختسازی یا استانداردسازی خانوادهها خودداری شود.
 از نگرشهای آسیبمحور و بیمارمحور به خانواده پرهیز شود و بهجای آن نگرشسالمتمحور به خانواده اتخاذ شود« .رویکرد سالمتمحور بر برنامهریزی و اجرا قبل از وقوع
مسئله اجتماعی تأکید دارد و رویکرد آسیبمحور به حل مسأله پس از وقوع مشکل اشاره

میكند» (عرشی و همکاران.)1394 ،
 -ازآنجاییکه خانواده نهاد و پدیدهای اجتماعی و فرهنگی است ،لذا ضروری است که در

سیاستها و طرحهای اتخاذشده از سوی دولت ،نگرش و دید جامعهشناختی برای مواجهه با

آسیبها و مسائل خانواده وجود داشته باشد.

 -در سیاستها و برنامههای اتخاذشده در زمینۀ حمایت از خانواده از شعارگرایی و

صوریگرایی پرهیز شود و بهجای آن عملگرایی و نظاممندی در اولویت کار قرار گیرد.

 -پرهیز از موازی کاری در برنامهریزیها و سیاستگذاریها از سوی متولیان نهاد خانواده

 -در کنار سیاستگذاری درزمینۀ نیازهای اساسی خانواده ،الزم است دربارۀ آسیبها و مسائل

نوظهور خانواده نیز برنامهریزیهای مناسبی صورت گیرد.
 ضمن خودداری از شتابزدگی در برنامهریزی و سیاستگذاری درزمینۀ خانواده ،الزم استضمن فهم دقیق تغییر و تحوالت بهوجود آمده در نهاد خانواده ،در کنار برنامهریزیهای

کوتاهمدت به برنامهریزیهای میانمدت و بلندمدت نیز توجه خاصی شود.
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با توجه به انتقادات و نکات ضعف سیاستهای اتخاذشـده در خصـوص خـانواده ،در ایـن
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مقاله پژوهشی

مدرنیته ،فرهنگ مصرفی و سبک زندگی؛
یک تحلیل جامعهشناختی در شهر کرمان

سحر آقامالیی ،1هدایت الله نیکخواه ،2سوده مقصودی

3

چکیده
هدف این پژوهش بررسی جامعه شناختی سبک زندگی مصرفی سنتی و مدرن و برخی عوامل فردی و
اجتماعی مؤثر بر آن در بین شهروندان کرمان است .پژوهش پیشرو به شکل توصیفی ـ پیمایشی بوده و
جامعه آماری شامل کلیه شهروندان باالی  18سال کرمان است که از بین آنها  400نفر به روش
نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای بهمنزله نمونه آماری انتخاب و مطالعه شد .ابزار گردآوری دادهها
پرسشنامه محقق ساخته با تکیه بر چهار مؤلفه اوقات فراغت ،مدیریت بدن ،الگوی تغذیه و الگوی خرید
در دو بعد سنتی و مدرن بود .نتایج تحقیق نشان داد که پاسخگویان از سبک زندگی مصرفی سنتیتری
برخوردارند .پاسخگویان در شاخص هایی مانند اوقات فراغت ،مدیریت بدن ،الگوی تغذیه و الگوی
خرید ،یعنی هر چهار مؤلفه سبک زندگی مصرفی ،سبک سنتیتری داشتند .سبک زندگی سنتی برحسب
جنس ،سن ،وضعیت تأهل و محله مسکونی تفاوت معنیداری را نشان داد .عالوه بر این ،سبک زندگی
مدرن نیز برحسب سن و وضعیت تأهل تفاوت معنیداری را نشان داد.همچنین سبک زندگی مصرفی در
هر دو بعد سنتی و مدرن برحسب پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی اختالف معنیداری را نشان داد .در شرایط
امروزی ،نقش نهادهای سنتی همچون خانواده و دین در جامعهپذیر کردن افراد افول کرده و نوعی
درهم ریختگی فرهنگی بر جامعه حاکم است؛ در چنین شرایطی افراد بهخصوص جوانان در ساختن
هویتی مدرن و متمایز برای خویش ،تحت تأثیر مدرنیته و فرهنگ مصرفگرای آن قرار میگیرند .پایگاه
اقتصادی ـ اجتماعی بهمنزله ترکیبی از عوامل فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی در ساختن هویت و
تمایزیابی افراد نقشی تعیینکننده دارد.
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سبک زندگی ،سنتی و مدرن ،فرهنگ مصرفی ،پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی

تاریخ دریافت97/07/27 :

تاریخ پذیرش98/10/15 :

 .1کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان aghamollaei.sahar93@gmail.com
 .2استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان (نویسنده مسئول)
 .3دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان

hnik2000@yahoo.com
smaghsoodi@uk.ac.ir

194

❖ مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات

❖ سال بیست و یکم  ،شماره پنجاه و یکم ،پاییز 1399

مقدمه
1

سبک زندگی یکی از مفاهیمی است که در متون مختلف اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی کاربرد
فراوانی دارد .این مفهوم قدمتی کمتر از یک قرن دارد و آن را محصول دوران مدرنیته

2

میدانند؛ بنابراین مفهوم سبک زندگی در جامعه سنتی جایگاهی ندارد ،زیرا در این دوره
تجانس و همشکلی در شیوه زندگی کردن امکان بروز تمایز را نمیدهد .در جامعه مدرن که
تنوع و تکثر کاال و آزادی فردی در مصرف از ویژگیهای آن است ،سبکهای زندگی متنوع

امکان بروز پیدا میکنند (مجدی.)2 :1389 ،

در ادبیات جامعهشناسی ،از مفهوم سبک زندگی دو برداشت متفاوت بهعملآمده است .در
برداشت نخست که سابقه آن به دهه  1920بازمیگردد ،سبک زندگی معرف ثروت و موقعیت
اجتماعی افراد و غالباً بهعنوان شاخصی برای تعیین طبقه اجتماعی به کار رفته است .در
برداشت دوم ،سبک زندگی نه راهی برای تعیین طبقه اجتماعی ،بلکه شکل اجتماعی نوینی

دانسته میشود که تنها در متن تغییرات فرهنگی مدرنیته و رشد مصرفگرایی معنا مییابد .در
این معنا سبک زندگی راهی است برای تعریف ارزشها و نگرشها و رفتارهای افراد که
اهمیت آن برای تحلیلهای اجتماعی ،روزبهروز افزایش مییابد (اباذری و چاوشیان:1381 ،

 .)6سبک زندگی و بررسی آن ،مقولۀ بسیار تعیینکننده و جدی در مطالعات و بررسیهای کالن
راهبردی است (مجدی.)2-3 :1389 ،
سبک زندگی در تمامی کنشها و رفتارهای فرد و در تعامالت و ارتباطات وی با دیگران،

طبیعت و بهطورکلی محیط اجتماعی اطراف که معموالً قابلمشاهده ،توصیف و اندازهگیری

است ،قابلمشاهده است .از این منظر سبک زندگی جنبههای عینی ،مشهود و ملموس فرهنگ

و نظام ارزشی در یک جامعه است .سبک زندگی را میتوان در اوقات فراغت ،تفریح،
رفتارهای جنسیتی ،عالیق حرفهای و شغلی ،پوشش ،عالیق هنری ،ادبیات ،ورزش ،زبان و
غیره موردبررسی قرار داد (سیدی و بیرقی.)2-3 :1391 ،

مدرنیته با امکانات خود از طریق خلق تنوع ،فرد را با انتخابهای گوناگون و پیچیده

مواجه میسازد .مدرنیته حتی مردمی را که در سنتیترین سکونتگاههای ممکن خارج از بخش
پیشرفته جهان به سر میبرند ،تحت تأثیر قرار میدهد (گیدنز .)1383 ،به علت روند سریع
تحوالت اجتماعی در نیمه دوم قرن بیستم و پسازآن در آغاز هزاره جدید ،ماهیت

موجودیتهای اجتماعی بهشدت سیال و متحول شده است .مهمترین تحول پدید آمده در قرن

1. Lifestyle
2. Modernity
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بهواسطه فزونی کاالهای مادی و دموکراتیزه شدن مصرف و عمومیت یافتن آن ،به انتخابی
شدن زندگی روزمره میانجامد و همین امر نشاندهنده اهمیت روزافزون سبک زندگی در
جامعه معاصر است؛ سبک زندگی نتیجه همه گزینشها ،ترجیحات و رفتارهایی است که فرد

در ارتباط با کاالهای مادی و فرهنگ مصرفی 3انجام میدهد (رستگار و ربانی.)45 :1387 ،

مصرفگرایی 4بهعنوان پدیدهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی تقریباً پس از وقوع انقالب
صنعتی در غرب و عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم به سایر نقاط اشاعه یافته و اکنون به یکی از

الگوهای متعارف و عادتهای نوعی در سبک زندگی عموم تبدیل شده است؛ بنابراین،

مصرفگرایی مدرن بهصورت یک الگوی جهانشمول ،جلوهای آشکار از بسط فرهنگ و نظام

سرمایهداری غرب است و برخالف الگوهای مصرف سنتی ،تابع نیازها ،ترجیحات ،اقتضائات
فرهنگی ،فرصتها و محدودیتهای محیطی اعم از طبیعی ،فرهنگی و اجتماعی ،نهادها و
رسوم متعارف محلی ،منطقهای و ملی و مصلحتاندیشیهای عقالیی نیست .در جامعه

مصرفی ،هر چیز و هر فرآورده ،ازجمله محصوالت فرهنگی (بینشها ،اندیشهها ،ارزشها،
گرایشها ،سلیقهها ،نمادها ،الگوها و ،)...حتی بدن و شخصیت افراد ،قابلیت تبدیلشدن به
کاال (کاالیی شدن هر چیز و بت شدن کاال) را دارد .مصرفگرایی یا سایر عناوین مشابه نظیر

مصرفزدگی ،مصرف غیرضروری ،مصرف متظاهرانه ،جامعه مصرفی ،فرهنگ مصرفی و ...
مفاهیم ناظر و معرف برای موضوع مصرف در جایگاه جدید آن هستند .فرهنگ مصرفی با

نفوذ و رسوخ در الیههای عمیق شخصیتی و سطح ساختاری جامعه ،بهطور عمده با اوصافی

منفی و بهعنوان وضعیتی آنومیک و آسیبشناختی موردتوجه قرارگرفته است (شرفالدین،

.)1394

در عصر فراوانی و انباشت کاالها نگاه به مصرف ،نه صرفاً همچون یکروند اقتصادی

منفعتگرایانه بلکه بهمثابه روندی اجتماعی ـ فرهنگی که شامل نشانهها و نمادهای فرهنگی نیز
هست ،در نظر گرفته میشود (باکاک .)1381 ،بر این اساس ،سبک زندگی مصرفی در دنیای
مدرن امروز ،بخشی اساسی و جداییناپذیر در ساخت جامعه و معیاری برای نشان دادن

هویت ها ،پایگاه اجتماعی ،اعمال و افکار افراد گردیده است .در عصر مدرنیته با رواج و
گسترش فرهنگ مصرفی و تبدیل آن به فرایند ساخت و تولید معنا ،قواعد ،رفتارها و مناسبات
Consumption
Consumer Community
Consumer Culture
Consumerism

1.
2.
3.
4.
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اخیر گسترش تاریخی مصرف 1بوده است (باکاک .)190 :1381 ،ظهور جامعه مصرفی
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معطوف به مصرف و خرید ،هویتسازی و هویت آفرینی و ایجاد و برجستهسازی تمایز

اجتماعی ،ترویج نظامی از ارزشها و هنجارها ،اشاعه گونههایی از مدگرایی ،تولید و بازتولید
فضای اجتماعی و تفاوتهای فرهنگی ،گسترش طیفی از تمایالت زیباییشناختی و ...

مواجهیم.

بنابراین؛ در جامعۀ مصرفی امروز که تحت تأثیر مدرنیته شکل گرفته است ،سبک زندگی و

رفتارهای مربوط به آن از اهمیت باالیی برخوردار گشته و بهرغم اینکه کشورهای توسعهیافته
منشأ شکلگیری چنین فرآیندهایی هستند ،کشورهای درحال توسعهای چون ایران نیز از این

قاع ده مستثنا نیستند .مواجهه جامعه ایرانی با مدرنیته ،با مسائل و پیامدهایی همراه بوده است.
سبک زندگی در جامعه ایران که ازلحاظ فرهنگی و اجتماعی بسیار متکثر و متنوع است ،در

دوره پس از پیروزی انقالب ،پیچیدگیهای بیشتری به خود گرفته است .درواقع ،پس از پایان
یافتن جنگ شاهد تأثیرپذیری بیشتر مردم از جریانهای جهانی و تحوالت بینالمللی بودهایم و

این امر بهتدریج بر سبک زندگی مردم نفوذ کرده و باعث ظهور جامعه مصرفی و شیوههای

زندگی جدید شده است .درنتیجه ،فرهنگی جدید در حال شکل گرفتن است که حق انتخاب

فراوانی به افراد میدهد و آنها را تنوعطلب بار میآورد .برای مثال ،مصرف که یکی از
شاخصههای اصلی سبک زندگی محسوب میشود ،در ایران در سطح باالیی قرار گرفته است.
مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران در سال  1381نظرسنجیای با عنوان «ارزیابی نظر

شهروندان تهرانی از پدیده تجملگرایی» انجام داده است .در این نظرسنجی 77 ،درصد مردم،

رواج پدیده تجملگرایی را در حد باال عنوان کردند .همچنین ،پژوهشهایی که در سالهای

اخیر در این زمینه انجام شده ،نشاندهنده آن است که عناصر نظام ارزشی جامعه به اولویت و
غلبه عناصر مادی و درنتیجه انتظارات مصرفی میل کرده است (پویافر و داوری مقدم:1394 ،

.)30

در ایران اگرچه جامعه مصرفی به معنای دقیق آن شکل نگرفته است؛ اما فزونی برخی
کاالهای مصرفی در چند سال اخیر و بصری شدن نشانهها و نمادهای منزلتی (آزاد ارمکی و

چاوشیان )1381 ،باعث شده تا سبک زندگی افراد با سبک بخشی و زیباییشناختی کردن

مصرف همراه شود؛ بنابراین مصرف کاالها نهفقط از سر رفع نیاز که حامل معنایی فرهنگی و

اجتماعی است (رستگار و ربانی .)45 :1387 ،زندگی نوین با افزایش آگاهی و ایجاد فرصت
برای ساختن و دوباره ساختن تاریخ زندگی شخصی (هویت و سبک زندگی) نمود پیدا میکند.

بر اساس دیدگاه گیدنز ،همزمان با سست شدن مبانی دینی و هویت اجتماعی ،بدن و کاالهای

مصرفی جایگاه و اهمیت بیشتری در هویتسازی افراد پیدا میکند (گیدنز)1383 ،؛ بنابراین،
پرداختن به سبک زندگی و مسائل مربوط به آن در جوامع در حال گذار از سنت به مدرنیته که
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بسیاری برخوردار است.
با توجه به اهمیت موضوع ،این پژوهش ،با هدف بررسی جامعهشناختی سبک زندگی
مصرفی در دو بعد سنتی و مدرن و برخی عوامل مؤثر بر آن با تأکید بر پایگاه اقتصادی ـ

اجتماعی (ترکیب سرمایه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) در شهروندان کرمان انجام شده
است.

پیشینه پژوهش

در ارتباط با تحقیقات انجامشده که به «سنخ شناسی سبک زندگی و مصرف» پرداختهاند
میتوان به مطالعات قادر زاده و ایراندوست ( ،)1391باینگانی ،ایراندوست و احمدی

( ،)1392رستمی و اردشیر زاده ( ،)1392الفت و سالمی ( ،)1391مهدوی کنی ( )1386و
احمدی منش ( )1391اشاره کرد .قادر زاده و ایراندوست ( )1391طی پژوهشی که انجام

دادند ،شش سبک زندگی را معرفی کردند :پیشامدرن ،مدرن ،علمی ،ورزش محور ،شاد
زیست ،جهان محلی .باینگانی و همکاران ( )1392با اشاره به این موضوع که سبک زندگی
محصول دنیای مدرن است ،به مفهوم شناسی ،تطور مفهومی و مباحث نظری در حوزه سبک

زندگی پرداختند .رستمی و اردشیر زاده ( )1392به این موضوع اشاره میکنند که محققان
اجتماعی به کمک مفهوم سبک زندگی قادرند بیش از گذشته نقش خالق کنشگر را لحاظ کنند

و از تنگناهای تبیین جبری بر مبنای موقعیت طبقاتی که تعین کالن دارند ،بگریزند .الفت و

سالمی ( )1391طی نگارش مقالهای سعی در شناخت مفهوم سبک زندگی داشتند .آنان در

مقاله خود ریشهشناسی مفهوم سبک زندگی ،روند تاریخی شکلگیری و بسط رویکردهای

نظری پژوهشی ،تعاریف ،مؤلفهها ،ویژگیها و عوامل مؤثر بر سبک زندگی را بررسی و مرور
کردند .مهدوی کنی ( )1386طی نگارش مقالهای ابتدا به ارائه تبیینی واژه شناسانه از مفهوم
سبک زندگی و سپس به بررسی ابعاد مفهومی آن در حوزه علوم اجتماعی پرداخته است.

احمدی منش ( )1391ضمن نگارش مقالهای تحت عنوان «بررسی نسبت سبک زندگی و
مصرف» ،به این نکته اشاره میکند که بهزعم بسیاری از نظریهپردازان علوم اجتماعی ،یکی از
اساسیترین مؤلفهها و شاخصهای سبک زندگی« ،مصرف» است .وی در این مقاله در پی
بررسی نسبت و رابطه دو مفهوم «سبک زندگی» و «مصرف» است.

در ارتباط با تحقیقات انجامشده درزمینۀ «سبک زندگی و مصرف» میتوان به مطالعات

ایمان و مرحمتی ( ،)1391گروسی و همکاران ( ،)1391زارع و فالح ( ،)1390محمدپور
لیما و همکاران ( )1389و رستگار و ربانی ( )1387اشاره کرد.
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ایمان و مرحمتی ( )1391در مطالعه خود با عنوان تبیین جامعهشناختی گرایش جوانان به

سبک زندگی مدرن در شهر شیراز مفهوم سبک زندگی را در ارتباط با مدرنیته مورد بررسی قرار
دادند .هدف اصلی این مقاله تبیین جامعهشناختی گرایش جوانان به سبک زندگی مدرن است.

در این رابطه ،متغیرهای سرمایه فرهنگی بهعنوان فرضیه اصلی و متغیرهای زمینهای بهعنوان

فرضیههای فرعی با گرایش به سبک زندگی مدرن بررسی شده است .نتایج این مطالعه نشان

داد با توجه به ضریب تبیین 15 ،درصد از تغییرات سبک زندگی مدرن توسط سرمایه فرهنگی
تبیین میشود.
گروسی و همکاران ( )1391مطالعهای با عنوان بررسی رابطه نگرش جنسیتی و سبک

زندگی در بین زنان شهر کرمان انجام دادند .هدف این پژوهش ،سنجش رابطه نگرش جنسیتی

و سبک زندگی بین زنان است .در این مطالعه سبک زندگی توسط شاخصهای جزئی سبک
خرید ،سبک گذران اوقات فراغت ،سبک رفتار سالمت و سبک آرایش و بهداشت فردی
بررسی شد .نتایج نشان داد زنان موردمطالعه در نگرش جنسیتی و سبک زندگی کامالً سنتی

هستند.

زارع و فالح ( )1390در مطالعه خود با عنوان بررسی سبک زندگی جوانان در شهر تهران
و عوامل مؤثر بر آن به گونه شناسی سبک زندگی جوانان در شهر تهران و عوامل مؤثر بر

شکلگیری آن پرداختند .بر اساس نتایج این مطالعه بیشترین میانگین در سبک زندگی لذت
جویانه و کمترین میانگین مربوط به سبک زندگی منفعالنه است .با استفاده از روش رگرسیون

گامبهگام ،ترتیب اثر متغیرها عبارتاند از :سرمایه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی .نکته
قابلمالحظه ،برتری نقش سرمایه اقتصادی نسبت به سایر متغیرها است .با توجه به ضریب

همبستگی تعدیلشده سه متغیر سرمایه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،درمجموع  19درصد از
واریانس متغیر وابسته را تبیین میکنند.

مطالعهای توسط محمدپور لیما و همکاران ( )1389با عنوان بررسی رابطه بین سبک و
شیوه زندگی بافرهنگ مصرف و مصرفگرایی انجام شد .محمدپور لیما و همکاران به بررسی
این موضوع پرداختند که مصرف بهعنوان یک پدیدۀ اجتماعی ـ اقتصادی ریشه در جامعه

صنعتی جدید دارد و یکی از پیامدهای گسترش مصرف و مصرفگرایی ظهور جامعه مصرفی

است .از این منظر ،آنچه جامعه سنتی را از جامعه مصرفی متمایز میسازد ،فراوانی و هجوم
وسیع اجناس ،کاالها و خدمات است .هدف این مطالعه آن است که برخی عوامل اجتماعی ـ

فرهنگی مؤثر بر سبک زندگی مصرفی را در گوشهای از جامعه ایران نشان دهد و گرایش به

ابعاد مختلف آن را معین کند .ازجمله یافتههای این پژوهش ،عدم وجود ارتباط آماری معنادار

بین پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی و سبک زندگی مصرفی است .بین سرمایه فرهنگی و سبک
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به هنجارهای مصرفی در میان مجردان و متأهلین متفاوت است .فرضیه پژوهشی موردنظر
مبنی بر وجود رابطه میان جنسیت و سبک زندگی مصرفی مردم بهویژه جوانان رد میشود .بین

سن پاسخگویان و سبک زندگی مصرفی رابطه معنیداری وجود دارد.

مطالعهای با عنوان جوان ،سبک زندگی و فرهنگ مصرفی توسط رستگار و ربانی ()1387

با هدف نشان دادن برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر سبک زندگی مصرفی و گرایش به ابعاد
مختلف آن انجام شد .نتایج این مطالعه بیانگر ارتباط معنادار میان سرمایه فرهنگی و سن
است .از دیگر نتایج این مطالعه عدم ارتباط میان دو متغیر پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی و جنس

با سبک زندگی مصرفی است.

در ارتباط با تحقیقات خارجی انجامشده درزمینۀ «سبک زندگی» میتوان به تحقیقات
انجامشده توسط دورا دومینیک ،)2014( 1بارائوی و همکاران )2012( 2و رهان ازم و

همکاران )2012( 3اشاره کرد .دورا دومینیک ( )2014در مطالعهای تحت عنوان یک تحلیل

جامعهشناختی روی تغییرات سبک زندگی و الگوهای مصرفی در مهاجران دوحه ،نشان داد که
الگوهای مصرف سعی در پذیرش اجتماعی دارند (.)Dominic, 2014
بارائوی و همکاران ( )2012در بررسی تأثیرات سبک پوشش ،موسیقی و رسانه روی

رفتار مصرفی و ترجیح برندهای تجاری در نوجوانان ،نشان دادند که نوجوانان ترجیح میدهند

از لباسهای مارکدار استفاده کنند و بدینوسیله شناسایی شوند .دادههای این پژوهش بیانگر
گسترش روزافزون برندهای تجاری است (.)Baraoui, Lebrun & Bouchet, 2012

رهان ازم و همکاران ( )2012در پژوهشی در بررسی سبک مصرف و الگوهای خرید در

بین جوانان (یک مطالعه تجربی در پاکستان) ،نشان دادند که زنان جوان نسبت به مردان جوان

بیشتر تحت تأثیر مد و تفریحات قرار دارند ،این در حالی است که مردان جوان بیشتر تحت

تأثیر رسانهها و برندهای تجاری قرار دارند (.)Azam, Danish & Akbar, 2012
با مروری بر این مطالعات درمییابیم تحقیقی که دقیقاً موضوع پژوهش پیشرو را دستمایۀ
بررسی قرار داده باشد ،مشاهده نمیشود ،به عبارتی مرور پیشینه پژوهشی مرتبط با موضوع،

حاکی از آن است تحقیقی که بهطور خاص سبک زندگی مصرفی را به انواع سنتی و مدرن
تقسیم کرده و به بررسی آن پرداخته باشد ،یا انجامنشده یا از منظری متفاوت با این پژوهش به

1. Dora Dominic
2. Baraoui et al
3. Rehan Azam et al
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بررسی این موضوع پرداخته است .این پژوهش ،به دنبال بررسی جامعهشناختی سبک زندگی
مصرفی در دو بعد سنتی و مدرن و برخی عوامل مؤثر بر آن است.

مبانی نظری پژوهش

مفهوم سبک زندگی یکی از مهمترین چارچوبهای تبیینی در مباحث جامعهشناسی و مطالعات
فرهنگی در دهههای اخیر بوده است .تحت تأثیر زندگی جوامع مدرن و فرهنگ و تمدن غربی،

به تدریج الگوهای خاصی بر زندگی و رفتار حاکم شده است .امروزه در جوامع مدرن ،شرایط

جدید کار ،تولید ،انباشتگی کاالهای مصرفی ،فراهم آمدن زمان فراغت بیشتر و مواردی از این

قبیل ،نشانهای از تحول عمیق اجتماعی و فرهنگی بوده و شرایط نوین ،الگوهای رفتاری تازهای
را درزمینههای گوناگون ایجاد کرده است که میتوان آنها را در قالب عنوان کلی سبک زندگی
بررسی کرد .امروزه اصطالح سبک زندگی در ادبیات علوم اجتماعی ،پیوندی تنگاتنگ با

مجموعهای از مفاهیم مانند فرهنگ ،جامعه ،رفتار ،اخالق ،عقیده ،شخصیت ،هویت ،طبقه
اجتماعی ،سلیقه ،نیاز و ...دارد .حاصل این رویکرد تالش برای معرفی ،ترویج و تثبیت سبک
خاصی از زندگی خواهد بود که خاستگاه آن فرهنگ غربی است.

سبک زندگی یکی از مفاهیم علوم اجتماعی است که اگرچه در دهههای اول ظهور

جامعهشناسی توسط صاحبنظرانی همچون وبر ،زیمل و آدلر بکار رفته است ،اما اکنون در
آغازه هزاره سوم بهواسطه فردی شدن بسیاری از جنبههای عینی زندگی ،موردتوجه جدی قرار

گرفته است .سبک زندگی جنبه عینی زندگی انسانها است که بر مبنای جنبههای ذهنی همچون

ارزشها و باورها شکل میگیرد و بهمثابه ابزاری قابلمشاهده ،فردیت هر عضو جامعه را

بازنمایی میکند (گروسی و همکاران.)2 :1391 ،

سوبل ،1معتقد است که «تقریباً هیچ توافق تجربی یا مفهومی درباره اینکه چه چیز سازنده
سبک زندگی است ،وجود ندارد» (فاضلی .)67 :1382 ،بااینهمه میتوان تعاریف موجود را

به دو گروه کلی تقسیم کرد و از هر رهگذر مرور آنها به نتایجی رسید .گروه اول ،مجموعه

تعاریفی هستند که سبک زندگی را از جنس رفتار میدانند و ارزشها ،نگرشها و

جهتگیریهای ذهنی افراد را از دایره این مفهوم بیرون میگذارند .این رویکرد ،به معنای عدم
دخالت مقوالت ذهنی در شکل دادن به سبک زندگی نیست ،بلکه بدین معناست که مهم نیست
سبک زندگی چگونه شکلگرفته است و برای محقق شناخت سبک زندگی که بر اساس متمایز

ساختن برخی از رفتارها (با ویژگیهای خاص) صورت میگیرد ،مهم است .رویکرد دوم،

ارزشها و نگرشها را نیز بخشی از سبک زندگی میداند .این تقسیمبندی بهنوعی ماهیت

1. Sobel
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بوده ،اما رویکرد دوم که وجه روانشناختی آن بیشتر است ،در روانشناسی و عالوه بر آن در
سنت مطالعات بازاریابی بارز بوده است (فاضلی.)68 :1382 ،
مطالعه مصرف و نشانههای گسترش سبک زندگی حاصل از جامعه مصرفی همواره

موردتوجه شاخههای مختلف علوم اجتماعی بوده است .مصرفگرایی اصالت دادن به مصرف
و هدف قرار دادن رفاه و داراییهای مادی است .بهعبارتدیگر ،مصرفگرایی یعنی استفاده از
کاالها بهمنظور رفع نیازها و امیال .این عمل نهتنها شامل خرید کاالهای مادی ،بلکه
دربرگیرنده خدمات نیز هست .در جوامع نوین مصرفگرایی به یک فعالیت اجتماعی اصولی

تبدیلشده است (چمبری و ثابت ایمانی.)1393 ،

دربارۀ «مصرف» باید گفت که این مفهوم در نگاه نخست ،مفهومی اقتصادی و حلقهای از
زنجیره فعالیت اقتصادی (تولید ،توزیع ،مصرف) به شمار میآید؛ و به هرگونه کنش و رفتاری
داللت دارد که با استفاده از کاالها و خدمات ،به رفع نیازهای انسان میانجامد .ولیکن تأملی

دراینباره ،آشکار میسازد که این مفهوم ،مفهومی پیچیده و چندبعدی است .چنانکه مصرف
در درجه اول در خدمت برآوردن نیازهای زیستی است؛ و در مراتب بعدی ،در خدمت تعریف
کردن کیستی کنش گران (پاسخ به سؤال من کیستم؟) ،باز کردن راهی برای عضویت افراد در

گروههای اجتماعی ،تثبیت مقوالت فرهنگی ،ایجاد ازخودبیگانگی یا نفی آن ،ایجاد یا بازتولید

انواع نابرابری اجتماعی ،شکل دادن به ناخودآ گاه فردی و جمعی ،انفعال سیاسی یا مقاومت

در برابر قدرت ،ایجاد گروهبندیهای مدرن متمایز از گروهبندیهای سنتی مبتنی بر جنسیت،
قومیت و ،...تجاری کردن روالهای روزمره زندگی و بازتولید اقتصادی سرمایهداری است؛
بنابراین ،تمایز و تفاوت در دو بعد مصرف رخ مینماید« :بعد اقتصادی» و «بعد اجتماعی ـ

فرهنگی» ؛ و آنچه در ارتباط با سبک زندگی اهمیت دارد ،بیشتر بعد فرهنگی مصرف است.

درواقع ،یکی از مهمترین عوامل شکلگیری مفهوم سبک زندگی همین تمایز ،در تاریخ
اجتماعی غرب مدرن بود که با تعابیری چون «مصرفگرایی» و «جامعه مصرفی» از آن یاد شده
است (باکاک.)32 :1381 ،

در نظر بودریار 1ارزش نمادین مصرف مهمتر از خود آن است .دنیای کاالها ،دنیایی برای

مبادله پیام است .در چنین وضعیتی ،خریدار کاال را به نمایش میگذارد و به نحو فعالی حس

هویت برای خود میآفریند .بر این اساس وی برداشتی فعال از مصرفکننده دارد .نکته مهمتر
این است که افراد بر اساس هویت قومی ،طبقاتی یا جنسی خود مصرف نمیکنند ،بلکه خرید

1. Baudrillard
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رشتهای نیز دارد .بدین ترتیب که رویکرد اول ،در جامعهشناسی و مطالعات فراغت غالب
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کردن را برای بیان هویتی که دوست دارند به کار میگیرند .در سرمایهداری غرب ،پرسش «من

کیستم؟» پرسشی است که هم بر مبنای نقش کاری فرد قابل پاسخ گفتن است و به همان اندازه
برحسب الگوهای مصرف پاسخ داده میشود .در نظر بودریار محرک مصرف اهمیت زیادی

دارد« .میل »1مفهوم محوری وی در این زمینه است .ارضای نیازهای مادی محرک
مصرفگرایی مدرن نیست .تخیل مصرف و میل به ارضاء کردن این تخیل است که
مصرفگرایی را میآفریند .ازآنجاکه خیال مصرف هرگز به انتها نمیرسد ،مصرفگرایی نیز
پایانی ندارد (بودریار.)1394 ،

مصرف بهعنوان یک پدیده اجتماعی ـ اقتصادی ،ریشه در جامعه صنعتی جدید دارد .یکی

از پیامدهای گسترش مصرف و مصرفگرایی «ظهور جامعه مصرفی» است .از این منظر ،آنچه

جامعه سنتی را با جامعه مصرفی متمایز میسازد ،فراوانی و هجوم وسیع اجناس ،کاالها و
خدمات است .ازآنجاکه سبک زندگی مفهومی است که با انتخابی شدن زندگی روزمره معنا

مییابد ،بدینترتیب در جوامع سنتی که افراد جایگزین و بدیل اندکی در میان برنامههای زندگی
داشتند ،در جامعه معاصر بهواسطه اهمیت یافتن خود و مسئولیت شخصی و ظهور و پیدایش

جامعه مصرفی در زندگی ،بهجای جامعه تولید و اشتغال گذشته ،قدرت انتخاب بیشتر شده
است .مصرف مفهومی نیست که در خأل قابلفهم باشد ،مصرف معطوف به چیزی است و در

روابط اجتماعی انسانها قابلفهم است (محمدپور لیما و همکاران.)1390 ،

نظریههایی که با نگاهی انتقادی توجه عمده خود را به وجوه منفی مصرف و پیامدهای

ناگوار آن معطوف کردهاند ،بهطور مشخص در آرای مارکس 2در باب بت وارگی کاالها ریشه

دارند .ازنظر مارکس فرد در جامعه سرمایهداری بهجای پرداختن به واقعیت عمیقتر ،ظاهر بت

واره کاال را اصل میانگارد و آن را بنیاد فهم زندگی میپندارد و درنتیجه از روابط واقعی عاجز
میماند .از همین رو مصرف در خدمت افزایش بیگانگی انسان با خودش قلمداد میشود .این

رویکرد در آرای نظریهپردازان انتقادی مانند لوکاچ ،آدورنو و مارکوزه بسط پیدا میکند .از این
منظر ،مصرف برای تداوم سرمایهداری مؤلفهای بسیار اساسی است و سرمایهداری به کمک
تبلیغات و با اغوا و ترغیب مردم به مصرف هر چه بیشتر در حقیقت در جهت ابقای خود

میکوشد .موافق با این دیدگاه ،ایدئولوژی مصرفگرایی نیازهای کاذبی ایجاد میکند که برای

بقا ضروری نبوده و صرفاً بهعنوان شکلی از سرکوب و کنترل اجتماعی عمل میکنند (ربیعی و

رفیعی.)148 :1395 ،

1. Desire
2. Marx
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اجتماعی این طبقه ،مصرف متظاهرانه را در پی دارد که بر مبنای آن ،اعضای این طبقه از
موقعیت خود استفاده کرده ،با مصرف چشمگیر که صرفاً جنبۀ نمایشی دارد ،هم خود و هم

طبقهشان را از سایرین متمایز میکنند و هم برای خود ارزش واالتری قائل میشوند و شیوۀ
رفتاری و مصرفی خود را بهمثابه مد به دیگران تحمیل میکنند.

زیمل 2مصرف و مد را از خالل مفهوم تمایز اجتماعی تبیین میکند .وی بیان میدارد که
مدرنیته و تحوالت آن ،فردیت و هویتی نوین برای انسان به وجود میآورند ،اما این فردیت در

بند محدودیتها و فشارهای جامعه است .مصرفگرایی و روی آوردن به مدهای گوناگون و

بدیع ،یکی از راههای گذار از این محدودیتهاست.

وبر 3بحث از سبک زندگی را در خالل بحث از شانسهای زندگی و بهخصوص گروههای
منزلتی بیان کرد .وی در مورد شانسها معتقد است شانسهای زندگی نظیر سن ،جنس و

قومیت بر انتخابهای فرد ازجمله سبک زندگی تأثیر فراوانی دارند .همچنین ،دربارۀ گروههای

منزلتی بر آن است که گروه منزلتی ازنظر اجتماعی دارای احترام و آبروی همگانی است و سبک

زندگی ویژۀ خود را دارد و بر اساس همین امور از سایر گروهها متمایز میشود .وبر در کل
معتقد است که «سبک زندگی از جایگاه و موقعیت اجتماعی ناشی میشود و گروههای مختلف

سبکهای زندگی متفاوتی دارند و وجه تمایزشان در آن چیزی است که مصرف میکنند»

(مهدوی کنی  1387و فاضلی .)1382

بوردیو )1984( 4در حوزۀ مصرف و سبک زندگی برجستهترین نظریهپرداز است و هر

پژوهشی در این حوزه حتماً به نظریات او ارجاع دارد .وی مصرف را رکنی حیاتی در عصر
کنونی میداند و معتقد است عادتوارۀ شکلگرفته در افراد ،در شکل دادن الگوی مصرف آنان

بسیار تأثیرگذار است .او انواع سرمایه اعم از سرمایۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را معرفی

میکند .ازنظر بوردیو ،عادتواره و سرمایههای فرد در میدانهای مختلف درون فضای
اجتماعی ،الگوی مصرف و بهتبع آن سبک زندگی خاصی را برای فرد و گروه به وجود میآورند
که منجر به تمایز اجتماعی و هویت بخشی میشود« .افراد بهواسطۀ برخورداری از انواع

مختلف سرمایه دست به مصرف فرهنگی و مادی میزنند .اغلب افراد تالش میکنند با مصرف

نوع خاصی از کاالها یا نوع خاصی از پوشاک و ،...تغییر طبقاتی خود را اعالم کنند و یک
Veblen
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هویت طبقاتی و سبک زندگی جدید را به دست آورند» .بوردیو در نظر داشت تحلیل کند که

چگونه گروههای خاص ،بهویژه طبقات اجتماعی ـ اقتصادی از میان سایر چیزها ،انواع
کاالهای مصرفی ،روشهای ارائه خوراک و غذا خوردن ،مبلمان و تزئین داخلی منزل را به کار
میگیرند تا روش زندگی مجزای خود را مشخص کنند و خود را از دیگران متمایز سازند.

بوردیو شیوههایی را تحلیل کرد که گروههای همرده و همطبقه خود را بهوسیلۀ آن از الگوهای
مصرفی که شیوه زندگی یک گروه را مشخص میکند ،متمایز میکنند .بنا به ادعای بوردیو،
گروهبندیها واجد نظام ارزشی مشابه و ذائقهها و ذوق و سلیقههای شبیه به هم هستند و در
کل ،بهتر است بیان کنیم واجد سبک زندگی (الگوی مصرفی) مشابهی هستند؛ یعنی بر پایه

عادتوارههای خویش به گزینش شیوههای زندگی متمایز از هم میپردازند (باکاک:1381 ،

.)92
در سالهای اخیر اصطالح «هویت فرهنگی» در جامعهشناسی و انسانشناسی رواج یافته
1

است .ازجمله مفاهیم جامعهشناختی جذبشده بهاصطالح هویت فرهنگی« ،سبک زندگی»

2

است .یکی از چهرههای به نام نظریهپرداز در حوزه هویت و تشخص از دهه هشتاد تاکنون

آنتونی گیدنز 3است .او در پارهای از نوشتههای خود دیدگاههایی را در مورد هویت و سبک
زندگی طرح کرده است .او در بحث از ویژگیهای نوگرایی میگوید« :نوگرایی 4یک نظم مابعد

سنتی است که سؤال «چگونه من باید زندگی کنم؟» را در آن باید تصمیمگیریها در مورد
چگونگی رفتار ،چه پوشیدن و چه خوردن [یا همان سبک زندگی] پاسخ گوید» (گیدنز،

 .)14 :1383گیدنز معتقد است اگرچه« :قدرت انتخاب ،شاکلۀ گزینههای «سبک زندگی»

است اما اغلب این قدرت انتخاب بهوسیلۀ عواملی محدود میشود که از محدوده اختیار فرد

بیرون است» (گیدنز .)29 :1383 ،گیدنز دیدگاه مسلطی که سبک زندگی را با فرصتهای
زندگی (محدودیتها و مقدورات فراروی افراد و گروهها) پیوند میزند ،آنچنانکه در دیدگاه

وبر ،زیمل و بوردیو دیده میشود ،موافق نیست؛ او بیشتر به پیوند سبک زندگی با آنچه خود
«سیاست زندگی »5میخواند اعتقاد دارد؛ سیاستی که از کشمکشها درباره پاسخ سؤالی کلیدی
حاصل میشود« :چگونه ما بهعنوان افراد یا بهعنوان کلیت جامعه انسانی باید در دنیایی زندگی
کنیم که در آن آنچه بهوسیله طبیعت یا سنت تثبیت شده بود ،اکنون موضوع تصمیمگیری انسان
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نوگرایی تلقی میشوند ـ را با این سؤال و مشابه آن مواجه بدانیم ،بلکه برعکس باید سختترین
مواجهها را در میان بعضی از فقیرترین گروهها جستوجو کرد که بهشدت با مشکالت سنت
زدایی دستوپنجه نرم میکنند (گیدنز.)231 :1383 ،

بهطورکلی برخی صاحبنظران تنوع سبکهای زندگی را محصول مدرنیسم میدانند ،زیرا

مدرنیسم افراد را از قید انتخابهای محدودی که سنت در اختیار آنان قرار میدهد ،رهایی
میبخشد .سرعت تغییرات و تنوع گزینهها در وضعیت پستمدرنیسم ،حتی بیشتر از مدرنیسم
است.

برخی از مهمترین عناصر و مؤلفههای سبک زندگی ،عبارتاند از :شیوه تغذیه ،خودآرایی

(نوع پوشاک و پیروی از مد) ،نوع مسکن (دکوراسیون ،معماری و اثاثیه) ،نوع وسیله
حملونقل ،شیوههای گذران اوقات فراغت و تفریح ،داراییها (کاالهای تجملی یا فرهنگی
مانند خانه ،ویال ،ماشین ،اثاثیه ،نقاشیها ،کتابها ،عطرها ،لباسها) ،فعالیتهای

متمایزکننده (مانند ورزشها ،بازیها ،تفریحات ،لباس پوشیدن) ،رسیدگی به ظاهر و بدن خود

و مواردی از این قبیل.
در ارتباط با مفهوم سبک زندگی ،ازآنجاکه این مفهوم در رشتههای جامعهشناسی،
مطالعات فرهنگی و حتی علوم پزشکی محل بحث بوده ،بخشی از دشواریها و ابهامات

موجود در مفهوم سبک زندگی به تعاریف متنوع و گاه متفاوت آن برمیگردد .بااینهمه میتوان

تعاریف موجود را به دو گروه کلی تقسیم کرد .گروه اول مجموعه تعاریفی هستند که سبک

زندگی را از جنس رفتار میدانند و ارزشها و نگرشها و جهتگیریهای ذهنی افراد را از دایرۀ

این مفهوم بیرون میگذارند و رویکرد دوم ،ارزشها و نگرشها را نیز بخشی از سبک زندگی

میداند (فاضلی.)67-68 :1382 ،

1

ازجمله تعاریفی که میتوان در این زمینه مطرح کرد ،عبارتاند از :باسرمن ( )1983سبک
زندگی را الگویی از مصرف میداند که دربردارندۀ ترجیحات ،ذائقهها و ارزشهاست.

همچنین ،ارل )1983( 2آن را الگویی فردی از گزینشها و فعالیتها تعریف کرده است.
مایک فدرستون )1991( 3بدن ،لباسها ،طرز بیان ،فراغت ،ترجیحات خوردن و نوشیدن،

خانه ،اتومبیل ،انتخاب محل برای تعطیالت و ...را بهعنوان شاخصهای سبک زندگی به شمار
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قرارگرفته است؟» .گیدنز اعتقاد ندارد که فقط نخبگان و قدرتمندان ـ آنها که معموالً عامل
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میآورد .به تعبیر ریمر )1995( 1ما سبک زندگی خود را در ارتباط با سبکهای زندگی سایر
افراد انتخاب میکنیم .دیوید چینی )1996( 2سبکهای زندگی را مشخصههایی از دنیای مدرن
میداند و به کارکرد هویت بخشی سبک زندگی نیز اشاره میکند (ایمان و مرحمتی:1393 ،

.)5

در درون تعاریفی که سبک زندگی را بهواسطه رفتارها تعریف میکنند ،میتوان میان آنها

که این رفتارها را به الگوی مصرف محدود میکنند و آنها که سامان کلی زندگی را مدنظر قرار
دارند ،تمایز قائل شد .البته این تمایز به شرطی معنادار است که دامنه تعریف مصرف را چنان
گسترده در نظر نگیریم که هر فعالیتی در زندگی را شامل شود (فاضلی .)68 :1382 ،گویا

اولین بار لیزر 3در سال  1963سبک زندگی را بر اساس الگوی خرید کاال تعریف میکند .به

نظر وی سبک زندگی دال بر شیوه زندگی متمایز جامعه یا گروه اجتماعی است ،شیوهای که
بدان طریق مصرفکننده خرید میکند و شیوهای که بدان طریق کاالی خریداریشده مصرف
میشود ،بازتابکننده سبک زندگی مصرفکننده در جامعه است .سوبل 4بعد از بحثی مفصل

دربارۀ تعریف سبک زندگی مینویسد :کامالً معقول است که بپذیریم سبک زندگی کامالً

قابلمشاهده یا قابل استنتاج از مشاهده است؛ و در ادامه تأکید میکند که الگوی مصرف
قابلمشاهدهترین و بهترین شاخص سبک زندگی است .المونت و همکارانش 5نیز ضمن تأکید

نهادن بر شیوه سازمان دادن زندگی شخصی ،الگوی تفریح و مصرف را بهترین شاخص سبک

زندگی میدانند .به اعتقاد گیدنز ،6سبک زندگی مجموعهای نسبتاً هماهنگ از همۀ رفتارها و
فعالیتهای یک فرد معین در جریان زندگی روزمره است که مستلزم مجموعهای از عادتها و

جهتگیریهاست و بنابراین برخوردار از نوعی وحدت است (گیدنز .)1383 ،در این پژوهش
سبک زندگی بهعنوان مجموعه رفتارها و بر مبنای الگوی مصرف تعریف میشود.

بر این اساس ،در بررسی سبک زندگی باید به عوامل مختلفی توجه کرد ،اما آنچه با سبک

زندگی پیوند عمیق و ناگسستنی یافته ،مصرف (در تمام ابعاد و جنبههایش) است (باینگانی و
همکاران .)57 :1392 ،در میان تعاریف جامعهشناختی سبک زندگیبخش قابلتوجهی از
تعاریف ،بر مفهوم مصرف مبتنی است .درواقع مصرف اصلیترین پدیدهای است که همواره

Reimer
David Chinese
Laser
Sobel
Lamon et al
Giddens

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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پدیدۀ مصرف آغاز میشود (فاضلی.)15 :1382 ،
همانطور که از دیدگاههای صاحبنظران در حوزه سبک زندگی برمیآید ،مصرف

اصلیترین پدیده در تعریف سبک زندگی است .مصرف و مصرفگرایی مسئلهای چندبعدی
است که از جهات گوناگون قابلبررسی است .مصرفگرایی آثار متعدد و گوناگونی درزمینۀهای

اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،روانی و ...بر جای میگذارد .ازجمله این آثار میتوان به غلبه
مصرفگرایی بر دیگر ارزشها در جامعه و معیاری برای نشان دادن هویت و تمایز یابی ،پایگاه
اجتماعی ،اعمال و افکار و ...اشاره کرد .مصرف امروزه بهصورت روندی اجتماعی و فرهنگی

موردتوجه قرارگرفته است.

ازجمله مهمترین پیشفرضها و اصولی که در رابطه با سبک زندگی و فرهنگ مصرفی
موردتوجه قرار میگیرند ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد :بامطالعه آنچه امروزه در دانش سبک
زندگی به دست میآید ،به نظر میرسد که شاخصۀ کمی و ملموس سبک زندگی نیز همان
الگوی مصرف باشد؛ بنابراین طرح مفهوم سبک زندگی بدون ارجاع به مفاهیمی مانند مصرف

و فرهنگ مصرفی بیمعناست؛ زیرا اهمیت دوبارۀ این مفهوم در مباحث امروزی علوم
اجتماعی در ابتدا به ظهور جامعه مصرفی یعنی عصر فراوانی و انباشت کاالها و شکلگیری

فرهنگ مصرفی برمیگردد .هرچند سبک زندگی ریشه در هویت شخصی و شیوۀ زندگی فرد

دارد ،اما بهدلیل روابط متقابل ،مناسبات میان فردی و روابط اجتماعی ،رفتار نهایی فرد

نمیتواند بدون تأثیرپذیری از محیط پیرامون باشد .سبک زندگی در سطح فردی با نوع انتخاب
و مصرف فرهنگی ویژه فرد درزمینۀ گذران اوقات فراغت ،توجه و نظارت بر بدن ،الگوی خرید
و نظایر آن سروکار دارد؛ اما سبک زندگی در سطح اجتماعی برآیند رفتار عمومی جامعه است.

انسانها با رعایت مالحظاتی میتوانند با سبک و شیوههای رفتاری خود به شرایط و

موقعیتها معنای دیگری ببخشند .سبک زندگی در نزد فرد تا حدودی پایدار است ،اما با
تحول شرایط اجتماعی و فرهنگی ،ترجیحات و نظام انتخاب و گزینش فردی تحت تأثیر قرار

میگیرد و بهتدریج تغییر مییابد .با غلبه مدرنیته و فرهنگ غربی بر جوامع سنتی ،نقش
نهادهای عمده جامعهپذیر کننده یعنی خانواده ،آموزش و دین کمرنگ شده و متغیرهای

جدیدی بر کنشها و رفتارهای فرد مؤثر واقعشدهاند .بافت فرهنگی و اجتماعی و قدرت
سخت یا نرم تمدنی و فرهنگی یک جامعه در سبک زندگی مردمان آن جامعه تأثیرگذار تلقی

میشود .فرآیند پدید آیی و عمومی شدن یک سبک زندگی از سطح فردی آغاز و بهتدریج در

سطح گروههای کوچک محلی ،اجتماع ملی و یا اجتماع جهانی بهعنوان یک واقعیت اجتماعی
گسترش مییابد؛ بر این اساس ،سبک زندگی میتواند تا جایی که یک رفتار یا مجموعهای از
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رفتارها در زندگی فرهنگی و اجتماعی یک جامعه بهگونهای گسترش یابد که بهصورت

ارزش ها ،تمایالت ،ترجیحات و رفتارهای غالب درآید ،گسترش و نفوذ پیدا کند .به اعتقاد
گیدنز سبک زندگی مجموعهای از رفتارها است که فرد آنها را به کار میگیرد تا نهفقط نیازهای
جاری خود را برآورده سازد ،بلکه روایت خاصی را که وی برای هویت شخصی خود برگزیده

است در برابر دیگران نیز مجسم سازد.

چارچوب نظری این پژوهش بر مجموعهای از نظریات و دیدگاهها بهخصوص نظریه
بوردیو در مورد انواع سرمایه (فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی) و نظریه گیدنز در مورد هویت

فرهنگی مبتنی است.

نمودار  .1مدل مفهومی تحقیق

فرضیههای پژوهش

 .1گرایش به سبک زندگی مصرفی سنتی برحسب متغیرهای زمینهای (جنس ،سن و وضعیت
تاهل) متفاوت است.
 .2گرایش به سبک زندگی مصرفی سنتی برحسب محله مسکونی متفاوت است.
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مصرفی سنتی رابطه وجود دارد.
 .4گرایش به سبک زندگی مصرفی مدرن برحسب متغیرهای زمینهای ( جنس،سن ووضعیت
تاهل) متفاوت است.

 .5گرایش به سبک زندگی مصرفی مدرن برحسب محله مسکونی متفاوت است.

 .6بین پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی (تحصیالت ،شغل ،درآمد) و گرایش به سبک زندگی
مصرفی مدرن رابطه وجود دارد.

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

1

سبک زندگی مصرفی سنتی و مدرن  :سبک زندگی مصرفی شامل مصرف زمان ،مکان و فضا

در زندگی جدید و مبتنی بر جامعهشناسی مصرف ،به شیوهای سنتی یا مدرن است .درواقع

سبک زندگی سنتی و مدرن ،همان اعمال و کارهایی است که به شیوه سنتی یا مدرن
طبقهبندیشده و حاصل ادراکات خاص و تجسمیافته ترجیحات افراد به استفاده از عناصر

سنتی یا مدرن در زندگی است که بهصورت عمل درآمده است .در این پژوهش ،بهمنظور
سنجش سبک زندگی سنتی از شاخص ترکیبی سبک زندگی مصرفی سنتی با چهار آیتم اوقات

فراغت سنتی ،مدیریت بدن سنتی ،الگوی تغذیه سنتی و الگوی خرید سنتی و بهمنظور سنجش
سبک زندگی مدرن از شاخص ترکیبی سبک زندگی مصرفی مدرن با چهار آیتم اوقات فراغت

مدرن ،مدیریت بدن مدرن ،الگوی تغذیه مدرن و الگوی خرید مدرن استفاده شده است.

درمجموع برای سنجش سبک زندگی مصرفی سنتی و مدرن  36گویه طراحی و بر اساس طیف

لیکرت سنجیده شد .از این تعداد  18گویه مربوط به سبک زندگی مصرفی سنتی (اوقات
فراغت سنتی 6 :گویه ،مدیریت بدن سنتی 5 :گویه ،الگوی تغذیه سنتی 3 :گویه و الگوی خرید

سنتی 4 :گویه) و  18گویه مربوط به سبک زندگی مصرفی مدرن (اوقات فراغت مدرن 6 :گویه،
مدیریت بدن مدرن 5 :گویه ،الگوی تغذیه مدرن 3 :گویه و الگوی خرید مدرن 4 :گویه) است.

اوقات فراغت :2فراغت وقت آزادی است که فرد در آن به انواع فعالیتهای مطلوب و دلخواه
خود میپردازد .این فعالیتها دربرگیرنده فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی ،ورزشی و...
است (ایمان و مرحمتی .)8 :1393 ،بهمنظور سنجش اوقات فراغت  12گویه در قالب طیف

لیکرت طراحی شد که  6گویه متعلق به اوقات فراغت سنتی و  6گویه متعلق به اوقات فراغت

مدرن است.

1. Traditional and Modern Consumer lifestyle
2. Leisure Time
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مدیریت بدن :1مدیریت بدن به معنای نظارت و دستکاری مستمر ویژگیهای ظاهری و مرئی

بدن است .این مفهوم به کمک مصرفهای کنترل وزن (از طریق ورزش ،رژیم غذایی ،دارو
و ،)...دستکاری پزشکی (جراحی بینی ،پالستیک و )...و میزان اهمیت دادن به مراقبتهای
بهداشتی و آرایشی (استحمام روزانه ،آرایش مو ،آرایش یا اصالح صورت ،استفاده از عطر و

اودکلن ،آرایش ناخن و لنز برای خانمها و)...؛ به یک شاخص تجمعی تبدیل شده است

(ارمکی و چاوشیان .)64 :1381 ،بهمنظور سنجش مدیریت بدن  10گویه در قالب طیف
لیکرت طراحی شد که  5گویه متعلق به مدیریت بدن سنتی و  5گویه متعلق به مدیریت بدن
مدرن است.

2

الگوی تغذیه  :ماریلین واکر ( )1996این مفهوم را شاخصی برای سبک زندگی دانسته است.
همگان غذا میخورند اما برای انتخاب نوع غذا ،تشریفات خوردن و محل غذا حق گزینش
دارند (فاضلی .)129 :1382 ،بهمنظور سنجش الگوی تغذیه  6گویه در قالب طیف لیکرت

طراحی شد که  3گویه متعلق به الگوی تغذیه سنتی و  3گویه متعلق به الگوی تغذیه مدرن

است.

3

الگوی خرید  :یکی از رایجترین و روزمرهترین کارهایی که اصالً به نظر خیلی از ما نمیآید،
خرید و مصرف است .شاید بعضیهایمان از خریدهای روزانه فقط چانه زدن و تخفیف گرفتن
را به یاد بیاوریم و کمتر به این فکر کنیم که پشت هر خرید و مصرف ،الگویی نهفته است که

تابع شرایط روانشناختی و جامعهشناختی است .شیوه خرید کردن و نوع کاالهایی که

خریداری میشوند ،شاخصی برای سبک زندگی میباشند .البته این شاخص زمانی کارآمد است

که در خصوص کاالهایی به کار برده شود که انواع آنها وجود دارد و به لحاظ قیمت برای

بخش عمده جامعه دستیافتنی باشد (فاضلی .)129 :1382 ،بهمنظور سنجش الگوی خرید

 8گویه در قالب طیف لیکرت طراحی شد که  4گویه متعلق به الگوی خرید سنتی و  4گویه
متعلق به الگوی خرید مدرن است (جدول .)3
پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی :4پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی ،پایگاهی است که فرد در میان یک
گروه دارد .یا به مرتبۀ اقتصادی ـ اجتماعی یک گروه در مقایسه با گروههای دیگر گفته میشود.

بهبیاندیگر ،موقعیتی که یک فرد یا خانواده با ارجاع به استانداردهای میانگین رایج دربارۀ

ویژگیهای فرهنگی ،درآمد مؤثر ،داراییهای مادی و مشارکت در فعالیتهای گروهی ـ
Body Management
Nutrition Pattern
Shopping Pattern
Socio-economic Base

1.
2.
3.
4.
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احترام یا پرستیژ پذیرفتهشده از سوی افراد یا موقعیتها تعریف کردهاند .پایگاه بازتابدهندۀ
عواملی همچون منشأ خانوادگی رفتار ،تحصیالت و ویژگیهای مشابه است که دستیابی به

آنها یا از دست دادنشان سختتر از به دست آوردن یا از دست دادن ثروت اقتصادی است

(کوئن .)245 ،1373 ،مؤلفههایی وجود دارد که از طریق بررسی و ادغام آنها باهم ،میتوان

به متغیر پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی یک خانواده یا فرد در اجتماع دست یافت .در پژوهش
پیشرو شاخص پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی پاسخگویان بر مبنای پژوهش کاظمیپور ()1378
ساخته و مورد ارزیابی قرار گرفته است و شامل تحصیالت ،تحصیالت پدر ،تحصیالت مادر،

شغل ،شغل پدر ،شغل مادر و درآمد است.

متغیرهای زمینهای :1سن ،تعداد سالهایی است که از لحظه تولد تاکنون از عمر فرد میگذرد
و در سطح فاصلهای سنجیده میشود .در این پژوهش ،سن پاسخگویان در قالب پنج گروه
سنی دستهبندی شد .جنس ،تفاوت زیستشناختی و کالبدشناختی میان زنان و مردان است و
در سطح اسمی سنجیده میشود .وضعیت تأهل شامل سه گروه مجرد ،متأهل و بدون همسر

(فوت همسر ،طالق و )...است .محله مسکونی در این پژوهش ،شامل مناطق چهارگانه شهری
(منطقه یک ،منطقه دو ،منطقه سه و منطقه چهار) به تفکیک شهرداری است.

1. Contextual variables
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اجتماعی به دست میآورد (کوئن .)240 :1373 ،همچنین پایگاه را برآوردی مثبت یا منفی از
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معرفها

ابعاد

اوقات فراغت
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جدول  .1تعریف عملیاتی ابعاد سبک زندگی مصرفی سنتی و مدرن
مدرن

سنتی
گذراندن اوقات فراغت با خانواده بهجای

دورهمیهای

دوستان

خانوادگی

دوستانه

بهجای

دورهمیهای

رفتن به مکانهای مذهبی و زیارتی

رفتن به کافیشاپ ،سینما ،تئاتر ،کنسرت و...

انجام فعالیتهای مذهبی مانند مطالعه

سفر به شهرهای سیاحتی و تفریحی بهجای

کتابهای دینی
تماشای

برنامههای

شهرهای زیارتی
بهجای

رفتن به باشگاههای ورزشی مانند باشگاه بیلیارد،

خواندن کتاب ،مجله و روزنامه بهجای

پرسه زدن در سایتهای اینترنتی و شبکههای

پیادهروی بهجای باشگاههای ورزشی

موسیقی پاپ بهجای موسیقی سنتی

دوست داشتن چهره همانطور که هست

اولویت بیشتر به ورزشهای تناسباندام مانند

اهمیت ندادن به نظر دیگران در مورد

تمایل به انجام جراحیهای زیبایی مانند عمل

اولویت نداشتن تناسباندام در زندگی

استفاده مستمر از عطر ،اودکلن ،اسپری و

برنامههای ماهوارهای

داخلی

استفاده از اینترنت

سبک زندگی مصرفی سنتی و مدرن

مدیریت بدن

چهره

بولینگ و...

اجتماعی مجازی

بدنسازی و ایروبیک
زیبایی بینی و...
دئودورانت

پوشیدن هر لباسی که دم دست باشد و

استفاده مستمر از کرمهای ضد آفتاب ،آرایشی و

عدم توجه به چگونگی آن

نرمکننده

عدم توجه به تناسب (ست کردن)

بهروز بودن در اموری مانند آرایش و زیبایی ،رنگ

لباسها

و مدل مو و...
به

رستورانهای

الگوی تغذیه

غذاهای سنتی ایرانی بهجای فست فودها

رفتن

استفاده از دوغ ،ماست و سبزی بهجای

عالقه به فست فود و غذاهای خارجی مانند پیتزا،

رستورانهای سنتی

فست

فود

بهجای

نوشابه ،دلستر و آبمیوه

ساندویچ و...

غذاهای خانگی بهجای غذاهای بیرون

پذیرایی از مهمان با غذاهای بیرون بهجای غذاهای

(رستوران ،بیرون بر و)...

خانگی

اهمیت بیشتر بهسادگی و راحتی لباس

اهمیت به لباس ،کیف و کفش مارک بهرغم قیمت

الگوی خرید

نسبت به شیک بودن آن

زیاد آن

خرید از بازارهای قدیمی و سنتی شهر

خرید از پاساژهای مدرن و فروشگاههای بزرگ

توجه صرف به برطرف کردن نیاز ارتباطی

اهمیت زیاد برند و مدل گوشی موبایل هنگام خرید

هنگام خرید موبایل
اهمیت ندادن به خرید از فروشگاههای

مناطق باالی شهر

خرید از فروشگاههای مناطق باالی شهر
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این پژوهش ،از نوع توصیفی ـ پیمایشی است که در پاییز  1395در شهر کرمان انجام شد.

جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد باالی  18سال ساکن شهر کرمان تشکیل میدهند .بر

اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1390جمعیت باالی  18سال شهر کرمان
 359115نفر بود که در مناطق چهارگانه شهر کرمان ساکن بودند .جمعیت ساکن در مناطق

یک ،دو ،سه و چهار به ترتیب  114685 ،81072 ،84346و  79012نفر بود .حجم نمونه

از طریق فرمول کوکران  382نفر برآورد گردید که جهت اطمینان بیشتر تعداد  400نفر نمونه و
به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای تعیین شد (دواس1390 ،؛ بلیکی.)1392 ،
بهمنظور گردآوری دادهها از پرسشنامه 2محقق ساخته سبک زندگی مصرفی در دو بعد سنتی
و مدرن استفاده شد .برای سنجش سبک زندگی مصرفی سنتی و مدرن 36 ،گویه در قالب
طیف لیکرت و بر اساس چهار مؤلفه اوقات فراغت ،مدیریت بدن ،الگوی تغذیه و الگوی
خرید طراحی شد .از مجموع  36گویه 18 ،گویه مربوط به سبک زندگی مصرفی سنتی و 18
گویه مربوط به سبک زندگی مصرفی مدرن است .اوقات فراغت در هر یک از ابعاد سنتی و
مدرن  6گویه ،مدیریت بدن در هر یک از ابعاد سنتی و مدرن  5گویه ،الگوی تغذیه در هر یک
از ابعاد سنتی و مدرن  3گویه و الگوی خرید در هر یک از ابعاد سنتی و مدرن  4گویه را به خود
اختصاص داده است .نمرهگذاری این پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت است ،بهطوریکه به
پاسخ «کامالً موافق» نمره  ،5به پاسخ «موافق» نمره  ،4به پاسخ «بینابین» نمره  ،3به پاسخ
«مخالف» نمره  2و به پاسخ «کامالً مخالف» نمره یک تعلق گرفته است .نمره کل سبک
زندگی مصرفی در هر یک از ابعاد سنتی و مدرن بین  18تا  90در نوسان است.
بخش دیگر پرسشنامه شامل سؤاالت مربوط به متغیرهای فردی و زمینهای (سن ،جنس،
وضعیت تأهل ،محله مسکونی) و سؤاالت مربوط به پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی است؛ پایگاه

اقتصادی ـ اجتماعی ،پایگاهی است که فرد در میان یک گروه دارد ،یا به مرتبۀ اقتصادی ـ

اجتماعی یک گروه در مقایسه با گروههای دیگر گفته میشود .بهبیاندیگر ،موقعیتی که یک فرد

یا خانواده با ارجاع به استانداردهای میانگین رایج دربارۀ ویژگیهای فرهنگی ،درآمد مؤثر،
داراییهای مادی و مشارکت در فعالیتهای گروهی ـ اجتماعی به دست میآورد (.)15
همچنین پایگاه را برآوردی مثبت یا منفی از احترام یا پرستیژ پذیرفتهشده از سوی افراد یا

1. Descriptive-survey
2. Questionnaire
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موقعیتها تعریف کردهاند .پایگاه بازتابدهندۀ عواملی هم چون منشأ خانوادگی رفتار،

تحصیالت و ویژگیهای مشابه است که دستیابی به آنها یا از دست دادنشان سختتر از به
دست آوردن یا از دست دادن ثروت اقتصادی است .مؤلفههایی وجود دارد که از طریق بررسی

و ادغام آنها باهم ،میتوان به متغیر پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی یک خانواده یا فرد در اجتماع

دست یافت .شاخص پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی پاسخگویان بر مبنای پژوهش کاظمی پور

( )1378ساخته و مورد ارزیابی قرار گرفته است و شامل تحصیالت ،تحصیالت پدر،
تحصیالت مادر ،شغل ،شغل پدر ،شغل مادر و درآمد است (کاظمی پور.)1387 ،

در این پژوهش برای سنجش میزان روایی (اعتبار) 1پرسشنامه محقق ساخته سبک زندگی

مصرفی (سنتی و مدرن) از روش اعتبار محتوا (صوری) استفاده شد .بهمنظور اطمینان بیشتر

با استفاده از نرمافزار  Amosتحلیل عامل تأییدی انجام شد که نتایج آن بیانگر تأیید مطلوبیت
اعتبار ابزار بود (جداول  2و .)3
بهطورکلی شاخصهای برازش مدل 2در خروجی نرمافزار  Amosبیانگر مطلوبیت مدلهای

تدوینشده سبک زندگی مصرفی سنتی و ابعاد آن میباشند .بر اساس مقادیر برآورد شده در

جدول شماره  1بارهای عاملی مربوط به همه گویههای ابعاد متغیر سبک زندگی مصرفی سنتی
در وضعیت مطلوبی قرار دارند .به عبارتی همبستگی ابعاد متغیر سبک زندگی مصرفی سنتی با
گویههای مربوط به این ابعاد در حد مطلوبی برآورد میشود؛ درنتیجه ابزار سنجش این متغیرها
از اعتبار عاملی برخوردار است.

در مدل اندازهگیری (تحلیل عامل تأییدی) متغیر اوقات فراغت سنتی بر اساس مقادیر

استاندارد برآوردشده ،از بین شش مؤلفۀ تشکیلدهنده آن به ترتیب گویه  ،)0/852( 3گویه 2

( ،)0/831گویه  ،)0/566( 4گویه  ،)0/528( 5گویه  )0/524( 1و گویه )0/423( 6

بیشترین وزن و اهمیت را در شکلدهی به این متغیر دارند .در مدل اندازهگیری متغیر مدیریت

بدن سنتی ،با توجه به اینکه برخی از شاخصها در دامنه موردقبول قرار نداشتند ،بهمنظور
کسب نیکویی برازش ،اقدام به تصحیح مدل شد .پس از تصحیح مدل ،مقدار حاصله برای

شاخصهای برازش مدل حاکی از این بود که نیکویی برازش مدل از مطلوبیت کافی برخوردار
گشته است .بر اساس مقادیر استاندارد برآورد شده ،از بین سه مؤلفۀ تشکیلدهنده آن به ترتیب

گویه  ،)0/807( 4گویه  )0/789( 5و گویه  )0/462( 3بیشترین وزن و اهمیت را در

شکلدهی به این متغیر دارند .در مدل اندازهگیری متغیر الگوی تغذیه سنتی بر اساس مقادیر

1. Validity
2. Model fit Indicators
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( )0/632و گویه  )0/613( 3بیشترین وزن و اهمیت را در شکلدهی به این متغیر دارند .در
مدل اندازهگیری متغیر الگوی خرید سنتی بر اساس مقادیر استاندارد برآورد شده ،از بین چهار

مؤلفۀ الگوی خرید سنتی به ترتیب گویه  ،)0/734( 2گویه  ،)0/728( 3گویه  )0/646( 1و

گویه  )0/580( 4بیشترین وزن و اهمیت را در شکلدهی به این متغیر دارند.

بهطورکلی شاخصهای برازش مدل در خروجی نرمافزار  Amosبیانگر مطلوبیت مدلهای
تدوینشده سبک زندگی مصرفی مدرن و ابعاد آن میباشند .بر اساس مقادیر برآورد شده در
جدول شماره  2بارهای عاملی مربوط به همه گویههای ابعاد متغیر سبک زندگی مصرفی مدرن
در وضعیت مطلوبی قرار دارند .به عبارتی همبستگی ابعاد متغیر سبک زندگی مصرفی مدرن با

گویههای مربوط به این ابعاد در حد مطلوبی برآورد میشود؛ درنتیجه ابزار سنجش این متغیرها
از اعتبار عاملی برخوردار است.
در مدل اندازهگیری (تحلیل عامل تأییدی) متغیر اوقات فراغت مدرن بر اساس مقادیر

استاندارد برآورد شده ،از بین شش مؤلفۀ تشکیلدهنده آن به ترتیب گویه گویه ،)0/827( 2

گویه  ،)0/613( 3گویه  ،)0/611( 5گویه  ،)0/606( 4گویه  )0/564( 1و گویه 6
( )0/496بیشترین وزن و اهمیت را در شکلدهی به این متغیر دارند .در مدل اندازهگیری

متغیر مدیریت بدن مدرن ،با توجه به اینکه برخی از شاخصها در دامنه موردقبول قرار

نداشتند ،بهمنظور کسب نیکویی برازش ،اقدام به تصحیح مدل شد .پس از تصحیح مدل،
مقدار حاصله برای شاخصهای برازش مدل حاکی از این بود که نیکویی برازش مدل از
مطلوبیت کافی برخوردار گشته است .بر اساس مقادیر استاندارد برآورد شده ،از بین چهار

مؤلفۀ مدیریت بدن مدرن به ترتیب گویه  ،)0/683( 4گویه  ،)0/662( 5گویه  )0/509( 3و

گویه  )0/486( 2بیشترین وزن و اهمیت را در شکلدهی به این متغیر دارند .در مدل

اندازهگیری متغیر الگوی تغذیه مدرن بر اساس مقادیر استاندارد برآورد شده ،از بین سه مؤلفۀ
تشکیلدهنده آن به ترتیب گویه  ،)0/842( 1گویه  )0/721( 2و گویه  )0/560( 3بیشترین
وزن و اهمیت را در شکلدهی به این متغیر دارند .در مدل اندازهگیری متغیر الگوی خرید مدرن
بر اساس مقادیر استاندارد برآورد شده ،از بین چهار مؤلفۀ تشکیلدهنده آن به ترتیب گویه 4

( ،)0/865گویه  ،)0/829( 3گویه  )0/640( 1و گویه  )0/581( 2بیشترین وزن و اهمیت را
در شکلدهی به این متغیر دارند.
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استاندارد برآورد شده ،از بین سه مؤلفۀ تشکیلدهنده آن به ترتیب گویه  ،)0/799( 1گویه 2
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ابعاد

گویهها
گذراندن اوقات فراغت با خانواده بهجای دوستان

اوقات فراغت
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جدول  .2برآورد مقادیر مربوط به مدل عاملی ابعاد متغیر سبک زندگی مصرفی سنتی
ضرایب
استاندارد

بار عاملی

سطح
معناداری

0/52

0/27

0/001

رفتن به مکانهای مذهبی و زیارتی

0/83

0/69

0/001

انجام فعالیتهای مذهبی مانند مطالعه کتابهای دینی

0/85

0/72

0/001

0/56

0/32

0/001

تماشای برنامههای داخلی بهجای برنامههای ماهوارهای
خواندن کتاب ،مجله و روزنامه بهجای استفاده از
اینترنت
پیادهروی بهجای باشگاههای ورزشی

0/52

0/27

0/001

0/42

0/17

0/001

مدیریت بدن

دوست داشتن چهره همانطور که هست

-

-

-

اهمیت ندادن به نظر دیگران در مورد چهره

-

-

-

0/46

0/21

0/001

اولویت نداشتن تناسباندام در زندگی
پوشیدن هر لباسی که دم دست باشد و عدم توجه به
چگونگی آن
عدم توجه به تناسب (ست کردن) لباسها
غذاهای سنتی ایرانی بهجای فست فودها

الگوی تغذیه

استفاده از دوغ ،ماست و سبزی بهجای نوشابه ،دلستر و

آبمیوه

غذاهای خانگی بهجای غذاهای بیرون (رستوران ،بیرون
بر و)...

اهمیت بیشتر بهسادگی و راحتی لباس نسبت به شیک
الگوی خرید

بودن آن
خرید از بازارهای قدیمی و سنتی شهر
توجه صرف به برطرف کردن نیاز ارتباطی هنگام خرید

موبایل

اهمیت ندادن به خرید از فروشگاههای مناطق باالی شهر

0/80

0/65

0/001

0/78

0/62

0/001

0/79

0/60

0/001

0/63
0/61

0/39
0/37

0/001
0/001

0/64

0/41

0/001

0/73

0/53

0/001

0/72

0/53

0/001

0/58

0/33

0/001
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گویهها

ابعاد

دورهمیهای دوستانه بهجای دورهمیهای خانوادگی
رفتن به کافیشاپ ،سینما ،تئاتر ،کنسرت و...
اوقات فراغت

سفر به شهرهای سیاحتی و تفریحی بهجای شهرهای

زیارتی

رفتن به باشگاههای ورزشی مانند باشگاه بیلیارد ،بولینگ

و...

پرسه زدن در سایتهای اینترنتی و شبکههای اجتماعی

ضرایب
استاندارد

بار عاملی

سطح
معناداری

0/56

0/31

0/001

0/82

0/68

0/001

0/61
0/60

0/37
0/36

0/001
0/001

0/61

0/37

0/001

0/49

0/246

0/001

-

-

-

0/48

0/43

0/001

استفاده مستمر از عطر ،اودکلن ،اسپری و دئودورانت

0/50

0/46

0/001

استفاده مستمر از کرمهای ضد آفتاب ،آرایشی و نرمکننده

0/68

0/25

0/001

0/66

0/23

0/001

مجازی
موسیقی پاپ بهجای موسیقی سنتی
اولویت بیشتر به ورزشهای تناسباندام مانند بدنسازی
و ایروبیک
مدیریت بدن

تمایل به انجام جراحیهای زیبایی مانند عمل زیبایی بینی
و...

بهروز بودن در اموری مانند آرایش و زیبایی ،رنگ و مدل

مو و...

رفتن به رستورانهای فست فود بهجای رستورانهای
الگوی تغذیه

سنتی
عالقه به فست فود و غذاهای خارجی مانند پیتزا،
ساندویچ و...
پذیرایی از مهمان با غذاهای بیرون بهجای غذاهای
خانگی
اهمیت به لباس ،کیف و کفش مارک علیرغم قیمت زیاد

0/84
0/72
0/56

0/71
0/52
0/31

0/001
0/001
0/001

الگوی خرید

0/64

0/41

0/001

خرید از پاساژهای مدرن و فروشگاههای بزرگ

0/58

0/33

0/001

اهمیت زیاد برند و مدل گوشی موبایل هنگام خرید

0/82

0/68

0/001

خرید از فروشگاههای مناطق باالی شهر

0/86

0/74

0/001

آن

❖ سال بیست و یکم ،شماره پنجاه و یکم ،پاییز 1399

جدول  .3برآورد مقادیر مربوط به مدل عاملی ابعاد متغیر سبک زندگی مصرفی مدرن
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همچنین برای سنجش پایایی (قابلیت اعتماد) 1پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.

به این منظور ابتدا  30پرسشنامه جهت پیشآزمون تکمیل و آلفای آن مورد بررسی قرار گرفت.
متغیرهایی که میزان آلفای آنها در پیشآزمون کم بود ،با کمی تغییر در گویههایشان ،دوباره

مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج حاکی از باال رفتن میزان آلفای این متغیرها بود .بهعالوه،

ازآنجاییکه از نمونه در دسترس جهت پیشآزمون استفاده شد ،گویههایی که برای پاسخگو

گیجکننده و دارای ابهام بودند نیز ،اصالح شدند .ضریب آلفای کرونباخ در شاخصهای سبک
زندگی مصرفی سنتی عبارت است از :اوقات فراغت سنتی  ،0/79مدیریت بدن سنتی ،0/65
الگوی تغذیه سنتی  0/71و الگوی خرید سنتی 0/76؛ ضریب آلفای کرونباخ در شاخصهای
سبک زندگی مصرفی مدرن نیز عبارت است از :اوقات فراغت مدرن  ،0/78مدیریت بدن

مدرن  ،0/67الگوی تغذیه مدرن  0/74و الگوی خرید مدرن  .0/81درنهایت پایایی کل
پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/73محاسبه شد.
دادههای جمعآوریشده بهوسیله نرمافزار  SPSS-23در دو بخش توصیفی و استنباطی

تجزیهوتحلیل شدند (حیدری چروده .)1389 ،روشهای توصیفی برای گزارش دادن

توزیعهای یک نمونه یا جمعیت برحسب چندین متغیر به کار میروند و نیز برای فراهم آوردن
سنجههای خالصه کنندۀ ویژگیهای این توزیعها .آمار استنباطی به دو مقصود مورداستفاده
قرار میگیرد :برای برآورد ویژگیهای جمعیتی (پارامترها) از ویژگیهای نمونه (آمارهها)؛ و

برای محرز کردن اینکه آیا انتظار میرود که تفاوتها یا روابط مشاهدهشده در نمونه در

جمعیت نیز وجود داشته باشند (دواس1390 ،؛ بلیکی .)1392 ،در بخش توصیفی از
میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از آزمون تی مستقل ( )t-testو تحلیل واریانس

یکطرفه ( )One-way ANOVAبهره گرفته شد (حیدری چروده.)1389 ،

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
حجم نمونه در این پژوهش ،شامل  400نفر است که نیمی از این جمعیت را مردان و نیم دیگر
این جمعیت را زنان تشکیل میدهند .پرسشنامه در مناطق چهارگانه شهری و در بین مردان و

زنان به تعداد مساوی توزیع شد بهطوریکه سهم هر منطقه  100پرسشنامه 50 ،نفر مرد و 50
نفر زن بود .بیشترین تعداد پاسخگویان ( 46/5درصد) به گروه سنی  18-30سال و کمترین

تعداد پاسخگویان ( )1/8به گروه سنی  80-82سال تعلق دارند .دامنه تغییرات سن در نمونه

1. Reliability
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در این تحقیق 111 ،نفر ( 27/8درصد) از آنها مجرد 261 ،نفر ( 65/3درصد) متأهل و 16
نفر ( 4درصد) بدون همسر هستند (با توجه به تعداد بسیار اندک گروه سوم در نمونه آماری،

این گروه از مراحل بعدی تحلیل حذف شدند) .بیشترین فراوانی پاسخگویان متعلق به پایگاه

اقتصادی ـ اجتماعی متوسط ( 46/6درصد) و بعدازآن بیشترین فراوانی پاسخگویان به ترتیب
متعلق به پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی پایین ( 36/6درصد) و باال ( 16/8درصد) است.
بیشترین فراوانی پاسخگویان در ردۀ باالی پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی ( 23درصد) متعلق به
منطقه دو و بیشترین فراوانی پاسخگویان در ردۀ پایین پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی (70/2

درصد) متعلق به منطقه چهار است.

بر اساس یافتهها پاسخگویان در اوقات فراغت ،مدیریت بدن ،الگوی تغذیه و الگوی
خرید ،یعنی هر چهار مؤلفه سبک زندگی مصرفی ،از سبک سنتیتری برخوردارند .میانگین

نمره سبک زندگی مصرفی سنتی  64/26و میانگین نمره سبک زندگی مصرفی مدرن 51/96

است .بر این اساس پاسخگویان از سبک زندگی مصرفی سنتیتری برخوردارند .ضمن اینکه
میانگین سبک زندگی مصرفی مدرن نشاندهنده این است که پاسخگویان به الگوهای رفتاری
مدرن نیز گرایش دارند.
جدول  . 4میانگین و انحراف معیار نمرات سبک زندگی مصرفی سنتی و مدرن و مؤلفههای آن
متغیر

میانگین

انحراف معیار

اوقات فراغت سنتی

21/83

5/05

مدیریت بدن سنتی

16/36

3/75

الگوی تغذیه سنتی

12/75

2/38

الگوی خرید سنتی

13/32

3/87

سبک زندگی مصرفی سنتی

64/26

11/84

اوقات فراغت مدرن

17/93

5/45

مدیریت بدن مدرن

15

3/9

الگوی تغذیه مدرن

7/6

3/12

الگوی خرید مدرن

11/42

4/09

سبک زندگی مصرفی مدرن

51/96

13/22

یافتههای استنباطی

نتایج آزمون  tنشاندهندۀ وجود تفاوت معنیدار ( )P= 0/04میانگین سبک زندگی مصرفی
سنتی در بین مردان و زنان است .بر اساس یافتهها زنان نسبت به مردان از سبک زندگی
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آماری بین  18-82سال و میانگین آن  35/19سال است .از میان کل پاسخگویان ( 400نفر)

220

❖ مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات

❖ سال بیست و یکم  ،شماره پنجاه و یکم ،پاییز 1399

مصرفی سنتیتری برخوردارند .نتایج این آزمون نشاندهندۀ عدم وجود تفاوت معنیدار

( )P= 0/895میانگین سبک زندگی مصرفی مدرن در بین مردان و زنان است .نتایج آزمون t
نشاندهندۀ وجود تفاوت معنیدار ( )P= 0/000میانگین سبک زندگی مصرفی سنتی در بین
مجردان و متأهلین است .بر اساس یافتهها متأهلین نسبت به مجردان از سبک زندگی مصرفی

سنتیتری برخوردارند .نتایج این آزمون نشاندهندۀ وجود تفاوت معنیدار ( )P= 0/000سبک
زندگی مصرفی مدرن در بین مجردان و متأهلین است .بر اساس یافتهها مجردان نسبت به
متأهلین از سبک زندگی مصرفی مدرنتری برخوردارند.
جدول  .5نتایج آزمون تفاوت میانگین سبک زندگی مصرفی سنتی برحسب جنس و وضعیت تأهل
متغیر
جنس
وضعیت تأهل

طبقات

میانگین

انحراف معیار

مرد

63/04

12/09

زن

65/47

11/48

مجرد

58/45

10/93

متأهل

66/54

11/26

مقدار T

سطح معنیداری

-2/06

0/04

-6/439

0/000

جدول  .6نتایج آزمون تفاوت میانگین سبک زندگی مصرفی مدرن برحسب جنس و وضعیت تأهل
متغیر
جنس
وضعیت تأهل

طبقات

میانگین

انحراف معیار

مرد

51/88

13/62

زن

52/05

12/83

مجرد

58/63

11/67

متأهل

49/05

12/78

مقدار T

سطح معنیداری

-0/132

0/895

6/835

0/000

نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشاندهندۀ وجود تفاوت معنیدار ()P= 0/000

سبک زندگی مصرفی سنتی در بین گروههای مختلف سنی است .بر اساس یافتهها گروههای
سنی باالتر از سبک زندگی مصرفی سنتیتری برخوردارند .نتایج این آزمون نشاندهندۀ وجود

تفاوت معنیدار ( )P= 0/000سبک زندگی مصرفی مدرن در بین گروههای مختلف سنی است.

بر اساس یافتهها گروههای سنی پایینتر از سبک زندگی مصرفی مدرنتری برخوردارند .نتایج
آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشاندهندۀ وجود تفاوت معنیدار ( )P= 0/000سبک زندگی
مصرفی سنتی برحسب محله مسکونی (مناطق چهارگانه شهری) است .بر اساس این یافتهها

پاسخگویان ساکن در منطقه چهار از سبک زندگی مصرفی سنتیتری برخوردارند .نتایج این
آزمون نشاندهندۀ عدم وجود تفاوت معنیدار ( )P= 0/051سبک زندگی مصرفی مدرن
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نشاندهندۀ وجود تفاوت معنیدار ( )P= 0/000سبک زندگی مصرفی سنتی برحسب پایگاه
اقتصادی ـ اجتماعی (باال ،متوسط ،پایین) است .بر اساس یافتهها پاسخگویان دارای پایگاه
اقتصادی ـ اجتماعی پایینتر از سبک زندگی مصرفی سنتیتری برخوردارند .نتایج این آزمون

همچنین نشاندهندۀ وجود تفاوت معنیدار ( )P= 0/000سبک زندگی مصرفی مدرن برحسب
پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی (باال ،متوسط ،پایین) است .بر اساس یافتهها پاسخگویان دارای
پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی باالتر از سبک زندگی مصرفی مدرنتری برخوردارند.
جدول  .7نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه تفاوت سبک زندگی مصرفی سنتی برحسب سن ،محله
مسکونی و پایگاه اقتصادی  -اجتماعی
متغیر

سن

محله مسکونی

پایگاه

اقتصادی -
اجتماعی

انحراف

طبقات

میانگین

18-30

58/39

11/39

31-43

67/76

9/63

44-56

70/28

9/16

57-69

73/15

9/59

70-82

77/57

7/02

منطقه یک

64/15

11/43

منطقه دو

59/47

12/33

منطقه سه

65/40

11/51

منطقه چهار

68/03

10/51

باال

58/73

11/09

متوسط

61/52

10/96

پایین

71/72

9/05

معیار

مقدار F

30/20

9/75

32/26

سطح
معنیداری

0/000

0/000

0/000
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برحسب محله مسکونی (مناطق چهارگانه شهری) است .نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه
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جدول  .8نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه تفاوت سبک زندگی مصرفی مدرن برحسب سن ،محله
مسکونی و پایگاه اقتصادی  -اجتماعی
متغیر

انحراف

طبقات

میانگین

18-30

57/65

12/05

31-43

48/89

11/38

44-56

44/57

11/57

57-69

44/76

15/14

70-82

44/57

16/54

منطقه یک

50/13

12/97

منطقه دو

54/90

13/10

منطقه سه

52/10

13/45

منطقه چهار

50/74

13/02

پایگاه

باال

57/25

10/35

اقتصادی -

متوسط

52/25

12/69

پایین

46/64

13/62

سن

محله مسکونی

اجتماعی

مقدار F

معیار

20/89

2/606

10/25

سطح
معنیداری

0/000

0/051

0/000

جدول  .9نتایج آزمون توکی سبک زندگی مصرفی سنتی برحسب پایگاه اقتصادی  -اجتماعی
پایگاه اقتصادی  -اجتماعی
باال
متوسط
پایین

تفاوت میانگینها

خطای استاندارد

سطح معناداری

متوسط

10/20

1/500

0/000

پایین

13/44

1/997

0/000

باال

-10/20

1/500

0/000

پایین

3/24

1/931

0/215

باال

-13/44

1/997

0/000

متوسط

-3/24

1/931

0/215

جدول  .10نتایج آزمون توکی سبک زندگی مصرفی مدرن برحسب پایگاه اقتصادی  -اجتماعی
پایگاه اقتصادی  -اجتماعی
باال
متوسط
پایین

خطای استاندارد

سطح معناداری

تفاوت میانگینها

متوسط

-5/60

1/840

0/007

پایین

-10/60

2/455

0/000

باال

5/60

1/840

0/007

پایین

-5/006

2/371

0/090

باال

10/60

2/455

0/000

متوسط

5/006

2/371

0/090
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با شروع دوران مدرن و شکلگیری فرهنگ مصرفگرایی ،گونههای مختلف سبک زندگی ناشی

از رشد روحیۀ مصرفگرایی ،زندگی انسان مدرن را فراگرفت .پژوهش پیشرو دو هدف عمده
را مدنظر داشت ،یکی تعیین وضعیت سبک زندگی مصرفی سنتی و مدرن و مؤلفههای آن در
بین شهروندان کرمان و دیگری تحلیل جامعهشناختی برخی عوامل مؤثر بر سبک زندگی
مصرفی سنتی و مدرن ازجمله عوامل فردی و زمینهای (نظیر سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،محله

مسکونی) و عوامل اقتصادی و اجتماعی (نظیر شغل ،درآمد ،تحصیالت و ...تحت عنوان

پایگاه اقتصادی  -اجتماعی) .در این پژوهش بر یافتههای توصیفی مربوط به سبک زندگی
مصرفی سنتی و مدرن و مؤلفههای آن در پاسخگویان تأکید خاصی شده است؛ و با توجه به
گستردگی تعیینکنندههای سبک زندگی مصرفی و محدودیتهای پژوهش ،تنها به برخی از

عوامل فردی و زمینهای به همراه عوامل اقتصادی و اجتماعی (پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی)

پرداخته شده است.پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی شاخصی ترکیبی مرکب از شغل ،درآمد و
تحصیالت فرد و خانواده وی است که در این پژوهش بهعنوان عامل فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی مؤثر بر سبک زندگی مصرفی مورد تأکید قرار گرفته است .از این منظر تفاوت سبک

زندگی مصرفی سنتی و مدرن در گروههای مختلف بررسی و تحلیل شد.

یافتههای توصیفی حاکی از آن است که درمجموع پاسخگویان از سبک زندگی مصرفی

سنتیتری برخوردارند .پاسخگویان در اوقات فراغت ،مدیریت بدن ،الگوی تغذیه و الگوی
خرید ،یعنی هر چهار مؤلفه سبک زندگی مصرفی ،سبک سنتیتری دارند .این نتایج با نتایج

پژوهش گروسی و همکاران ( )1391همسو است .نتایج پژوهش وی نشان داد که در جمعیت
موردمطالعه سبک خرید ،سبک گذران اوقات فراغت و سبک آرایش و بهداشت فردی
(مدیریت بدن) سنتی بوده و سبکهای سنتی همچنان بر سبکهای رفتاری مدرن غالب است.

درمجموع باوجوداینکه پاسخگویان از سبک زندگی سنتیتری برخوردارند ،مقایسه میانگینها

حاکی از آن است که پاسخگویان به سبکهای رفتاری مدرن نیز گرایش دارند؛ این موضوع
بیانگر نوعی درهمریختگی فرهنگی در جامعه است که سبب میشود افراد حامل الگوهای
گوناگون فرهنگی و اجتماعی باشند .سبک زندگی مصرفی سنتی در بین زنان و مردان،
گروههای سنی مختلف ،مجردان و متأهلین و مناطق مسکونی مختلف؛ تفاوت معنیداری را

نشان میدهد .سبک زندگی مصرفی مدرن نیز در بین گروههای سنی مختلف و مجردان و

متأهلین تفاوت معنیداری را نشان داد ،اما سبک زندگی مصرفی مدرن برحسب جنس و محله
مسکونی اختالف معنیداری را نشان نمیدهد .همچنین سبک زندگی مصرفی در هر دو بعد
سنتی و مدرن برحسب پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی اختالف معنیداری را نشان داد .برخورداری
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زنان از سبک زندگی مصرفی سنتیتر در مقایسه با مردان با نتایج پژوهش گروسی و همکاران

( ) 1391مبنی بر غلبۀ سبک زندگی سنتی بر سبک زندگی مدرن در بین زنان شهر کرمان،
همسو است .عدم وجود رابطه معنیدار بین جنس با سبک زندگی مصرفی مدرن با نتایج
پژوهش ایمان و مرحمتی ( )1393همسو است .همچنین نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش

محمدپور لیما و همکاران ( )1390و رستگار و ربانی ( )1387مبنی بر عدم وجود رابطه

معنیدار بین جنس و سبک زندگی مصرفی مدرن همسو است .باوجوداینکه در جوامع مصرفی
و مدرن امروزی شاهد حذف محدودیتهای سنتی در انتخابها و رفتارهای زنان هستیم ،اما
همچنان نمودهایی از تفاوت جنسیتی در انتخابها و جهتگیریهای زنان وجود دارد .گرایش

گروههای سنی پایینتر به سبک زندگی مصرفی مدرن با نتایج پژوهش ایمان و مرحمتی

( ،)1393محمدپور لیما و همکاران ( )1390و رستگار و ربانی ( )1387همسو است.
علیرغم اینکه امروزه گروههای سنی باالتر نیز تحت تأثیر مدرنیته و جهانیشدن قرار گرفته و
سعی در نزدیک کردن خود به شیوۀ زندگی غالب در جامعه یعنی سبک زندگی جوانان دارند ،اما

همچنان سبک زندگی در سنین مختلف تفاوت زیادی را نشان میدهد .نتایج حاکی از آن است
که بیشترین تفاوت متعلق به گروه سنی  18تا  30سال یعنی جوانان است .بر اساس نتایج در
بین جوانان الگوهای مصرفی مدرن بر الگوهای مصرفی سنتی غالب است؛ این موضوع بیانگر
تأثیرپذیری بیشتر جوانان از مدرنیته و فرهنگ مصرفی است .برخورداری مجردان از سبک

زندگی مصرفی مدرنتر با نتایج پژوهش ایمان و مرحمتی ( )1393و محمدپور لیما و

همکاران ( )1390همسو است .جوانان بهخصوص مجردها تحت تأثیر مدرنیته و فرهنگ
مصرفی قرار داشته و ازآنجاکه از آزادی بیشتری در نحوه استفاده از منابع مالی برخوردارند،

قادر خواهند بود هزینه زیادی را صرف زیبایی ،تناسباندام ،پیروی از مد و ...نمایند.

بر اساس یافتهها ساکنین منطقه دو (محلههای ثروتمند نشین ،افراد دارای پایگاه اقتصادی

ـ اجتماعی باالتر ،یا بهاصطالح محلههای باالشهر) در مقایسه با ساکنین منطقه چهار
(محلههای فقیرنشین ،افراد دارای پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی پایینتر یا بهاصطالح محلههای
پایینشهر) از سبک زندگی مصرفی مدرنتری برخوردارند .این یافتهها با نتایج پژوهش ایمان و

مرحمتی ( )1393و زارع و فالح ( )1391همسو است .بر اساس یافتههای آنان افراد طبقه

باال گرایش باالتری به سبک زندگی مدرن دارند ،هرچه پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی باالتر باشد

سبک زندگی لذت جویانه بیشتر میشود ،همچنین سرمایه اقتصادی نسبت به سایر متغیرها در

تعیین سبک زندگی افراد (جوانان) نقش تعیینکنندهتری دارد.

در تحلیل این نتایج میتوان به نظریه بوردیو اشاره کرد (بوردیو .)1391 ،بر اساس نظریه

بوردیو ،سبک زندگی پیامد قریحههاست و از همین رو ،نهایتاً سبک زندگی پیامد منش و
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است ویژگی مصرف و نوع سبک زندگی افراد را در نزد هر طبقه تبیین کند .نتایج این پژوهش
نشان میدهد که طبقات باال از سبک زندگی مدرنتری برخوردارند و آنها این انتخاب و
مصرف باالتر را برای ایجاد تمایزاتی و بهمثابه راهی برای بیان تفاوتهایی به کار میگیرند؛

بنابراین ،این نتایج همسو با نظریۀ بوردیو است .پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی در تعیین سبک

زندگی مصرفی بر اساس نظریه وی مطرح شده است .یافتهها نشاندهندۀ وجود شکاف طبقاتی
در جامعه و ناتوانی اقشار پایینتر در دسترسی به منابع و امکانات زندگی نوین است .افرادی که
در چارچوب سبک مدرن ،زندگی میکنند؛ غالباً افرادی مصرفگرا ،مدگرا و دارای هویتی مدرن

هستند .زندگی آنها حول مفاهیم و معیارهای مدرن شکل میگیرد .در این نوع سبک زندگی،

قدرت نهادهای سنتی جامعهپذیر کننده با افول مواجه میگردد .اغلب افراد دارای سبک زندگی
مدرن از سرمایه اقتصادی باالیی برخوردارند؛ این افراد ازنظر مالی در وضعیت بسیار مناسبی
قرار دارند و معموالً ثروت فراوانی دارند و در پی ساختن هویتی مدرن و متمایز برای خویش

هستند .مصرف در حقیقت یکی از راهکارهای مهم انسان امروز برای دستیابی به هویت و بیان

تمایز محسوب میشود که جلوههای آن در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی امروز از نوع غذاهای
مصرفی گرفته تا نحوۀ گذران اوقات فراغت ،مدیریت و نظارت بر بدن و توجه بیشازپیش به
امر زیبایی ،الگوهای خرید یا حتی طرح و نقشۀ محل سکونت آشکار است .انسان امروزه

تمامی تالش خود را به کار میگیرد تا دیده و پسندیده شود تا بتواند اندکی از مرارتهای ناشی

از قفس آهنین تنهایی و غریبگی جهان بکاهد (چاوشیان1381 ،؛ رحمتآبادی.)1382 ،

در شرایط امروزی نقش نهادهای سنتی همچون خانواده و دین در جامعهپذیر کردن افراد

با افول مواجه گشته و نوعی درهمریختگی فرهنگی بر جامعه حاکم است؛ در چنین شرایطی

افراد بهخصوص جوانان در ساختن هویتی مدرن و متمایز برای خویش ،تحت تأثیر مدرنیته و
فرهنگ مصرفگرای آن قرار میگیرند؛ بنابراین ،با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود
بستری مساعد بهمنظور ارتقاء و بهبود سبک زندگی افراد و ارتقای بینش و شناخت مسائل
فرهنگی و اجتماعی جهت پر کردن خأل ناشی از افول نهادهای سنتی متولی جامعهپذیری و

هویتیابی افراد ،توسط نهادهایی چون آموزشوپرورش ،دانشگاهها ،رسانههای ارتباطجمعی و

غیره مطابق با ارزشهای جامعه فراهم گردد.
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مقاله پژوهشی

مرزبندی و ترددهای فرهنگی در میان گروههای سبک زندگی مختلف
در شهر تهران

چکیده

محمود شهابی ،1محمدعلی قائمپور

2

در این مطالعه که به روش کمی (توصیفی  -پیمایشی) انجام شد؛ تالش شد تا میزان مرزبندی و
ترددهای فرهنگی بین گروههای سبک زندگی مختلف موجود در شهر تهران ،بررسی شود .جامعه آماری،
کلیه شهروندان شهر تهران که  16سال به باال بودند را شامل میشد .حجم نمونه شامل  625نفر میشد
که به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه محقق
سا خته بود که میزان همبستگی آن ،طبق آلفایکرونباخ بیش از  93درصد بود .بر اساس دادهها و به
روش تحلیل عاملی ،پنج سنخ سبک زندگی «نامقید»« ،نامساعد»« ،منحرفانه»« ،دینی»« ،مساعد و
برخوردار» استخراج شد که محور مرزبندی و ترددهای اجتماعی ساکنان شهر تهران در تعامل با یکدیگر
بودند .نتایج ،نشان دادند که درجه مرزبندی و ترددهای فرهنگی ساکنان تهران نسبت به گروههای سبک
زندگی مختلف ،متفاوت است .همچنین درجه مرزبندی و ترددهای فرهنگی در مقایسه با گروههای
سبک زندگی برحسب ویژگیهای زمینه ای کنشگران اجتماعی متفاوت است .برای نمونه طبقات
اجتماعی باال ،در مقایسه با طبقات اجتماعی پایین ،افراد با سطح تحصیالت باال در مقایسه با افراد با
تحصیالت پایینتر ،مردان در مقایسه با زنان ،ساکنین محالت در خوشه باالتر نسبت به خوشههای
پایینتر ،متولدین تهران در مقایسه با متولدین غیر تهران ،جوانترها در مقایسه با میانسالها و
مسنترها ،مطلقهها و مجردها در مقایسه با متأهلها و همسر فوتشدگان ،بیشتر از مرزهای فرهنگی -
اجتماعی ،عبور میکنند .نتایج بهدستآمده ،با احتمال بیش از  99درصد معنیدار بوده و همه فرضیهها،
تأئید شدهاند.
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تردد فرهنگی ،روابط اجتماعی ،شهرگرائی ،مرزهای فرهنگی
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مقدمه

تعامل و ارتباط اجتماعی در هر جامعهای یک ضرورت حیاتی و اجتماعی است .به اعتقاد
باومن «ما در ارتباط با دیگران زندهایم» (باومن .)33 :1390 ،رابطه اجتماعی درجایی وجود
دارد که افراد متقابالً رفتار خود را بر رفتار محتمل دیگری مـتکی مـیسازند (وبـر:1371 ،

 .) 19مداراکردن با دیگران یا پذیرش و طرد دیگران ،ازجمله شکلهای ارتباط اجتماعی افراد
یک جامعه با یکدیگر هستند .بهبیان دیگر ،ارتباط اجتماعی سکهای است که دو روی دارد :یکی
تعامل و دیگری تعارض .رابطه اجتماعی درعینحال که متضمن معنای پیوند با دیگران است
دربرگیرنده مرزبندی و تمایز با دیگران نیز است .بر این اساس ،مرزهای اجتماعی و فرهنگیاند

که تعیین میکنند یک فرد با دیگر اعضای جامعه ،چگونه رابطه اجتماعی برقرار نماید (زیمل،
 .)Lamont & Molnár, 2002 :1393بهتبع ضرورت ارتباط اجتماعی ،شناخت نسبت به
وضعیت ارتباط اجتماعی و نحوه مواجه افراد در تعامل اجتماعی با یکدیگر در یک محیط

اجتماعی مثل کالنشهرها بهنوبه خود حائز اهمیت است .ممکن است درگذشته نهچندان دور،
مرزها ،گذرگاههای ارتباطی و الگوی روابط اجتماعی (باز ،بسته و ترکیبی) ،در یک جامعه،

بهروشنی شناختهشده و نهادینهشده باشند؛ اما مسأله از زمانی آغاز میشود که روابط اجتماعی
با تأثیرپذیری از شرایط جدید محیطی و زمانی و تغییرات جدید ،نظم حاکم بر جامعه و الگوی

ارتباطی ،از هم بپاشد و مختل گردد .کالنشهر تهران ،نیز ،از این موضوع ،استثناء نیست و
ممکن است وضعیت تعامل و روابط اجتماعی آن با توجه به شرایط محیطی اجتماعی و

فرهنگی که در ادامه به آنها اشاره میشود ،مختل یا ناشناخته باشد.

الف) وجود فرهنگهای متنوع ،در گوشه و کنار شهر تهران (فرهمیهنی فراهانی،)60 :1391 ،
افزایش مهاجرت و ازدیاد جمعیت توأم با استقرار بنگاههای اقتصادی و «استقرار مجموعه

وسیعی از سرمایههای فرهنگی و اجتماعی در شهر تهران در یک فرایند تاریخی و بهویژه از
دوره مشروطیت تاکنون» (فاضلی ،)159 :1392 ،وجود تضاد نسبی طبقه اجتماعی مبتنی
بر شمال و جنوب شهر (میرمقتدائی و طالبی ،)74 :1385 ،برخورداری شهروندان تهرانی

از سرمایههای مختلف ،مانند پول ،ثروت ،سواد و دانش ،مهارتها ،مدرک تحصیلی،

شبکههای ارتباطی ،دوستان ،اخالق و دیانت و همچنین کسب اعتبار در مرحله نخست از

طریق سواد و دانش بهعنوان باارزشترین متاع و در اولویتهای بعدی کسب اعتبار از
طریق پول ،ثروت ،اخالق و دیانت ،مدرک تحصیلی معتبر و با فاصله از این ارزشها،

دوستان ،شبکهها و پیوندهای ارتباطی (ذکائی ،)1394 ،میتواند زمینهساز ،مرزبندیهای
متعدد و متفاوتی در تعامل و روابط اجتماعی شهروندان تهرانی بشود.
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غیرمذهبی بعد از انقالب اسالمی (شهابی و قائمپور )1397 ،و برخورداری کالنشهر
تهران از برخی ویژگیهای کالنشهر موردنظر زیمل ،از قبیل آزادیطلبی ،فردگرایی،
اهمیت یافتن پول ،مصرفگرایی و احتیاط در ایجاد ارتباط با دیگران و شکلگیری یک
حلقه ارتباطی که فقط خود فرد مسئول آن است و از حلقههای ارتباطی گروهی و

هممرزیهای تعیینشده در این خصوص رها و آزاد است (زیمل )504-499 :1393؛
موجب میشود تا مرزبندی و ترددهای فرهنگی متفاوتی میان گروههای سبک زندگی و
تیپهای اجتماعی ،بهوجود آید.

ج) فضای مجازی ،شبکههای اجتماعی ،ارتباطی و اطالعاتی بهعنوان یکی از مختصات روابط

اجتماعی در عصر حاضر ،مثل هر کالنشهر دیگری برای شهروندان تهرانی ،گونههایی از
نمایش مصرف و مصرفگرائی ،هویتهای متعدد جدید اجتماعی و فرهنگی در جهت

منزلتطلبی و تمایزطلبی ،خلق خواهند نمود که از یکسوی موجب ترسیم خطوط
مرزهای فرهنگی میان کنشگران اجتماعی با تیپهای اجتماعی و گروههای سبک زندگی

مختلف میشود و از سوی دیگر در مواردی و دور از انتظارات هنجاری شده پیشین،
خطوط مرزبندیها را در تعامل با دیگر میشکنند و از آنها عبور میکنند (شهابی و
قائمپور.)1397 ،

ویژگیها ،تغییرات و شرایطی که برای کالنشهر تهران ،در متون باال برشمردیم ،در کنار

نقش شهرنشینی موردنظر دیدگاه جبرگرایان که انزوا و کاهش تعامل اجتماعی را یکی از

پیامدهای شهرنشینی تلقی میکند و همچنین ویژگیهای و تغییرات مورد اشاره در کنار ایده

شهرگرائی و کارکرد آن ( )Gans, 1962که بر اساس آن هم روابط صمیمی و دوستانه ـ نسبت به

گروههای همفکر و خودی ـ را میتوان دید و هم رابطه سرد و خشک ـ نسبت به گروههای

رقیب ـ را میتوان مشاهده کرد (صدیق سروستانی ،)1369 ،موجب میگردد تا با پیچیدگی و
چندوجهی بودن معیارها و عوامل تأثیرگذار بر شکلگیری مرزبندیها و ترددهای فرهنگی در
فضای اجتماعی مواجه بشویم .ازاینرو ،عالوه بر اینکه میبایست ،پژوهشگران اجتماعی،

همواره به جهتگیریهای ساکنان کالنشهری مثل تهران در خصوص مرزبندیها و ترددهای
فرهنگی نسبت به اطرافیان ،تیپهای اجتماعی و گروههای سبک زندگی مختلف ،توجه ویژهای

نمایند و بهعنوان یک ضرورت به بررسی آن بپردازند؛ الزم است برای بررسی چنین موضوعی

به ابعاد مختلف ،شاخصها و مؤلفههای متعدد و سطوح مختلف روابط اجتماعی و مرزها و
ترددهای فرهنگی مبتنی بر آن به طور گسترده تکیه نمایند .بر این اساس ،در این پژوهش ،تالش

گردید با اتکاء به مطالعه کیفی و مقدماتی ،شاخصها و مؤلفههای جامع و همهجانبهای ،برای
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ب) وجود گروههای سبک زندگی متمایز از یکدیگر مثل گروههای مذهبی ،کمترمذهبی و
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شناسایی و به دستآوردن تیپهای اجتماعی و گروههای سبک زندگی مختلف ،موردسنجش و

بررسی قرار گیرد تا بر اساس آنها ،هم یک سنخشناسی از گروههای سبک زندگی و تیپهای
اجتماعی ارائه نماید و هم درجه مرزبندیها و ترددهای فرهنگی ساکنان شهر تهران را نسبت به
گروههای سبک زندگی مختلف ،بسنجد و گزارش نماید؛ اما این پژوهش ،مثل هر پژوهش

دیگر با محدودیتهایی ازجمله عدم امکان سنجش سطوح مرزبندی (در سطح خانواده،
دوستی ،فامیلی ،همسایگی) روبرو بود .این مطالعه ،بیشتر بر جهتگیری و میزان مرزبندی و
ترددهای فرهنگی ساکنان شهر تهران ،نسبت به گروهها و مجموعه افرادی که الگوی مصرف و

رفتار مشابهی و همچنین سالیق و ذائقههای تقریباً یکسانی دارند (که در این مقاله از آنها

بهعنوان گروههای سبک زندگی و همچنین تیپهای اجتماعی یاد میشود) ،متمرکز شده است.

ازاینرو ،سؤالهای اصلی این پژوهش ،عبارتاند از :آیا شهروندان تهرانی در تعامل با
تیپهای اجتماعی و گروههای سبک زندگی مختلف ،روابط اجتماعی متفاوتی دارند؟ به
عبارتی ،آیا ساکنان کالنشهر تهران در تعامل با گروهای سبک زندگی و تیپهای اجتماعی
مختلف ،به مرزبندی و ترددهای فرهنگی (عبور از مرزهای فرهنگی) متفاوتی ،دست میزنند؟

در این صورت ،چنین مرزبندیها و ترددهای (عبور از مرزهای) فرهنگی ،برحسب ویژگیهای
زمینهای مانند جنسیت ،سن ،سطح تحصیالت ،موقعیت طبقه اجتماعی و غیره ،چگونه است؟
پیشینه پژوهش
پژوهشهای مرتبط با موضوعاتی مثل روابط ،مرزبندی ،مدارا ،تساهل و فاصلهگذاری در بعد
اجتماعی و فرهنگی ،متعدد و متنوعاند .نتایج پژوهشهای موردبررسی ،نشان میدهند؛ عوامل
و معیارهای متعددی از قبیل فضای شهری و کالبدی (کالنتری و حسینیزاده آرانی،1396 ،

باستانی و نیکزاد ،1393 ،بهزادفر و طهماسبی)1392 ،؛ سرمایه اجتماعی و فرهنگی (بوردیو،
 ،1393کلمن ،1368 ،فیروزجائیان و دیگران ،)1395 ،دین و مذهب ( & Smith, McPherson.
Smith-Lovinm, 2014؛ کیم و ژنگ ،2010 ،چاکسی ،1390،1قاضینژاد و اکبرنیا،1396 ،
شهریاری و دیگران)1394 ،؛ طبقه ،مصرف و سبک

زندگی( Chaney, 1994; Lamont,

Schmalzbauer, Waller & Weber, 1996; Holt, 1997; Peterson, 2005; Chan & Goldthorpe,

; 2007بوردیو1393 ،؛ گیدنز ،)1378،و ویژگیهای زمینهای ،مثل طبقه ،درآمد ،جنسیت،
تحصیالت ،سن ،محل تولد ،جغرافیا و محله (Lamon et al. , 1996؛ جالییپور و عبدالهپور،

 )1390بر مرزبندی ،فاصلهگذاری ،شکستن مرزها ،مدارا و تساهل در روابط اجتماعی و تعامل

1. Choksy
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موضوع این مقاله به اختصار ،اشاره میشود.
کیم و ژنگ )2010( 1در تحقیقشان ،نشان دادند که ادیان و مذهبهای گوناگون ،تأثیر

متفاوتی بر میزان مدارا و تساهل اجتماعی دارند .بدین معنا که بوداییهای موردمطالعه ،بیشتر

از پروتستانها و کاتولیکها اهل مدارا بودند و پیروان فرقه ارتدوکس که باورهای قوی مذهبی

داشتند در تعامل با دیگر گروههای اجتماعی و سبک زندگی ،مدارای اجتماعی کمتری داشتند
(Kim & Zhang, 2010؛ به نقل از قاضینژاد و اکبرنیا.)1396 ،
گنز )1962( 2در مطالعه خود در شهرهای آمریکا ،چهار گروه اجتماعی را بر اساس سبک

زندگی و نحوه تعامل اجتماعیشان با دیگران ،سنخبندی نمود :گروه اول ،جهانوطناناند .ایـن

گـروه ،از دانشجویان ،هنرمندان ،نویسندهها ،موسیقیدانان ،سرگرمکنندهها ،روشنفکران و دیگر
حرفهها ،تشکیل شدهاند .بیشتر افراد ایـن گـروه ،شهر را بهدلیل دسترسی به تسهیالت فرهنگی
ویژه انـتخاب مـیکنند .آنها با اکثر همسایگان خود ارتباطی ندارند یا سـطحیترین تماسها را
با آنها دارند و برای خلوت و خصوصیت زندگی خود ،ارزش زیادی قـائلاند .گروه دوم،

مجردان و بیبچگاناند .جوانهای مجرد ،زوجهای تازه ازدواجکرده ،پدران و مادرانی که
فرزندان را بزرگکرده و سروسامان دادهاند و فعالً تنها زندگی میکنند؛ جزء این گروهاند .بخش

اعظم آنها زنـدگی انـتقالی دارند و بهدلیل این مرحلۀ از چرخۀ زندگیشان که آزاد از

مسئولیتهای خانوادگیاند؛ خیلی با همسایگان خود ارتباطی ندارند و دارای برخی روابـط بـا

نـاحیه محلیاند .گروه سوم ،روستائیان قومگرا هستند .آنها گروههای قومیاند که در نقاط
خاصی از شهر زندگی میکنند .همچنان پیوندهای خانوادگی ،باورهای مذهبی و سنتی پیشین

خود را حفظ کردهاند ،روابط اجتماعی بسته و درونگروهی دارند و بهندرت افراد خارج از

گروه قومی و خویشاوندی را به عضویت میپذیرند .گروه چهارم ،گروه محرومین و در تله

افتادگاناند .این گروه ،اغلب از مساکین ،مطلقهها ،بیوهگان ،سیاهان خرابهنشین و
آلونکنشینها تشکیل شدهاند ( Gans, 1962به نقل از صدیق سروستانی1369 ،؛ جالییپور و
عبدالهپور .)1390،گروه اخیر ،معموالً از سوی سایر گروههای اجتماعی ،کمتر مورد پذیرش
اجتماعی ،قرار میگیرند.

بریسون )1996( 3با تمسک بر یافتههای پژوهشی خود نشان داد که هنوز در جامعه

آمریکا ،یک منزلت فرهنگی باالیی وجود دارد و اینگونه نیست که بین طبقات و گروههای

1 Kim & Zhang
2. Gans
3. Bryson
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فرهنگی موجود ،تردد فرهنگی و مصرف فرهنگی مشابهی وجود داشته باشد ،از طرفی هم

شاهد ستیز و منازعه بین آنها نیستیم .بلکه یک نوع تحمل فرهنگی بین منزلتهای اجتماعی و
1
فرهنگی متفاوت ،وجود دارد که حاصل آن یک سرمایه «چند فرهنگی » است (by Šafr, 2006
.)Bryson, 1996, cited

2

المونت و دیگران ( )1993در مطالعهای به ارزیابی عوامل مؤثر بر مرزهای اخالقی و

فرهنگی در جامعه آمریکا پرداختند و با اتکاء به یافتههای خود به این نتایج دست یافتند که

احتماالً موقعیت ساختاری ـ آموزش ،درآمد ،طبقه و جنسیت ـ موجب میشود که افراد در
مواجه با دیگران یک نوع مرزبندی را برای خود ترسیم کنند .عالوه براین ،مکان جغرافیایی و

عضویت در خوشهها [گروههای] سبک زندگی ،نقش مهمی را در تأمین منابع فرهنگی ایفا
میکنند که بر ترسیم مرزها تأثیر میگذارد.

شهابی و قائمپور ( )1397در مقاله خود ،ضمن برشمردن شرایطی علّی ،زمینهای و
مداخلهگر در مرزبندیها و ترددهای فرهنگی در شهر تهران ،راهبردهای کنشگران اجتماعی
برای تعامل با یکدیگر و پیامدهای حاصل از این نوع مرزبندیها را ،در سطوح مختلف،

بررسی نمودند .یافتههای این پژوهش نشان داد که گروههای سبک زندگی در سطوح مختلف،

دست به مرزبندی میزنند؛ اما گروههای سبک زندگی «مذهبی نوگرا» و «غیرمذهبی منعطف»

در تعامل اجتماعی با دیگران ،تساهل بیشتری دارند و ضمن پذیرش دیگران ،از برخی مرزهای

تعریف شده عبور میکنند و دست به ترددهای فرهنگی میزنند .همچنین ،سایر گروههای

سبک زندگی ،حتی گروههای سبک زندگی متشرع ،در سطح روابط فامیلی و خویشاوندی،

منعطفانهتر ،برخورد میکنند یا تعاملی توأم باتحمل ،خواهند داشت.
جالییپور و عبدالهپور ( )1390در پژوهش خود ،نشان دادند :بین ویژگیهای افراد
(جنسیت ،سن ،وضعیت تأهل ،درآمد ،سـطح تـحصیالت و وضـعیت اشتغال) و میزان روابط

اجتماعی آنها ،رابطه وجود دارد؛ و میزان روابط اجـتماعی ،بـسته به تفاوت این ویژگیها در

بین افراد ،تغییر میکند.

فیروزجائیان و دیگران ( )1395در پژوهشی با عنوان«سرمایه فرهنگی و مدارای اجتماعی

(آزمون مدل میمیک) به این نتایج دست یافتند که بین سرمایهی فرهنگی و ابعاد آن با مدارای
اجتماعی (رفتاری) رابطه و تأثیر معناداری وجود دارد؛ همچنین نتایج پژوهش مورد اشاره

بیانگر آن است که بین ابعاد سرمایه فرهنگی و مدارای اجتماعی ،رابطه معنیدار و مثبت وجود
دارد.
1. Multicultural
2. Lamont & et all
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نشان دادهاند روابط گرم و صمیمی که پیش از این در جوامع شهری کوچک و روستایی وجود
داشت؛ اکنون ،در کالنشهرهایی از قبیل کالنشهر تهران ،کاهش یافته و پدیده شهرنشینی،
موجب گشت تا روابط اجتماعی سرد و خشک ،تنهایی و انزوا ،جایگزین روابط گرم و صمیمی

در جوامع شهری بزرگ شود؛ اما از سوی دیگر ،یافتههای پژوهشی زیاد و قانعکنندهای ـ مثل
مطالعات گنز ،بوردیو ،المونت و ...ـ وجود دارد که نشان میدهند در کالنشهرها ،نهتنها روابط
اجتماعی ،جاری و ساری است بلکه مثل گذشته ،شاهد تمایزگذاریهای مبتنی بر طبقات

اجتماعی ،منزلت اجتماعی و هویتهای اجتماعی و فردی ،در میان ساکنان جوامع شهری

بزرگ ،نیز هستیم .بر این اساس ،از نظر نویسندگان این مقاله ،پژوهشهایی که روابط

اجتماعی را با اتکاء بر سرمایههای مختلف (اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی) ،نوع مصرف و
سبک زندگی ،بررسی کردهاند؛ از جایگاه برتری ،برخوردارند .از نظر نویسندگان مطالعه حاضر،
این دسته از پژوهشها ،در جامعه ایران و بهویژه ،در کالنشهر تهران ،بیشتر به تفاوتهای

مبتنی بر مصرف ـ مثل تفاوت مصرف فرهنگی زنان و مردان ،تفاوت مصرف فرهنگی موسیقی

جوانان و غیره ـ پرداختهاند و مرزبندیها و مرزشکنیهای موجود و ترسیم شده در میان همه
گروههای سبک زندگی و انواع تیپهای اجتماعی را ،در زمینههای مختلف و از جوانب
گوناگون ،مورد توجه قرار ندادهاند .در این میان ،همانگونه که پیش از این گزارش شد،

پژوهش شهابی و قائمپور ( ،)1397با اتکاء بر مفهوم مرزبندی و مرزشکنیها در روابط و
تعامل اجتماعی و مبتنی بر روش کیفی و پارادایم زمینهیابی ،جوانب مختلف مرزهای اجتماعی

و فرهنگی را مانند عوامل و شرایط مرزبندیهای ارتباطی ،راهبردهای خروج از مرزبندیها و

پیامدهای مرزبندیهای ارتباطی را ،در کالنشهر تهران ،بررسی ،تحلیل و گزارش نمودهاند.

ازاینرو ،در تکمیل مقاله مورد اشاره ،این مقاله ،میزان درجه مرزبندی و ترددهای فرهنگی
شهروندان تهرانی را نسبت به گروههای سبک زندگی و تیپهای اجتماعی مختلف،
موردسنجش قرار داده است.
مبانی نظری پژوهش

از نظر جامعهشناسان ،عمده عوامل تأثیرگذار بر تمایز و مرزبندیهای اجتماعی و فرهنگی

عبارتاند از :الف) محیط فیزیکی (شهری ،روستایی و ،)...ب) طبقه و منزلت اجتماعی و ج)
نوع مصرف و سبک زندگی .بر این اساس بهطورکلی ،نظریههای جامعهشناسان مرتبط با روابط

اجتماعی و تمایزگذاریهای اجتماعی و فرهنگی را ،میتوان به چهار دسته به شرح زیر،
تقسیمبندی نمود.
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با مرور مطالعات انجامشده ،میتوان نتیجه گرفت؛ اگرچه برخی گزارشهای پژوهشی
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 .1نظریه جبرگرائی و روابط اجتماعی در کالنشهرها :دیدگاه جبرگرایان ،شهر را ،عاری از روابط

اجتماعی عاطفی و صمیمانه میدانند و بر این باورند که شهر دربردارندۀ انزوا ،تنهایی ،روابط
سـرد ،خـشک و سطحی اسـت و شهر قاتل اجتماعات صمیمانه و پیوندهای عمیق عاطفی
انسانها است (صدیق سروستانی ،1369 ،جالیی پور و عبدالهپور .)1390،به اعتقاد زیمل،
روابط اجتماعی مردمان کالنشهر نسبت به یکدیگر؛ سرد ،غیردوستانه ،محتاطانه ،فردمحور و

به دور از احساس و عاطفه است (زیمل .)499-506 :1393 ،به تعبیر دیگر «شهر محل
سکونت انسانهای منجمدند که به هم نزدیکاند اما هیچ رابطهای با یکدیگر ندارند» ( & Park
Burgués, 1925؛ صدیق سروستانی .)1369 ،طبق این دیدگاه ،آنچه موجب کاهش روابط
اجتماعی و شکلگیری این نوع از روابط میشود؛ خود شهر و پدیده شهرنشینی است .ازاینرو،
جبرگرایان ،بیشتر بر مفهوم شهرنشینی ،متمرکز شدهاند تا مفهوم شهرگرائی.
 .2دیدگاه خردهفرهنگی و روابط اجتماعی در کالنشهرها :نظریه خردهفرهنگی برخالف نظریه

جبرگرایی ،بر مفهوم «شهرگرائی» متمرکز است .در حالی که مفهوم «شهرنشینی» ناظر به رابطه
بین شهر و ساکنان آن است «شهرگرائی» به شیوهای از ارتباطات اجتماعی در شهر داللت

میکند که بهطور مستقل زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد .شهرگرائی ،نهتنها باعث
از بین رفتن گروههای اجتماعی نیست بلکه موجب ایجاد و تقویت گروههای اجتماعی متفاوت

است .طبق دیدگاه خردهفرهنگی ،با پدیدآمدن گروههای اجتماعی مختلف (شغلی ،قومی،

مهاجر ،بومی و ،)...تضاد منافع و خردهفرهنگهای متفاوت در میان ساکنان کالنشهر نیز،

بهوجود خواهد آمد؛ در پی این وضعیت ،روابط اجتماعی خاصی بین گروههای همعضو و غیر

همعضو شکل میگیرد که در این میان ،هم روابط صمیمی و دوستانه ـ نسبت به گروههای
همفکر و خودی ـ را میتوان دید و هم رابطه سرد و خشک ـ نسبت به گروههای رقیب ـ را

میتوان مشاهده نمود ( Fischer, 1975؛ صدیق سروستانی1369 ،؛ جالییپور و عبدالهپور،

.)1390

 .3نظریه ترکیبی و روابط اجتماعی در کالنشهر :درمجموع از نظر ترکیبگرایان و بهخصوص از

نظر گنز ( ،)1962بهعنوان شاخصترین نماینده این دیدگاه ،تفاوتهای موجود در روابط

اجتماعی ریشه در اختالفهای طبقه اجتماعی ،قومیت و مراحل گذر عمر دارد و تـرکیبی از
ویـژگیهای افراد نظیر تـفاوتهای طـبقاتی ،قومیت ،سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،درآمد،
وضعیت تحصیـلی ،نـژاد ،نـوع شغـل و عـوامل مـحیطی بر روابط اجتـماعی در شهـر تأثیـر

میگذارندGans. 1962( .؛ صدیق سروستانی1369 ،؛ جالییپور و عبدالهپور.)1390،

بهعبارتدیگر ،ترکیبگرایان هم به تأثیرات شهرنشینی بر روابط و تعامل اجتماعی شهروندان

مرزبندی و ترددهای فرهنگی … ❖ 237

مثل خردهفرهنگها ،گروههای اجتماعی متفاوت و سبکهای زندگی مختلف ،تأثیر میپذیرند.
 .4روابط اجتماعی مبتنی بر موقعیتهای طبقهای و سرمایهای :بر اساس ادبیات موجود در

جامعهشناسی کالسیک ،دو معیار «طبقه اجتماعی» و «منزلت اجتماعی» از معیارهای مهم

تمایزگذاری در جوامع بوده و هست .بعد از انقالب صنعتی و در عصر حاضر ،این دو معیار در

جهت «سبک زندگی» تغییرکردهاند .جامعهشناسان معاصر ،معیارهای طبقه و منزلت اجتماعی
را ،با معیارهای مصرف و سبک زندگی ،تلفیق و گسترهای از مؤلفههای مربوط به مرزهای
اجتماعی و فرهنگی موجود در یک جامعه را معرفی نمودهاند که عبارتاند از :مالکیت،

دارائی ،شغل ،تحصیالت ،دین ،قومیت ،نژاد ،سن ،محل سکونت ،سبک زندگی ،مصرف و در

کل سرمایههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و نمادین (;Lamont et Lamont & Molnár, 2002

;al.1993گیدنز ،248 :1376 ،لنسکی،1374 ،؛ بوردیو .)1393 ،یکی از جامعهشناسان

تلفیقگرا در این خصوص ،بوردیو است .از نظر بوردیو ،سرمایه ،نوعی رابطه اجتماعی است

(بوردیو )167 :1390 ،بوردیو ،چهار نوع سرمایه (سرمایه اجتماعی ،سرمایه اقتصادی،

سرمایه فرهنگی و سرمایه نمادین) را ،از هم تفکیک میکند (بوردیو .)1393،سرمایه اجتماعی
با تعریف کنشهای معین افراد در درون ساختار اجتماعی از بروز خشونت و کشمکش،

جلوگیری میکند و تساهل را افزایش میدهد (کلمن462 :1386 ،؛ فاین.)285 :1385 ،
برعکس سرمایه اجتماعی ،سرمایه اقتصادی و فرهنگی ،ممکن است موجب مرزبندی ،تمایز و

کاهش روابط و تعامل اجتماعی بین اعضای طبقات اجتماعی شود .بوردیو ،برای تبیین

وضعیت تمایزگذاری در جوامع امروزی ،از مفاهیمی مثل« :سلیقه ،ذائقه»« ،طبع و

خلقوخوی»« ،فضا»« ،فضای اجتماعی»« ،عادتواره» و «میدان» ،بهره میجوید .به باور
بوردیو ،هر سلیقهای فقط خود را طبیعی احساس میکند و سلیقههای دیگر را انکار میکند.
سلیقه عامل طبقهبندی است و طبقهبندی کننده را نیز طبقهبندی میکند .سوژههای اجتماعی
[که طبقهبندی میکنند و طبقهبندی میشوند] با تمایزهایی که بین زشت و زیبا و متشخص و

عامی ،میگذارند خود را متمایز میکنند .سلیقهها و ذائقهها ،تشکیلدهنده «عادتواره »1های
پرورش یافته میباشند (بوردیو 93 ،29 :1390 ،و  .)143عادت واره ،جبر و ضرورتی است
که درونی شده و تبدیل به یک خصلت و طبع شده است که به کرد و کارها و تلقیها ،معنا

میبخشد و بهعنوان یک خصلت و طبع عام بهصورت سیستماتیک [در مراحل مختلف زندگی

و موقعیتهای مختلف] انتقالپذیر است؛ همچنین ،تحت تأثیر یادگیریهای اولیه و
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کالنشهرها ،توجه دارند و هم بر این باورند که روابط اجتماعی در شهر ،از عوامل گوناگونی
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آموزشهای غیرمستقیم است و فراتر از حدومرزهایی است که بهصورت مستقیم و رسمی
آموزش دادهشدهاند( .همان منبع .)239-238،در جوامع پیشرفته ،مبنای توزیع و تقسیمبندی
موقعیتها و جایگاههای افراد ،سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی است که به دنبال آن فضای

اجتماعی ساخته میشود .فضای اجتماعی در دو بعد ساخته میشود :یکی ،حجم سرمایه و

دوم ،ساختار سرمایه .در بعد اول ،کنشگران اجتماعی بر اساس میزان کلی سرمایه (مجموع دو

نوع سرمایه اقتصادی و فرهنگی) ،تفاوتگذاری میشوند و در بعد دوم بر اساس ساختار
سرمایهشان ،یعنی بر اساس وزن نسبی و سهم هریک از انواع سرمایههای مختلف اقتصادی و
فرهنگی که بهصورت جداگانه دارا هستند توزیع میشوند (بوردیو33 :1393 ،؛ -189 :1390

 .)190اما در جوامع توسعهیافته ،افراد با فضای اجتماعی یکسان روبرو نیستند .حوزههای

گوناگون و متفاوت زندگی ،هنر ،علم ،دین ،اقتصاد ،سیاست و نظایر آن ،دنیاهای کوچکتر،
مدلهای کوچک متمایزی از قاعدهها ،مقررات و اشکال قدرت را شکل میدهند که بوردیو ،آن

را «میدان »1مینامد .میدان در وهله اول ،فضای ساختمندی از جایگاههاست ،میدان قدرتی
است که تصمیمات مشخص خود را بر کسانی که وارد آن میشوند تحمیل میکنند

(واکووانت .)336 :1381 ،طبق نظر بوردیو ،منش ،خلقوخوی ،طبع و عادتواره کنشگران و
عامالن اجتماعی در یک «میدان» و فضای اجتماعی مشخصی ،بروز و ظهور مییابند به
عبارتی ،منطق خاص هر میدان بر اساس سرمایه مشخص ،تعیین میکند که در یک بازار ،در
یک مسابقه مهم یا هر موضوع و جای دیگر ،چه خصوصیاتی و چه رفتاری ،کارسازند .به

عبارتی؛ میدان ،عامل تعیینکننده عمل و رفتار است (بوردیو.)167 :1390،

با توجه به مباحث نظری و پیشینه پژوهش ارائه شده ،رویکرد نظری این مقاله ترکیبی از

نظریه گنز و نظریه بوردیو ،است .طبق دیدگاه گنز و بوردیو ،برای تبیین روابط اجتماعی و

تمایزگذاریهای اجتماعی و فرهنگی؛ میبایست ،گسترهای از معیارها و مؤلفه را ،مانند ویژگی-
های فردی و زمینهای (طبقه ،جنسیت ،تحصیالت ،سن ،هویتهای جمعی و فردی ،قومیت،
محل سکونت و )...بهطور قاعدهمند به حساب بیاوریم .بهعبارتدیگر ،از نظر بوردیو و گنز،
«فضای اجتماعی» نسبت به «فضای شهری» نقش مهمتری در ایجاد مرزبندیها و ترددهای
فرهنگی دارد .ایده رابطه دو سویه و دیالکتیک میان عادتوارهها و میدان و فضای اجتماعی

(بوردیو ،)1390،جهت تحلیل و تبیین روابط اجتماعی در شهر تهران ،بسیار ،کمک خواهد

نمود؛ زیرا افراد و کنشگران اجتماعی در شهر تهران ،متناسب با ویژگیهای فردی ،زمینهای و

سرمایههای مختلف خود؛ سلیقهها و عادتوارههای مختلفی دارند که میتوانند فضاهای

1. Champ
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دیگران خلق نمایند؛ از سوی دیگر ،عادتوارهها ،متناسب با میدانها و فضاهای اجتماعی
گوناگون ،رخ میدهند .ازاینرو ،برای مطالعه مرزها و ترددهای فرهنگ در روابط اجتماعی

نسبت به گروههای سبک زندگی مختلف در کالنشهر تهران ،میبایست به همه سرمایههای

افراد و میدانهایی که عمل و رفتار فرد را ،تعیین میکنند؛ توجه نمود .همچنین با توجه به

اینکه جامعه ایران یک جامعه دینی و مذهبی است؛ میتوان سرمایه دینی (ذکائی )1394 ،را،
به دیگر سرمایههای کنشگران اجتماعی در شهر تهران ،افزود؛ بهخصوص که یافتههای ارائه

شده در پیشینه پژوهش ،نشان میدادند که میان نگرشهای مذهبی و تساهل و مدارای

اجتماعی و فرهنگی ،رابطه وجود دارد .ازاینرو ،در راستای اهداف و رویکرد نظری پژوهش،

مدل نظری زیر ،ارائه میگردد.

شکل  .1مدل نظری پژوهش

در مدل تحلیلی ،هریک از سرمایههای چندگانه به تفکیک ارائه شدهاند تا هم بهصورت

ضمنی اختالف نظرات میان نظریهپردازن مشخص شود (بهعنوان مثال :مارکس مبنای تمایز را
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اجتماعی و میدان های مختلفی را ،در روابط اجتماعی ،مرزها و ترددهای فرهنگی خود با
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دارایی و مالکیت میداند و گیدنز ،ماکس وبر و سایرین عالوه برآن ،درآمد و شغل را نیز
اضافه نمودند) و هم بر اساس دیدگاه بوردیو ،به هر دو بعد سرمایه« :حجم» و «ساختار»
سرمایه توجه شود؛ و مشخص گردد هر یک از این سرمایهها ،وزنهای متفاوتی میتوانند داشته
باشند (مثالً بوردیو ،قومیت و تحصیالت را معیاری برای سرمایه فرهنگی میداند و بر هم

تنیدگی آنها در درک طبقه ،تأکید میورزد؛ اما وزنی که برای سطح تحصیالت در جامعهای
مثل فرانسه در نظر گرفت نسبت به متغیرهای دیگر ،سنگینتر و با اهمیتتر است) .با توجه به
اینکه دین نقش مهمی در تمایزگذاری و مرز آفرینی ،در جامعه ایران ،دارد؛ آن را بهعنوان یک
سرمایه مستقل تلقی نمودیم .جهت پیکان از قومیت بهسوی سرمایه فرهنگی که به شکل
خطوط مقطع نمایش داده شد به این معناست که متغیر قومیت ،طبق مباحث نظری با نحوه

روابط اجتماعی و مرزبندیها در ارتباط است ولی در این پژوهش ملحوظ نشده است.
روش پژوهش

این پژوهش مبتنی بر روش کمی (توصیفی-پیمایشی) انجام شد .جامعه آماری عبارت بود از
کلیه شهروندان شهر تهران که  16سال به باال بودند .واحد آماری ،بلوک شهری بود .بر اساس
تعداد کل محالت تهران که آمار آنها  1371محله ،گزارش شده بود؛ به کمک فرمولهای

) Nt 2 p (1  p
t 2 pqN
n

و
آماری
) Nd 2  t 2 p (1  p
dN  d 2  t 2 pq
nh
 n  nhسهم هر محله ،خوشه و پاسخگویان،
به دست آمد ،در نهایت به کمک فرمول
N

 ، n حجم نمونه ( 18محله)

به شرح جدول شماره  1محاسبه گردید.

 . 1این تعداد ،بر اساس آمار موجود در معاونت فرهنگی شهرداری تهران ،در زمان انجام پژوهش بوده
است .احتماالً در گزارشهای بعدی تغییر کرده است.
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سهم محله در هر خوشه و مرحله چهارم تعیین سهم پاسخگویان در هر خوشه)
محالت

محله هر

پاسخگو در

هر خوشه

خوشه

هر خوشه

1

اقتصاد پایینترین ،بیسوادی باال ،مهاجرت کم

77

3

85

2

اقتصاد پایینترین ،بیسوادی باال ،مهاجرت باال

19

1

28

3

اقتصاد متوسط ،بیسوادی باال ،مهاجرت کم

53

2

55

4

اقتصاد متوسط ،بیسوادی باال ،مهاجرت باال

16

1

28

5

اقتصاد متوسط رو به پایین ،بیسوادی کم ،مهاجرت کم

40

2

55

6

اقتصاد متوسط ،بیسوادی کم ،مهاجرت باال

17

1

28

7

اقتصاد متوسط رو به باال ،بیسوادی کم ،مهاجرت کم

70

3

83

8

اقتصاد متوسط رو به باال ،بیسوادی کم ،مهاجرت باال

24

1

28

9

اقتصاد باالترین ،بیسوادی کم ،مهاجرت کم

26

2

55

10

اقتصاد باالترین ،بیسوادی کم ،مهاجرت باال

9

2

55

371

18

500

ردیف

تعداد

سهم

سهم

نوع خوشه

جمع کل

با توجه به کالنشهربودن تهران ،برای حفظ اعتبار روایی ،حجم نمونه (تعداد پاسخگویان)

به  625نفر (با حفظ نسبت آن در هر خوشه) ،افزایش یافت .در نهایت ،با مراجعه به
محلههای انتخابشده و پالک منازل ،پاسخگویان به روش تصادفی انتخاب شدند.
فرضیهها

در این پژوهش ،یک سؤال و هفت فرضیه ،طرح گردید .سؤال پژوهش عبارت بود از :انواع

گروههای سبک زندگی در شهر تهران کدماند؟ و فرضیههای پژوهش عبارت بودند از:
 .1درجه مرزبندی یا برعکس تردد فرهنگی (تسامح) نسبت به انواع سبکهای زندگی
برحسب سن پاسخگویان ،همبستگی معنیداری وجود دارد

 .2بین سطح تحصیالت پاسخگویان و درجه مرزبندی یا برعکس تردد فرهنگی (تسامح)
نسبت به انواع سبکهای زندگی در شهر تهران همبستگی معنیداری وجود دارد،
 .3درجه مرزبندی یا برعکس تردد فرهنگی (تسامح) نسبت به انواع سبکهای زندگی
برحسب موقعیت اقتصادی اجتماعی پاسخگویان ،همبستگی معنیداری وجود دارد،
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جدول  .1نمونهگیری چندمرحلهای (مرحله اول تعیین تعداد محالت در هر خوشه ،مرحله دوم ،تعیین
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 .4درجه مرزبندی یا برعکس تردد فرهنگی (تسامح) نسبت به انواع سبکهای زندگی
برحسب جنسیت پاسخگویان ،تفاوت معنیداری وجود دارد
 .5درجه مرزبندی یا برعکس تردد فرهنگی (تسامح) نسبت به انواع سبکهای زندگی
برحسب محل تولد پاسخگویان (تهرانی و غیر تهرانی) تفاوت معنیداری وجود دارد

 .6درجه مرزبندی یا برعکس تردد فرهنگی (تسامح) نسبت به انواع سبکهای زندگی
برحسب وضعیت تأهل پاسخگویان ،تفاوت معنیداری وجود دارد
 .7درجه مرزبندی یا برعکس تردد فرهنگی (تسامح) نسبت به انواع سبکهای زندگی
برحسب محله مورد سکونت پاسخگویان ،تفاوت معنیداری وجود دارد.
متغیرها

در این پژوهش ،متغیرهای وابسته عبارتاند از« :سبک زندگی» و «مرزها و ترددهای فرهنگی»
و متغیرهای مستقل عبارتاند از :عوامل تأثیرگذار بر مرزبندی و ترددهای فرهنگی و سبک

زندگی مثل دین ،طبقه ،قشر اجتماعی ،قومیت ،محله ،سن ،وضعیت تأهل و  ...یادآوری می-

شود هنگامیکه میخواهیم سبکهای زندگی را سنخبندی کنیم ،سبک زندگی یک متغیر وابسته
است و وقتی که میخواهیم مرزها و ترددهای فرهنگی را میان افراد و گروهها بسنجیم ،سبک

زندگی میتواند بهعنوان یک عامل و متغیر مستقل عمل کند.
تعاریف مفهومی و عملیاتی

روابط اجتماعی :منظور از روابط اجتماعی ،ارتباط گوناگونی است که هر فرد در زندگی روزمره

خود دارد ( Luckmann & Berger, 1986به نقل از منادی .)1388 ،رابطه اجتماعی درعینحال
که متضمن معنای پیوند با دیگران است دربرگیرنده مرزبندی و تمایز با دیگران نیز است .به

تعبیر المونت و مولنر ،عمالً ،رابطه اجتماعی یک فرد با دیگران از طریق تعیین مرزهای
فرهنگی و اجتماعی او و دیگران ،امکانپذیر خواهد بود ( .)Lamont. & Molnár,2002ازاینرو،
فهم رابطه اجتماعی ،ارتباط تنگاتنگی با دو مفهوم مرزبندیهای اجتماعی و فرهنگی و شکستن

مرزها یا تردد فرهنگی دارد؛ و فهم ارتباط اجتماعی درگرو فهم مرزها و گذرگاههای مرزی در

روابط اجتماعی است.

مرزهای فرهنگی :مرز وسیلهای برای گسترش مفهوم عضویت در گروه است و تعامل اجتماعی

افراد را هدایت میکنند و درعینحال مردم را در قالب طبقات ،گروههای شغلی ،حرفهها،

نمونهها ،جنسیتها و نژادها جدا میکنند ( .)Lamont,1992مرزهای فرهنگی بهعنوان یک
خطوط جداکننده و فاصلهگذاری در خارج یا تغییرات در تاریخ نیست بلکه تفاوتهای
فرهنگی هستند که جمعناپذیر و مسئلهساز میباشند .افراد توسط مرزهای فرهنگی ،ایدههای
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به یکدیگر نشان میدهند ( .)Bashkow, 2006در این پژوهش مرزهای فرهنگی به معنی خطوط
مرزی مرئی و غیرمرئی است که افراد در مناسبات و روابط اجتماعی بین خود و دیگران ،ترسیم

و تعریف میکنند .در جوامع امروزی ،نشانه و نمادهای خطوط مرزی مبتنی بر فرهنگ،
مصرف فرهنگی و سبک زندگی است به همین جهت به این نوع مرزها ،مرزهای فرهنگی

اطالق میشود.
ترددهای فرهنگی  :منظور از تردد فرهنگی ،عبور و گذر از مرزهای موجود و میانهروی در
1

روابط اجتماعی است .بهصورت خاص در ادبیات جامعهشناسی و مطالعات فرهنگی ،مفهوم

«تردد فرهنگی» با ایده «همهچیزخواری »2منتسب به پترسون و کسانی که با او همسو هستند

(  )Peterson, 2005; Berghman. & Van Eijck, 2009و همچنین ،تساهل و مدارای اجتماعی،
شباهت شده است طبق نظرات این نویسندگان ،همهچیزخواری که نوعی تردد فرهنگی

محسوب میشود عبارت است از پیوند فرهنگ توده و فرهنگ واال

( Berghman. & Van Eijck,

 2009به نقل از شهابی و قائمپور .)1397 ،ازاینرو میتوان گفت تردد فرهنگی با مفاهیمی مثل
«شکستن مرزهای اجتماعی و فرهنگی»« ،پذیرش تنوع فرهنگی»« ،پذیرش چند فرهنگی» و
«همهچیزخواری» ،تساهل و مدارای اجتماعی مشابه است .تردد فرهنگی مفهومی است که هم

اشاره به «طرد» اجتماعی و فرهنگی و هم اشاره به «پذیرش» اجتماعی و فرهنگی بهطور

همزمانی دارد.

برای عملیاتی کردن متغیرها و فرضیهها به این شکل عمل شد که برای سنجش درجه

مرزبندی و تردد فرهنگی و پاسخ به سؤال پژوهش ،با اتکاء به یافتههای کیفی ،پژوهشهای

مقدماتی و الگوی بی چی ( )Bichi, 2008و مؤلفههای استخراجشده از آنها که معرف

تیپهای اجتماعی و گروههای سبک زندگی مختلف بودند؛  71سؤال طراحی و به روش طیف
لیکرت مدرج شدند و از پاسخگویان ،خواسته شد تا مشخص کنند با هر یک از تیپهای
مختلف اجتماعی تا چه حد ارتباط برقرار میکنند .برخی از شاخصها که معرف تیپهای

مختلف اجتماعی و گروههای سبک زندگی مختلف بودند عبارتاند از :رفتن به سینما ،رفتن به
تئاتر ،گوش دادن به موسیقی غیرمجاز ،به نمایش گذاشتن عکسهای خانوادگی بدون حجاب

در پروفایلهای شخصی در فضای مجازی ،بدحجاب ،داشتن زندگی مشترک بدون عقد و

ازدواج سفید ،انجام عقد موقت ،داشتن سگ ،معاشرت با جنس مخالف ،تماشای فیلم

1. Cultural Crossing
2. Omnivores
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خود را از بیگانه و غریبه جدا میکند بهعبارتدیگر این مرزها تفاوت «ما» و «آنها» را نسبت

244

❖ مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات

❖ سال بیست و یکم  ،شماره پنجاه و یکم ،پاییز 1399

محرک جنسی ،خوردن مشروبات الکلی ،دستدادن با نامحرم ،رعایتنکردن نجس و پاکی و

رعایتنکردن حالل و حرام در کسب کار ،اهل مسجد ،اهل روزهگرفتن ،نمازخوان ،اهل
زیارترفتن ،شرکتکردن در دستههای سینهزنی ،محجبه ،کافیشاپنشین ،رستورانگردی و

خوشگذران ،نداشتن سواد اینترنتی و رسانههای مجازی ،وضعیت تحصیالت (پایین ،متوسط
و باال) ،مرفه ،فقیر ،طبقه متوسط ،اهل مد و مدگرایی ،اهل خالکوبی ،شیکپوش ،ژولیده،
اهل دور دور ،نوع گرایشهای سیاسی و غیره .در نهایت  71سؤال بهگونهای طراحی شده بودند
که همه تیپهای مختلف اجتماعی را در بربگیرند .برای عملیاتیکردن فرضیهها و سایر

متغیرها ،طبق جدول شماره  ،2عمل شد.
جدول  .2تعاریف عملیاتی متغیرها و نحوه بررسی فرضیهها
نحوه سنجش

متغیرها

برای ساخت متغیر پایگاه اجتماعی -اقتصادی از گویههای میزان درآمد ،سطح
پایگاه اجتماعی

تحصیالت (فرد ،پدر و مادر) ،شغل و  ...استفاده شد و درنهایت همه این موارد
در هم ادغام و در یک طیف سه بخشی :باال ،متوسط و پایین ،رتبهبندی شدند

تحصیالت
سن

نخست ،پرسیدن میزان تحصیالت پاسخگویان و سپس هنگام ورود دادهها به
کامپیوتر ،تحصیالت در سه سطح (پایین ،متوسط و باال) تعریف شدند
مرحله اول :پرسیدن سن پاسخگویان مرحله دوم :هنگام ورود دادهها به کامپیوتر،
سن در سه سطح (جوان ،میانسال و مسن) تعریف و کدگذاری شدند

جنسیت ،تأهل و

پرسیدن جنسیت ،وضعیت تأهل و محل تولد پاسخگویان

محل تولد
برای متغیر محله مورد سکونت از پاسخگویان خواسته شد تا محلهای که در آن
زندگی میکنند ،نام ببرند ،سپس بر اساس پژوهشهای موجود در معاونت
محل سکونت

فرهنگی شهرداری تهران که محالت تهران به ده خوشه طبقهبندیشدهاند ،هر یک
از یک محل های مورد سکونت پاسخگویان در سطح ترتیبی در خوشه مربوطه
تعریف و کدگذاری شدند

یافتههای پژوهش
برای پاسخ به پرسش پژوهش که «انواع گروههای سبک زندگی در شهر تهران کدماند؟» از
تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .نخست به روش مؤلفههای اصلی که یکی از روشهای

شناختهشده و پرکاربرد در تحلیل عاملی است دادهها استخراج شدند .سپس ،به روش آلفا و
روش ایمیج ،دادههای ناهمگن که تعدادشان حدود شش سؤال بودند ،شناسایی و از مجموعه
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تقلیل دادهها یکی از اهداف و کارکرد اصلی تحلیل عاملی است؛ بدین منظور از سه روش
استفاده میشود :یکی ،پذیرش فاکتورهایی که مجموع واریانس آنها به پنجاه میرسد ،دوم
استفاده از نمودار 1تحلیل عاملی و سوم ،تصمیم محقق بر اساس باورهای مفهومی و نتایج

تحقیق پیشین (زرگر )437 :1380،در این پژوهش برای تعیین تعداد نهایی عوامل از هر سه

روش ،کمک گرفته شد .در نهایت ،نرمافزار آماری ،پس از چرخش عاملی به روش واریماکس
به بازنمایی پنج عامل بسنده کرد .درمجموع پنجاهدرصد از واریانس کل گویهها نیز بهوسیله

همین پنج عامل ،تبیین شدند .با توجه به تیپهای مختلف موجود در جامعه شهری تهران ،این

پنج فاکتور بهعنوان انواع گروههای سبک زندگی در شهر تهران ،محسوب شدند .بر اساس

گویههای بارگذاری شده در هریک از فاکتورهای پنجگانه ،به شرح جدول زیر ،نامگذاری،
شدهاند.
جدول .3گروههای سبک زندگی در شهر تهران
به روش تحلیل عاملی بعد از چرخش عاملها به روش واریماکس
ردیف

فاکتورها

1

سبک زندگی نامقید

تعداد
گویه

درصد

واریانس
تبیین شده

مقدار
ویژه

میانگین
متوسط

مقدار آلفا

گویهها

33

30

19/45

2/07

/96

2

سبک زندگی نامساعد

8

9

5/61

2/53

/84

3

سبک زندگی منحرفانه

6

4 /5

3

/91

/72

9

3 /2

2

2/83

/80

7

3

2

2/70

/72

4
5

سبک زندگی دینی
سبک زندگی مساعد و
برخوردار

چنانچه مقادیر آلفا در جدول باال ،نشان میدهد مجموعه گویههای تشکیلدهنده هر یک از
فاکتورهای پنجگانه از همبستگی باالیی برخوردار بودند .این همبستگی بهوسیله آزمون کفایت

نمونهگیری ( )kmoبا شاخص برابر با  0/948و سطح معنیداری برابر با  0/000تأیید شده
است .در جدول شماره  ،4گویههای بارگذاری شده در هر یک از یک گروههای سبک زندگی به
تفکیک ارائه شدهاند.

1. Scree
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هفتادویک سؤال حذف شدند و شصتوپنج گویه باقیمانده در تحلیل عاملی وارد شدند.
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جدول  .4گویههای بارگذاری شده در هر یک از عاملها (گروههای سبک زندگی)
عاملها

گویههای بارگذاری شده در هر عامل
شرکت در پارتیهای مختلط دوستانه ،گذاشتن عکس بیحجاب
خود در پروفایل (شبکههای مجازی) ،برداشتن حجاب در سفرهای
خارجی ،خوش و بش و معاشرت با جنس مخالف ،به همراه
داشتن سگ در خیابان ،داشتن سگ در منزل ،تیپزدن بیشازحد
معمول در اماکن عمومی ،بدحجاب ،سفر به خارج برای تفریحات
و خوشگذرانیهای ممنوعه در ایران ،چت کردن و گفتگو با جنس
مخالف در فضای مجازی ،برگزاری عروسی به شکل مختلط و
همراه با بزن و برقص ،استفاده مشروبات الکلی ،انجام انواع
جراحی زیبایی ،کافیشاپنشین ،گوشدادن به موسیقیهای لس

سبک زندگی نامقید

انجلسی ،دور دورکردن (ماشینگردی) ،رفتن به قهوهخانه ،اعتقاد-
نداشتن به ازدواج یا ازدواجنکردن با وجود امکان ازدواج ،اهل بگو
و بخند و دست دادن با نامحرم ،زندگی با جنس مخالف بدون عقد
شرعی ،عقد موقت و صیغه بهجای ازدواج رسمی ،پرسهزدن در
پارکها ،گوشدادن به موسیقی غربی ،اهل مد و مدگرایی در لباس
پوشیدن ،رعایتنکردن نجس و پاکی ،تماشای شبکههای
ماهوارهای ،خالکوبیکردن بدن ،خوردن گوشت خوک در سفرهای
خارجی ،پوشیدن لباسهای مارکدار ،ثبتنام فرزندان در مدارس
خصوصی گرانقیمت ،استفاده زیاد از کلمات خارجی (مثل
انگلیسی و فرانسه) ،تماشای فیلمهای محرک جنسی و رستوران
گردی (مدام رفتن به رستورانهای گران قیمت و شیک).
نشناختن مد روز ،خرید از دستفروشهای پایینشهر ،خانواده

سبک زندگی نامساعد

پرجمعیت ،زندگی در محالت فقیرنشین ،نداشتن تحصیالت
درستوحسابی ،سکونت در محالت مهاجرنشین ،نداشتن شغل
درستوحسابی و سر درنیاوردن از اینترنت و فضای مجازی.
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گویههای بارگذاری شده در هر عامل

عاملها

مجردی که با چند بدکاره ارتباط دارد ،خیانت به همسر ،اهل دود و
سبک زندگی منحرفانه

دم ،ژولیده ،رعایت نکردن حالل و حرام در کسبوکار و مخالفت
با نظام حاکم
نگاه نکردن به چهره نامحرم هنگام همکالم شدن با او ،استفاده زیاد
از کلمات عربی و واژههای مذهبی ،چادری بودن ،شرکت در

سبک زندگی دینی

هیئتهای سینهزنی ،رفتن به سفرهای زیارتی مثل کربال و مشهد،
سختگیری نسبت به حجاب و روابط نامحرم در روابط فامیلی،
اهل مسجد ،روزه و نماز ،زندگی در محالت ریشهدار مذهبی و
نزدیکبودن به مواضع سیاسی اصولگراها
داشتن تحصیالت باال ،داشتن ماشینهای گرانقیمت ،زندگی در

سبک زندگی مساعد و
برخوردار

محلههای مرفه نشین ،فامیل و خویشاوندان با وضعیت اقتصادی
باال ،فرستادن فرزندان به خارج از کشور برای تحصیل ،اهل رفتن
به تئاتر و نمایشهای هنری و نزدیک بودن به مواضع و دیدگاههای
سیاسی اصالح طلبان.

در جدول شماره  ،4مشخص شده است که بر اساس تحلیل عاملی هر یک از گروههای سبک
اجتماعی یا تیپهای اجتماعی از چه موارد و گویههایی تشکیل شدهاند .در تکمیل بحث ،به
چند نکته اشاره میشود:
موارد و گویههای تشکیل دهنده گروه سبک زندگی «نامقید» ازجمله مواردی میباشند که از

نظر شرع اسالم (به استثنای عقد موقت) ممنوع میباشند یا توصیه به پرهیزکردن از آن موارد

شده است و در شرع ،دین و عرف مردم به افرادی که به این موارد تن میدهند صفت
«غیرمقید» به آنها نسبت داده میشود .برخی از گویههای تشکیل دهنده سبک زندگی نامقید،
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ادامۀ جدول  .4گویههای بارگذاری شده در هر یک از عاملها (گروههای سبک زندگی)
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جزو مؤلفهها یا شاخصهای مصرف و مصرفگرائی به حساب میآیند (مثل رستورانگردی،

فرستادن فرزندان به مدارس گرانقیمت ،لباسهای مارکدار و )...؛ که از سوی اسالم و
متشرعین توصیه به ترک و دوری از آنها میشود .ازاینرو ،میتوان بارگذاریشدن این موارد در

سبک زندگی نامقید را ،از این منظر ،تحلیل کرد.

 -گویههایی که فاکتور دوم را تشکیل میدهند جزو مواردی هستند که افراد با این ویژگی،

زندگی فقیرانه ،سخت و نامساعدی دارند ،همین مسأله باعث شده است تا مجموعه این موارد
با عنوان گروه «سبک زندگی نامساعد» نامگذاری شوند.
 -گویههای تشکیلدهنده فاکتور چهارم ،حول رفتارهای دینی و نمادهای مذهبی میچرخند

ازاینرو ،بهعنوان «سبک زندگی دینی» ،نامگذاری شدهاند .نکته دیگری که در جدول باال،
مشهود است این است که طیف سیاسی اصولگرایان ،نمادهای مذهب و دینی را نمایندگی
میکنند یا الاقل در جامعه شهری تهران اینگونه برداشت میشود .در مصاحبهها و یافتههای

کیفی ،نیز ،برخی از مشارکتکنندگان برای معرفی سبک زندگی مذهبی و بهخصوص سبک

زندگی حزباللهی از افراد منتسب به دیدگاه اصولگرایی بهعنوان نماد استفاده میکردند.

ازاینرو ،میتوان بارگذاری این مورد در سبک زندگی دینی را ،از این منظر ،تحلیل کرد.
 -گویههای تشکیل دهنده فاکتور پنجم ،از مواردی تشکیل شدهاند که ناظر به یک سبک زندگی

با موقعیتهای باال است .به عبارتی ،وضعیت رفاهی و مصرف فرهنگی اعضای این گروه ،از
موقعیت خوب و مساعدی برخوردارند؛ ازاینرو ،مجموعه این گویهها با عنوان «سبک زندگی

مساعد و برخوردار» نامگذاری شدهاند .درست بر عکس سبک زندگی نامساعد (فاکتور دوم).

همانگونه که بارگذاری گویه داشتن دیدگاه اصولگرایان در سبک زندگی دینی ،نمادی برای
مذهبیبودن بود؛ بارگذاری گویه دارای دیدگاه اصالحطلبی در سبک زندگی مساعد و
برخوردار ،شاخصی برای نوگرایی و مصرف فرهنگی باالست.

بررسی فرضیههای  2 ،1و 3

برای بررسی فرضیههای یک ،دو و سه ،میانگین نظرات پاسخگویان راجع به درجه مرزبندی
فرهنگی نسبت به گروههای سبک زندگی مختلف برحسب سن ،تحصیالت و طبقه اجتماعی

آنها ،استخراج و در جدول زیر ،ارائه شدهاند.
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سن ،تحصیالت و طبقه اجتماعی
گروههای سبک زندگی
نامقید

نامساعد
(پرزحمت)

مساعد و
منحرفانه

برخوردار

دینی

متغیر مستقل
سن
تحصیالت طبقه اجتماعی

میانسال

2/19

1/09

2/54

/91

/93

/84

2/75

/92

2/84

/91

سن باال

1/55

/99

2/58

/80

/72

/75

3/09

/87

2/47

/87

پایین

1/99

1/06

2/51

/85

/84

/82

2/90

/83

2/50

/86.

متوسط

2/07

1/04

2/63

/68

1/11

/92

2/63

1/02

2/84

/71

باال

2/32

1/00

2/52

/86

/99

/81

2/76

/94

3/05

/87

پایین

1/49

/98

2/53

/95

/67

/79

3/05

/94

2/43

/96

متوسط

2/27

/97

2/55

/77

/96

/83

2/78

/84

2/77

/81

باال

2/82

/86

2/31

/89

1/27

/85

2/32

/84

3/17

/92

سطح سنجش

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

جوان

2/51

/81

2/41

/75

1/01

/91

2/61

/81

2/76

/79

بر اساس دادههای جدول باال ،میتوان نتایج زیر را استخراج نمود:

 هر چه سن افراد ،افزایش یابد ،درجه مرزبندی آنها نسبت به گروه سبک زندگی نامقید وسبک زندگی منحرفانه ،افزایش مییابد .به عبارتی ،جوانترها نسبت به میانسالها و

مسنترها ،با گروه سبک زندگی نامقید و سبک زندگی منحرفانه مرزبندی کمتری دارند و

میانسالها در مقایسه با جوانترها ،کمتر و در مقایسه با مسنترها ،بیشتر ،نسبت به گروه
سبک زندگی نامقید و سبک زندگی منحرفانه ،دست به مرزبندی میزنند .میزان انحراف معیار،

گویای این است که درجه مرزبندی در میان جوانترها و مسنترها نسبت به میانسالها از ثبات
بیشتری برخوردار است و اگر سیالتی وجود داشته باشد؛ بیشتر ،در بین میانسالها است.

 -هر چه سن افراد ،افزایش یابد؛ درجه مرزبندی آنها نسبت به گروه سبک زندگی نامساعد و

سبک زندگی دینی ،کاهش مییابد .به عبارتی رابطه معکوس بین این دو ،وجود دارد .بدین معنا

که جوانترها نسبت به میانسالها و مسنترها و میانسالها نسبت به مسنترها ،در مواجهه با
گروه سبک زندگی نامساعد و سبک زندگی دینی ،بیشتر دست به مرزبندی میزنند و مسنترها
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نسبت به دو گروه دیگر ،کمتر دست به مرزبندی میزنند؛ ولی موضوع در گروه سبک زندگی

مساعد و برخوردار ،بهگونهای دیگر است؛ زیرا میانسالها در مقایسه با جوانترها و مسنترها،
نسبت به گروه سبک زندگی مساعد و برخوردار ،کمتر دست به مرزبندی میزنند و جوانترها در
مقایسه با مسنترها نسبت به گروه سبک زندگی مساعد و برخوردار ،مرزبندی کمتری دارند.

مقدار انحراف معیار گروه سنی میانسالها ،گویای این است که تفاوت میانسالها نسبت به

دو گروه دیگر ،به واقعیت نزدیک است و ناشی از خطای نمونهگیری نیست.
 پاسخگویان با تحصیالت پایین در مقایسه با پاسخگویان با تحصیالت باال و متوسط ،بهترتیب ،درجه مرزبندیشان نسبت به گروههای سبک زندگی« :منحرفانه»« ،نامقید»« ،مساعد

برخوردار» و «نامساعد» بیشتر است و تسامح کمتری دارند؛ و برعکس ،با گروه سبک زندگی

دینی ،تسامح بیشتری و مرزبندی کمتری دارند .پاسخگویان با تحصیالت متوسط در مقایسه با
پاسخگویان با تحصیالت باال و پایین ،به ترتیب ،درجه مرزبندیشان نسبت به گروههای سبک

زندگی« :نامساعد» و «منحرفانه» کمتر است و تسامح بیشتری دارند .پاسخگویان با تحصیالت
باال در مقایسه با پاسخگویان با تحصیالت پایین و متوسط ،به ترتیب ،درجه مرزبندیشان

نسبت به گروههای سبک زندگی« :مساعد برخوردار»« ،نامساعد» و «نامقید» ،کمتر و درجه
تسامحشان بیشتر است؛ و نسبت به سبک زندگی «منحرفانه» ،در مقایسه با افراد با سطح

تحصیالت متوسط ،درجه مرزبندیشان بیشتر و در مقایسه با افراد با سطح تحصیالت پایین-

تر ،درجه مرزبندیشان ،کمتر است.

 -طبقات اجتماعی پایین در مقایسه با طبقات اجتماعی متوسط و باال ،درجه مرزبندیشان

نسبت به گروههای سبک زندگی «نامقید»« ،نامساعد»« ،منحرفانه» و «مساعد برخوردار» بیشتر
است؛ و طبقات اجتماعی باال ،نسبت به طبقات پایینتر از خود ،درجه مرزبندیشان نسبت به

گروههای سبک زندگی مزبور ،کمتراست .به عبارتی رابطه معکوس بین درجه مرزبندی افراد

نسبت به گروههای سبک زندگی اشاره شده و سطح طبقه اجتماعی آنان وجود دارد.
 هر چه طبقه اجتماعی افراد ،افزایش یابد؛ درجه مرزبندیشان با گروه سبک زندگی دینی،افزایش مییابد و هرچه ،طبقه اجتماعی افراد کاهش یابد؛ درجه مرزبندیشان با گروه سبک
زندگی دینی ،کاهش مییابد.

بررسی فرضیههای  6 ،5 ،4و 7

بخش دیگری از فرضیهها به مقایسه تفاوت درجه مرزبندی پاسخگویان ،نسبت به هر یک از

انواع سبک زندگی برحسب ویژگیهای زمینهای (جنسیت ،محل تولد (تهرانی و غیر تهرانی)،
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دراینباره ،گزارش میشوند.

جدول  .6درجه مرزبندی و تردد فرهنگی افراد نسبت به انواع سبک زندگی در شهر تهران
برحسب جنس ،محل تولد ،وضعیت تأهل و محله مورد سکونت
گروهای سبک زندگی
نامقید

نامساعد

منحرفانه

مساعد و

دینی

برخوردار

متغیر مستقل جنسیت
تولد

محل

وضعیت تأهل

سطح سنجش

میانگین

انحراف معیار

میانگین

متأهل

1/78

/99

2/62

/83

/79

/79

2/98

/88

2/65

/88

مطلقه

3/04

1/33

2/60

1/02

1/11

/84

2/27

1/01

2/23

1/17

فوت همسر

1/56

/98

2/54

1/19

/59

/60

3/35

/82

2/12

1/09

انحراف معیار

مجرد

2/56

/92

2/40

/79

1/12

/92

2/53

/84

2/84

/82

میانگین

انحراف معیار

میانگین

غیر تهران

1/83

1/07

2/53

/83

/75

/77

2/91

90

2/54

/95

انحراف معیار

تهران

2/23

1/03

2/64

/85

1/01

/87

2/76

/89

2/82

/83

میانگین

مرد

2/24

1/09

2/56

/83

1/08

/92

2/77

/93

2/75

/88

انحراف معیار

زن

1/59

1/02

2/52

/86

/77

/74

2/86

/88

2/68

/89

محله مورد سکونت

خوشه 1

1/62

1/02

2/52

/87

/64

/75

2/99

/96

2/30

/93

خوشه 2

1/56

/96

2/55

/86

/79

/98

3/14

/88

2/50

1/00

خوشه 3

1/75

1/11

2/59

/78

/90

/92

2/88

1/05

2/18

/73

خوشه 4

2/02

1/07

3/17

/82

/86

/82

3/20

085

2/90

/95

خوشه 5

1/79

1/01

2/43

/87

/81

/82

3/02

081

2/65

/94

خوشه 6

1/58

/80

2/34

/77

/59

/59

2/64

071

2/89

/69

خوشه 7

2/57

/94

2/54

/786

1/02

/75

2/66

081

2/80

/81

خوشه 8

2/28

/96

2/63

/86

/95

/78

2/65

/99

3/09

/72

خوشه 9

2/55

/96

2/43

/81

1/25

/92

2/56

/79

2/84

/85

خوشه 10

2/06

1/23

2/21

/69

/88

/88

2/85

1/05

3/13

/80
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وضعیت تأهل و محله مورد سکونت) آنها ،پرداخته بودند .در ادامه ،نتایج بهدستآمده

252

❖ مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات

❖ سال بیست و یکم  ،شماره پنجاه و یکم ،پاییز 1399

بر اساس دادههای جدول باال ،میتوان نتایج زیر را ،ارائه نمود:
 -زنان در مقایسه با مردان نسبت به همه گروههای سبک زندگی بهاستثنای «سبک زندگی دینی»

مرزبندی بیشتر دارند.

 درجه مرزبندی تهرانیها (متولدین تهران) در مقایسه با غیر تهرانیها (متولدین غیر تهران)،نسبت به گروههای سبک زندگی «نامساعد»« ،منحرفانه» و «مساعد برخوردار» کمتر؛ و نسبت

به گروههای سبک زندگی «نامقید» و «دینی» ،بیشتر است؛ و درجه مرزبندی غیر تهرانیها در
مقایسه با تهرانیها ،نسبت به گروههای سبک زندگی «نامساعد» و «دینی» ،کمتر؛ و نسبت به

سایر گروههای سبک زندگی ،بیشتر است.
 مجردها و مطلقهها به ترتیب در مقایسه با همسر فوتشدگان و متأهلین به ترتیب ،نسبت بهسبک زندگی «نامقید» تسامح بیشتر و مرزبندی کمتری دارند .به عبارتی ،همسر فوتشدگان و
متأهلین نسبت به سبک زندگی «نامقید» ،مرزبندی بیشتری دارند .درجه مرزبندی پاسخگویان

نسبت به سبک زندگی «نامساعد» از زیاد به کم ،به ترتیب عبارتاند از :مجردها ،همسر
فوتشدگان ،مطلقهها و متأهلها .به عبارتی ،درجه مرزبندی مجردها با سبک زندگی
«نامساعد» زیاد و درجه مرزبندی متأهلها نسبت به سبک زندگی «نامساعد» ،کمتر است و

سایر پاسخگویان ،در میان این دو قرار دارند .برعکس ،درجه مرزبندی پاسخگویان ،نسبت به
سبک زندگی «منحرفانه» از زیاد به کم ،به ترتیب عبارتاند از :همسر فوتشدگان ،متأهلها،
مجردها و مطلقهها است .همچنین درجه تسامح پاسخگویان نسبت به سبک زندگی «دینی» به

ترتیب عبارتاند از همسر فوتشدگان ،متأهلها ،مجردها و مطلقهها .به عبارتی مطلقهها و

مجردها به ترتیب ،مرزبندی بیشتری ،نسبت به سبک زندگی دینی ،نشان میدهند .همچنین

مطلقهها و مجردها به ترتیب نسبت به سبک زندگی «مساعد برخوردار» ،درجه تسامحشان
بیشتر است در حالی که به ترتیب ،همسر فوتشدگان و متأهلها ،درجه مرزبندیشان نسبت به

سبک زندگی «مساعد برخوردار» ،بیشتر است .با نگاه دقیق به جدول یافتههای باال ،به نتیجه
خواهیم رسید که مطلقهها بیش از سایرین ،در شکستن مرزها و ترددهای فرهنگی ،نقش دارند

 در جدول باال بهطور کامل درجه مرزبندی و تردد فرهنگی ساکنان شهر تهران نسبت بهگروههای سبک زندگی مختلف برحسب محله مورد سکونت و خوشهای که در آن تعریف

شدهاند ،مشخص شده است .با این توصیف بیان برخی نکات در این خصوص حائز اهمیت

است که در ادامه به آنها اشاره میشود:

محلههایی که در خوشههای پایینتر قرار دارند بیشتر دست به مرزبندی میزنند .هر چه بر
رتبههای خوشهها و محلهها ،افزوده میشود مرزبندیها کمتر و ترددفرهنگی بیشتر میشود این
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تابع این وضعیت نیستند ولی مجدداً از خوشه هفت به بعد ،باالبودن میزان تردد و کمبودن
مرزبندی در میان خوشههای پایینتر حفظ شده است .از خوشه هفت به بعد ،ضمن حفظ
کاهش مرزبندی و افزایش تردد فرهنگی ،شاهد نوسان در میان خوشههای با رتبه باالتر هستیم.

با مراجعه به جدول خوشهبندی که نمونهگیری بر اساس آن انجام شد مشخص خواهد شد که

این نوسان ،تابع متغیر مهاجرت است به این معنا که در خوشههای با وضعیت اقتصادی رو به
باال یا بسیار باال و تحصیالت باال ،میزان مرزبندی کاهش و تردد فرهنگی افزایش مییابد؛ اما
میزان آن ،برحسب میزان مهاجرخیزی محله ،تغییر میکند .بهعنوان مثال ،خوشه هفت که
مشخصه آن وضعیت اقتصادی روبه باال ،سواد باال و مهاجرت کم است میانگین باالتری به

خود اختصاص داده است اما همین مشخصات در خوشه مجاور و کمی باالتر از آن یعنی
خوشه هشت ،وقتی با مهاجرت باال ،پیوند میخورد مقدار میانگین مرزبندی کاهش مییابد .در
خوشه نه مجدداً وقتی مشخصه مهاجرت پایین ،اضافه میشود ،میانگین نمرات مرزبندی

افزایش مییابد و دوباره همین متغیر مهاجرت باعث میشود که خوشه ده میانگین مرزبندیاش

از خوشه نه کمتر شود .این موضوع نشان میدهد که محلههایی که تراکم مهاجرین بیشتر است
با مرزبندی بیشتر روبرو هستند این مرزبندی میتواند ناشی از دوگانگی میزبان و مهمان
(شهرستانی و غیر شهرستانی) باشد یا میتواند ناشی از حاکمیت سنتها و عادتوارهها در

میان مهاجرین باشند .نکته جالبتوجه ،این است که این موضوع در راستای یافتههایی است

که نشان دادند که متولدین غیر تهران ،بیشتر از متولدین تهران ،دست به مرزبندی میزنند و

امکان تردد فرهنگی در میان متولدین تهران بیشتر است .اگر متغیر مذهب به متغیرهای سهگانه

اشاره شده ،افزدوه شود تفاوتهای مشاهدهشده در محلههای مذهبی و سنتیتر ،تغییر خواهد
کرد.
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وضعیت تا خوشه چهارم بسیار ملموس است اما خوشههای میانی یعنی خوشه پنج و شش،
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گروههای سبک زندگی
نامساعد

نامقید

(پرزحمت)

منحرفانه

مساعد و برخوردار

دینی

متغیر مستقل

آزمون آماری

مقدار

معنیداری

سطح

مقدار

معنیداری

سطح

مقدار

معنیداری

سطح

مقدار

سطح

معنیداری

مقدار

سطح

معنیداری

محل سکونت

سن
وضعیت تأهل

2/996 /000 34/780

/03

9/605

/000

15/666

/000

7/123

/000

3/205 /000 10/887

/001

3/748

/000

3/838

/000

6/898

/000

تحصیالت

تی مستقل

/091

/928

3/747

/000

-2/118

/035

3/881

/000

طبقه اجتماعی

تی مستقل

-/655 /001 -3/331

/512

-4/441

/000

1/119

/231
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اسپیرمن
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/005

/901
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/004

**/238
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اسپیرمن

**/000 -/343

/074

/073

**-/163

/000

**/206

/000

**/001 -/131

آنوا
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جدول  .7سنجش و آزمون آماری فرضیههای پژوهش

جنسیت
محل تولد

4/589

/000
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زیر گزارش میشود:
 -بین سن ،تحصیالت و طبقه اجتماعی پاسخگویان و درجه مرزبندی و تردد فرهنگی آنها

نسبت به گروههای سبک زندگی بهاستثنای گروه سبک زندگی «نامساعد» ،رابطه و همبستگی

معنیداری وجود دارد.

 تفاوت درجه مرزبندی و تردد فرهنگی پاسخگویان ،برحسب جنسیت ،نسبت به گروه-های سبک زندگی مختلف ،تنها برای سبکهای زندگی «نامقید» و «منحرفانه» معنیدار بوده

است و نسبت به سایر سبکهای زندگی معنیدار نبوده است.

 -تفاوت درجه مرزبندی و تردد فرهنگی پاسخگویان ،برحسب محل تولد (تهرانی و

غیرترانی) ،نسبت به گروههای سبک زندگی مختلف ،بهاستثنای سبک زندگی «نامساعد»،
معنیدار بوده است.

 -تفاوت درجه مرزبندی و تردد فرهنگی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل و محله

مورد سکونت ،نسبت به همه گروههای سبک زندگی ،معنیدار بوده است.
بحث و نتیجهگیری

در پاسخ به سؤال پژوهش که چه گروههای سبک زندگی یا تیپهای اجتماعی در شهر تهران
وجود دارد به روش تحلیل عاملی پنج گروه سبک زندگی یا تیپ اجتماعی (نامقید ،نامساعد،
منحرفانه ،دینی و مساعد برخوردار) استخراج و معرفی شدهاند .همانگونه که در بخش یافتهها

مطرح شد ،کاربرد اصلی تحلیل عاملی تقلیل دادهها و ادغام آنها به دستهها و مجموعههای
محدودتر که بیشترین شباهت و همسانی را دارند؛ است .ازاینرو باید توجه نمود که گروههای

سبک زندگی استخراجشده در این پژوهش ،بیانگر سبکهای زندگی اصلی و کلیتر میباشند و
نه همه سبکهای زندگی موجود در شهر تهران .همچنین تأکید میگردد که سنخهای سبک

زندگی حاصله در این پژوهش ،بیشتر در سطح نگرشهاست و در سطح عینی ممکن است

شدت و ضعف مرزبندیها و ترددهای فرهنگی بهخصوص در حوزه خصوصی و حلقههای

کوچکتر مثل خانواده و دوستی ،بسیار متفاوتتر باشد .در پژوهش اصلی برای بررسی و
شناسایی گروههای سبک زندگی بهطور جامعتر و عینیتر در شهر تهران از روش کیفی استفاده
شد که ارائه یافتههای مربوط به آن ،مقاله جداگانهای میطلبد.
با استخراج پنج گروه سبک زندگی یا تیپ اجتماعی (نامقید ،نامساعد ،منحرفانه ،دینی و

مساعد برخوردار) و تعیین درجه مرزبندی هر یک از افراد جامعه برحسب ویژگیها و
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طبق آزمونهای آماری ارائه شده در جدول باال ،نتیجه سنجش فرضیههای پژوهش به شرح
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هویتهای فردی و اجتماعیشان نسبت به گروههای سبک زندگی میتوان به جمعبندی و بیان

نکات زیر ،پرداخت.
در جامعه امروزی ،هویتهای فردی روزبهروز پررنگتر میشوند و افراد جدای از
هنجارهای حاکم بر جامعه ،از مرزها و خطوط ترسیم شده اجتماعی و فرهنگی عبور میکنند

بهعنوان مثال دادهها نشان دادند که مطلقهها در مرتبه نخست و مجردها در مرتبه دوم ،نسبت

به سایر گروههای جنسیتی ،در تعامالت اجتماعی خود با دیگران ،بیشتر از مرزهای فرهنگی
عبور میکنند .این موضوع بهعنوان یک پدیدهای (افزایش طالق و تجرد بهدلیل فردگرائی) که
محصول مدرنیته و پسامدرنیت است؛ جهتگیریهای روابط اجتماعی در شهر تهران را،

نسبت به آینده نشان بدهد؛ به این معنا که عبور از مزرهای موجود در روابط اجتماعی ،افزایش

خواهد یافت.
با وجود افزایش فردگرائی و نمایانشدن تأثیر آن در عبور از مرزبندیها فرهنگی و
اجتماعی ،همچنان ،هویتهای اجتماعی (مثل هویت طبقه اجتماعی کنشگران اجتماعی)

نقش مهمی در ایجاد مرزبندیها و ترددهای فرهنگی دارند .بهعنوان مثال یافتهها نشان دادند

که افراد با تحصیالت باال ،ساکنین در محالت مرفه و برخوردار ،افراد با وضعیت اقتصادی
بهتر ،کمتر دست به مرزبندیهای فرهنگی میزنند و برعکس افراد با تحصیل پایین و ساکن در

محالت فقیرنشین و کمتربرخوردار و با وضعیت اقتصادی پایینتر ،بیشتر دست به مرزبندی

میزنند و تساهل کمتری در عبور از مرزهای فرهنگی میدهند

همچنان دین و سنت بهعنوان دو عنصر هویتی مهم از مجموعه عناصر سهگانه هویتی

(ایرانیت ،اسالمیت و مدرنیت) ،نقش مهمی در ایجاد ،حفظ و تداوم مرزهای اجتماعی و

فرهنگی در روابط اجتماعی افراد بهخصوص در حوزه عمومی دارد .بهعنوان مثال ،یافتههای

این مطالعه نشان میدهد که بیشتر پاسخگویان اظهار نمودند با تیپهای شخصیتی که در گروه

سبک زندگی «نامقید» تعریف و دستهبندی شده بودند (این تیپها ،متشکل از افرادی هستند
که رفتار و عملهایی را انجام میدهند که در تقابل با سنت و دین است) کمتر ارتباط برقرار
میکنند یا اصالً ارتباط برقرار نمیکنند .برعکس ،با کسانی و تیپهایی که در گروه سبک
زندگی «دینی» تعریف و دستهبندی شده بودند؛ مرزبندی جدی وجود ندارد .البته باید دقت

نمود که بخشی از کاهش مرزبندیها با گروه سبک زندگی دینی به سرمایههای اجتماعی و
فرهنگی باالی افراد و روحیه تساهل و مدارای اجتماعی تیپهای مقابل برمیگردد و بخشی از

آن حاصل بافت جامعه دینی و مذهبی ایران است.

گویههای تشکیل دهنده گروه سبک زندگی «مساعد و برخوردار» و همچنین مشاهده

تساهل در مرزبندی افراد با گرایش به مصرف کاالهای فرهنگی ،نوگرائی و مدرنیته ،گویای
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هویتهای سنتی و مذهبی در جامعه ایران است.
بنا بر مباحث باال ،میتوان نتیجه گرفت؛ هویتهای چندگانه موجود در جامعه ایران،
وضعیت شکلگیری مرزبندیها و ترددهای فرهنگی در میان گروههای سبک زندگی و تیپهای

مختلف اجتماعی را پیچیده و درعینحال جذاب مینماید .چنین پیچیدگی ،میطلبد که بررسی

وضعیت مرزبندی و ترددهای فرهنگی در جامعهای مثل ایران با دقت عمل و احتیاط بیشتری،
انجام شود .بر این اساس یادآوری میشود که یافتههای این پژوهش وضعیت مرزبندیها و
ترددهای فرهنگی را نسبت به گروههای سبک زندگی مختلف ،مشخص میکند و قابل تعمیم
به سطوح مختلف روابط اجتماعی (خانواده ،دوستی ،همسایگی و سایر موارد مشابه) نیست.

بهعنوان مثال یافتههای این پژوهش نشان دادند که افراد با تحصیالت باال و ساکن در محالت
مرفه و برخوردار در تعامل با گروه سبک زندگی نامساعد با تساهل و مدارا عمل میکنند اما این
تساهل و مدارا تا موقعی است که مرزبندیها از نوع اجتماعی و عمودی نباشند .بهعنوان مثال
موضوع پیوند خانوادگی و ازدواج نباشد .در این صورت ،همانگونه که شهابی و قائمپور

( )1397در تحقیق کیفی خود نشان دادند در چنین وضعیتی نهتنها شاهد تساهل و مدارا
نخواهیم بود بلکه با مرزبندیهای عمیقی از سوی گروههای سبک زندگی مختلف روبرو

خواهیم شد و حلقههای ارتباطی در قالب الگوی «خودی» و «غیرخودی» ،پدید خواهند آمد.

ازاینرو ،تأکید میشود یافتههای پژوهش حاضر ،بیشتر ناظر به مرزهای فرهنگی (افقی) و
حوزه عمومی ،است اگرچه به علت تعارض هویتهای چندگانه موجود در جامعه ایران برخی

از مرزبندیهای فرهنگی (افقی) ،ماهیت اجتماعی و عمودی پیدا کردهاند.
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نقش هویت مدرن در شکلگیری مرزهای فرهنگی و بهخصوص ترددهای فرهنگی در کنار
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مقاله پژوهشی

چالشهای حقوق مالکیت فکری برای حمایت از آثار هنری
در موزههای معاصر

زهرا شاکری ،1یاسمن جعفرپور

2

چکیده
امروزه کشمکش میان صاحبان خصوصی میراث فرهنگی و دولتها در عرصههای مختلفی نمود پیدا
کرده است .یکی از این عرصهها ،اختالف میان دارندگان اموال فکری با نهادهای نگهداری کننده میراث
فرهنگی بهخصوص موزهها ،کتابخانهها و آرشیوها است .در یکطرف دارندگان حقی هستند که با تکیه
بر حق انحصاری خود مانع بهرهبرداری اشخاص ثالث میشوند و از سویی دولتها و نهادهای عمومی
هستند که به تحدید قل مرو مالکیت خصوصی و مدیریت دارایی فکری در قالب میراث فرهنگی
میپردازند .متأسفانه برای حل این تعارض قوانین و آییننامه خاصی وجود ندارد؛ بنابراین مقاله پیشرو
با روش تحلیلی ـ توصیفی به بررسی حوزه های این تعارض و سپس ارائه راهکار برای حل آن و سنجش
اولویت ناشی از منافع عمومی و خصوصی میپردازد و در انتها نتیجهگیری میشود این تعارض و
دوگانگی در تمامی شاخه های گوناگون حقوق مؤلف آشکارا وجود دارد و بنابراین ابتدا توسل به مذاکره
و در صورت عدم امکان ،ترجیح منافع عمومی بر مصالح فردی میتواند بهعنوان راهکاری برای رهایی
از این تعارض در نظر گرفته شود.
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مقدمه

میراث فرهنگی هر کشور یکی از اساسیترین ارکان تحکیم هویت ،ایجاد خالقیت و
خودباوری ملتهاست و از بزرگترین گنجینههایی است که هر ملتی میتواند از آن برخوردار
باشد .این میراث ،نقش بسیار مهمی در بخشهای مختلف حیات یک جامعه از ایجاد هویت

و تمایز بخشی گرفته تا نقش اقتصادی و درآمدزایی ایفاء میکند .لذا پژوهش در حوزههای

مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات قانونی ،شناخت ارزشهای حاصل از تاریخ یک ملت
و تسری ارزشهای اصیل نهفته در آن به حیات جامعه امروزی میشود.
بهرغم اینکه با شنیدن نام میراث فرهنگی ،آثار کهن و باستانی بهجامانده از اعصار گذشته

در ذهن تداعی میشود ،اما در میان این آثار ،صدها اثر متعلق به هنرمندان و مؤلفان عصر

کنونی نیز وجود دارد که این سرمایه عظیم مادی و معنوی توجهی جدی ،درخور ،عمیق و
همهجانبه را میطلبد .بهبیاندیگر معموالً زمانی که از میراث فرهنگی سخن میرود آثار تاریخی
مثل تخت جمشید ،بناهای تاریخی ،ظروف باستانی ،اشیای بهجامانده از دوران باستان و ...در

ذهن تداعی میشود ولی باکمی جستوجوی بیشتر در موزهها ،قوانین ،اسناد بینالمللی و...

میتوان دریافت میراث فرهنگی فقط به آثار باستانی و کهن بهجامانده از تمدنهای پیشین
خالصه نمیشود و گستره وسیعی را دربرمی گیرد .این گستره از نسخههای خطی معاصر،
نقاشیها ،پیکرهها ،آثار نوشتاری ،عالئم تجاری گرفته تا عناصر غیرملموسی مثل زبانها،

باورها ،سنتها ،آیینها و موارد مشابه آن را دربرمی گیرد .بسیاری از این میراث فرهنگی
معاصر ،طبق قانون ،در مالکیت خصوصی افراد قرار دارد و برخالف آنچه ممکن است از

مفهوم میراث فرهنگی برداشت شود که اموالی هستند که به یک جامعه یا یک کشور تعلق دارند

باید دانست گاه در میان این آثار ،اموال فکری با مالکیت شخصی و خصوصی نیز بهوفور یافت

میشود که از یکسو تحت شمول ماده  2قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و

هنرمندان مصوب  1348که آثار موردحمایت در حوزه مالکیت فکری را برشمرده قرار میگیرند
و از سوی دیگر موردحمایت ماده یک آییننامه اموال فرهنگی ،هنری و تاریخی نهادهای
عمومی و دولتی مصوب سال  1381نیز هستند؛ بنابراین در میان میراث فرهنگی موجود که در

موزهها و دیگر مراکز دولتی و فرهنگی نگهداری میشوند آثار هنرمندانی وجود دارد که حق
مالکیت فکری آنها هم چنان پابرجاست و متعلق به یک یا چند مالک خصوصی هستند؛ مانند

آثاری که در موزههای مانند موزه معاصر تهران ،موزه فرش ،موزه نقاشی پشت شیشه ،موزه
موسیقی ایران ،موزه علم ،موزه باغ نگارستان و ...نگهداری میشود که هم یک اثر فرهنگی

مشمول میراث فرهنگی هستند و درعینحال یک مال فکری نیز بهحساب میآیند .درنتیجه
صاحبان این اموال یا وراثشان برحسب حقوق مالکانه ناشی از حقوق مالکیت فکری که شامل
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محدودیت و گاه حق انتقال یا بهرهبرداری انحصاری هستند؛ درحالیکه نظام حقوقی میراث
فرهنگی تنگناهای جدی را در خصوص حفظ این آثار و معامالت آتی این اموال مقرر

مینماید .لذا در این شرایط تعارض بین حقوق آفرینشهای فکری و مالکیت خصوصی با

مالکیت جامعه و نهادهای دولتی و حوزهی عمومی اجتنابناپذیر میشود که این امر مستلزم

ارائه راهکارهای مناسب برای حل این تعارض و چالش است.
اهمیت مطالعه در خصوص این تعارض هنگامی برجستهتر میشود که اکنون ،مطابق با

مقررات جاری کشور ،بسیاری از آثار فرهنگی معاصر ازجمله آثار فکری صرفنظر از قدمت

آن ،بهعنوان میراث فرهنگی تلقی میشوند 1و لذا مشمول مقررات میراث فرهنگی هستند که

نهایتاً موضوع اعمال تدابیر مراقبتی و تحدید حقوق مالکانه از سوی دولت قرار میگیرند.
بنابراین موزهها ،آرشیوها و دیگر نهادهای فرهنگی از یکسو نقش مهم و غیرقابلاجتنابی

در حفظ و دسترسی به مجموعهها و میراث فرهنگی ایفا میکنند و از سوی دیگر میتوانند

مسائل و موانع بسیاری در ارتباط با مالکیت فکری و حقوق صاحبان حق ایجاد کنند .برای

مثال به عرضه گذاشتن این میراث در موزهها و آرشیوها ،میتواند زمینه بسیاری از نقضها و
سو استفادهها را فراهم میآورد .بهعبارتدیگر کپی کردن ،منتشر کردن ،در دسترس عموم قرار

دادن از یکسو و استفاده از نامها ،لوگوها ،پایگاه دادهها و سایر اطالعات موجود در موزهها
یا سایر آرشیوها میتوانند مسائل جدیدی را در خصوص تعارض در خصوص مالکیت فکری و
میراث فرهنگی مطرح نماید.

 .1ازجمله بند ز ماده یک کنوانسیون یونسکو مصوب  ،1970بند الف کنوانسیون حفاظت از میراث
فرهنگی و طبیعی مصوب  ،1972تبصره دو ماده یک «آییننامه اموال فرهنگی ،هنری و تاریخی
نهادهای عمومی و دولتی» مصوب سال  1381و ماده واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب آبان 1352
که شاید بتوان آن را مهم ترین قانون مورد ارجاع در این زمینه دانست که مقرر می دارد:
«به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده شده است عالوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان
 1309آثار دیگری که ازنظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد صرفنظر از تاریخ ایجاد یا
پیدایش آن با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در اعداد آثار ملی مذکور در قانون به ثبت برساند .آثار
مذکور در این ماده مشمول کلیه قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی خواهد بود ».طبق این مقرره ،آثار
فکری معاصر حتی با قدمتی یک سال نیز می توانند به عنوان میراث فرهنگی شناخته شوند و تحت
تدابیر مراقبتی موزه ها قرار گیرند.
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پرسشی که باید بدان پاسخ داده شود این است که موزهها چگونه میتوانند میان حفظ و

نگهداری این آثار ضمن جلوگیری کردن از سو استفاده دیگران و حفظ حقوق مالکان خصوصی
تعادل ایجاد کنند؟
مقاله اخیر تالش دارد ارتباط نهاد مالکیت فکری با موزهها و سایر نهادهای فرهنگی که با

حفظ و نگهداری آثار میراث فرهنگی در ارتباطاند را بررسی نماید.

در این مسیر مساله نقض حقوق مادی مؤلف ازجمله تکثیر ،عرضه و حق تعقیب و حقوق
معنوی مطالعه میشود.
پیشینه پژوهش

در مورد چالشهای مالکیت فکری در حمایت از آثار هنری در موزهها تاکنون نوشتهای تقریر

نشده است و این اولین پژوهش در ارتباط با موضوع حاضر است ولی درخصوص
پژوهشهایی که تاکنون انجامشده و بهنوعی با موضوع این پژوهش در ارتباط هستند ،میتوان

به پایان نامه خانم فاطمه اسحاقی با عنوان بررسی تطبیقی مصادیق آثار هنری موردحمایت

حقوق مالکیت فکری ( )1391اشاره کرد که پایاننامه مذکور نیز به بررسی و واکاوی

چالشهای حقوق مالکیت فکری در حمایت از آثار هنری در موزهها ،نپرداخته است.
مبانی نظری پژوهش

در ایــن پژوهــش تــالش میشــود حقوق مادی مؤلف شامل حق تکثیر (هم در محیط

دیجیتال و هم در محیط غیر دیجیتال) ،حق عرضه ،حق تعقیب و حقوق معنوی مؤلف شامل
حق افشا و اعالن ،حق رعایت نام ،حق رعایت حرمت اثر و حق پشیمانی و بازستانی

موردبررسی قرار گیرد .همچنیــن پژوهــش اخیــر تنها موزههای معاصر و آثار هنری معاصر را

در برمیگیرد و آثار باستانی یا آثار مربوط به سدههای قبلی که مشمول تعریف آثار هنری معاصر

نمیشوند ،از شمول پژوهش حاضر خارج است .افـزون بـر این ،سعی شده است به معاهدات

بینالمللی و قوانین سایر کشورها در این زمینه پرداخته شود.
روش پژوهش

این پژوهش بر مبنای روش تحلیلی ـ توصیفی تدوین شده است و دادههای آن با روش

کتابخانهای جمعآوری شده است و در ضمن آن از مطالعات تطبیقی و استدالل و تحلیلهای

فکری استفاده شده است و سعی شده تا از طریق مطالعات کتابخانهای و با مراجعه به متون

کنوانسیونها و عهدنامههای بینالمللی و اسناد و مدارک ارائهشده توسط سازمان جهانی
مالکیت فکری نیز ،استفاده شود.
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بند اول ـ حق تکثیر

الف) حق تکثیر در محیط غیر دیجیتال

حق تکثیر یکی از حقوق انحصاری پدیدآورنده و از مهمترین حقوق شناختهشده و

انحصاری وی میباشد .اهمیت این حق به حدی است که نظام کامن ال ،اصطالح کپیرایت را
که به معنای حق تکثیر است معادل کل نظام حقوق مؤلف قرار داده است( .محمدی:1391 ،

)137

تکثیر اثر عبارت است از تولید نمونههای اثر خلقشده .هر عملی که به ساخت یا تهیه

کردن نمونههای اثر منتهی شود ،مانند ضبط بر روی نوار ،صفحه موسیقی ،چاپ کتاب،

عکاسی ،گراور ،میکروفیلم و ...تکثیر محسوب میشود( .آیتی.)56 :1375 ،

برابر بند  1ماده  9کنوانسیون برن ،حق انحصاری تکثیر اثر به هر نحو و یا هر شکل متعلق
به پدیدآورنده است .قانون حمایت از حقوق مؤلفان هم در ماده  3این امر را بهصراحت

پذیرفته است.

حقوق مادی ازجمله حق تکثیر اثر با فروش یا اهدای یک نسخه کتاب و یا اثر ادبی -هنری

به شخص خریدار یا گیرنده منتقل نمیشود .وی فقط حق دارد از اثر استفاده کند و آن را به
دیگری منتقل سازد اما حق تکثیر ندارد( .جعفرزاده)126 :1385 ،؛ بنابراین در مورد آثار

موجود در موزهها نیز که دارای حق مالکیت فکری است؛ خواه به موزه یا ارگانی دولتی

اهداشده باشد و خواه مجوز بهرهبرداری توسط پدیدآورنده به نهاد مذکور داده شده باشد ،حق
تکثیر وی محفوظ خواهد ماند .همچنین تجدید چاپ اثر نیز در اختیار پدیدآورنده خواهد بود.
بهعبارتدیگر صرف وجود اثر فکری در موزه یا نهادی دولتی ،به معنای عدم وجود حق تکثیر
برای مؤلف نیست .بهخصوص آنکه مؤلف در هنگام مجوز دادن میتواند بهصراحت این حق
را ضمن قرارداد محفوظ نگه دارد .همچنین باید دانست در ارزیابی حق تکثیر چند ویژگی

بیتأثیرند:
الف) تعداد نسخههای تکثیر و تولیدشده اهمیتی ندارد .کافی است دسترسی و بهرهبرداری

دیگران از طریق آن نسخهها میسر شود .مجانی یا هزینهبر بودن دسترسی نیز در وقوع تکثیر
اهمیتی ندارد( .محمدی )134 :1391 ،بنابراین حتی اگر یک نسخه از اثر توسط موزه یا
نهادی عمومی بدون رضایت مؤلف یا هنرمند تکثیر و بازتولید شود ،حق تکثیر نقض شده

است .از سوی دیگر مجانی بودن امکان دسترسی به نسخهها هم در موزهها بهخصوص در

موزههای مجازی نافی نقض حقوق صاحب حق نخواهد بود.
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ب) شکل تکثیر اثر بیاهمیت است .هر اثر با توجه به ماهیت و ویژگیهای خود شیوههای

مختلفی برای تکثیر دارد .مثالً در مورد کتاب ،چاپ کردن روشی رایج برای تکثیر آن است.
امروزه به کمک فناوری ،امکان تولید الکترونیکی آثار نیز فراهمشده است( .محمدی:1391 ،

 )137بنابراین تکثیر میراث فرهنگی نیز به هر شکل و روشی تکثیر محسوب میشود .برای

مثال در مورد نوشتهها و نسخ خطی که در موزهها نگهداری میشود چاپ اثر ،تکثیر محسوب

میشود ولی در مورد نقاشیها ،مجسمهها و سایر آثار هنری مشابه این امر میتواند بهصورت
بازسازی اثر و در مورد آثار صوتی ـ تصویری بهصورت تهیه میکروفیلمها و اسکن از آثار
موجود در موزهها صورت گیرد.

ج) مدتزمان ماندگاری نمونههای تکثیرشده نیز بیاهمیت است ،مثالً ضبط یک برنامه

بهصورت موقت بر روی حافظه رایانه ،تکثیر محسوب میشود( .زرکالم)125 :1387 ،؛
بنابراین ،ماندگاری میراث فرهنگی که در موزههای دیجیتال بدون تدابیر فنی کافی به نمایش
درمیآیند بر روی حافظه رایانههای کاربران میتواند نقض حق تکثیر مؤلف بهحساب آید .بدین
منظور موزهها و گالریهای هنری باید تدابیر فنی الزم را جهت جلوگیری از نقض حق مؤلف

بکار گیرند.
د) مقدار تکثیرشده از اثر اصلی نیز اهمیتی ندارد؛ بنابراین الزم نیست تمام اثر تکثیر شود؛
بلکه تولید نمونه یا بخشی از اثر نیز موجب نقض حق تکثیر است( .محمدی ،پیشین)138 :

نکته دیگری که باید بدان توجه کرد این است که همه موزهها با موضوع حق تکثیر و نقض

حقوق مؤلف درگیر نخواهند بود .برای مثال در موزههای آثار کهن و باستانی ،یک شی تاریخی
یا یک چشمانداز طبیعی نمیتواند با نقض حق خصوصی فردی ،مرتبط باشد ولی برخی آثار
مثل آثار نقاشی ،خطی ،مجسمهسازی ،موسیقی ،طرح صنعتی و ...میتواند با چالشهای

حقوق مؤلف و پدیدآورنده روبهرو شود .این آثار ازآنجاییکه طبق قانون حمایت از حقوق

مؤلفان و مصنفان و هنرمندان دوره حمایت قانونیشان منقضی شده است ،در قلمرو عمومی
قرار دارند و لذا نمیتوانند با موضوع نقض حقوق خصوصی و شخصی فرد آفریننده مرتبط

باشند.

موزهها بهدلیل ماهیت و کارکردی که دارند همواره با تکثیر و بازتولید اطالعات و اشیای

موجود مواجه هستند که این تکثیر و بازتولید هم میتواند بهصورت فیزیکی صورت گیرد و هم

بهصورت دیجیتال و در محیط سایبر؛ بنابراین موزهها در این زمینه یا به اجازه دارنده حق نیاز
دارند و یا باید به مجوزهای اجباری و سایر استثنائات روی بیاورند .برای مثال یکی از مواردی

که اغلب موزهها بدون اجازه مؤلف اقدام به تکثیر آثار میکنند زمانی است که آثار اصلی دارای
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بازتولید و تکثیر اثر میشوند.
بهموجب ماده  190قانون مالکیت فکری بلژیک موزهها میتوانند بهمنظور حفظ میراث
فرهنگی و علمی این آثار را مورد تکثیر قرار دهند .ولی نباید این امر بهطور مستقیم یا

غیرمستقیم برای آنها منافع اقتصادی یا تجاری به همراه داشته باشد .تعداد نسخهها بسته به

نوع هدف بهرهبرداری ،محدود خواهد شد .همچنین نسخهها باید در مجموعهای استفاده شود
که اثر را تکثیر کرده است و این تکثیر به منافع قانونی مؤلف یا دارنده حق آسیب جدی وارد

نکند .1بهعبارتدیگر اقدام موزهها جهت تکثیر اثر مؤلف بدون اجازه وی زمانی توجیهپذیر
است که با اهداف علمی ـ آموزشی یا بهمنظور حفاظت از اثر صورت گیرد و اهداف انتفاعی و

تجاری در استفاده از اثر وجود نداشته باشد.
این نکته نیز نباید فراموش گردد که موزهها میبایست تا جایی که ممکن است با توافقات
قراردادی برای به دست آوردن حق واگذاری از مؤلف یا هنرمند تالش کنند و یا حداقل با اخذ

مجوزهای بهرهبرداری ،مالکیت فیزیکی آثار موجود در کلکسیونها را به دست آورند؛ که

معموالً رویه در موزهها نیز به همین منوال است .ولی گاهی بنا به دالیلی این امر اتفاق نمیافتد
و حق مادی و معنوی مؤلف در اختیار وی باقی میماند .گاهی این تعارض در محیط دیجیتال

به وجود می آید و این ابهام وجود دارد که حق تکثیر این آثار با چه کسی است؟ بدین منظور
حق تکثیر این آثار در محیط دیجیتال باید موردبررسی قرار گیرد.

2

1. Belgium Law on Copyright and Neighboring Rights of June 30, 1994, as
amended by the Law of April 3, (1995).
 .2سؤالی دیگری که می تواند مطرح شود این است که اگر حق تکثیر اثری که مجوز بهرهبرداری آن به
میراث فرهنگی واگذار گردیده است اگر توسط ثالث نقض شود چه کسی مجاز به اقامه دعوای نقض
خواهد بود؟
در فرانسه بهموجب رأی  24فوریه  1998شعبه اول دیوان عالی ،امکان طرح دعوا توسط خود مؤلف در
فرضی که حقوق مؤلف به شرکت های اداره جمعی (سازمانهای مدیریت جمعی) حقوق مؤلفان
واگذارشده باشد به عدم اقدام آن شرکتها موکول شده است؛ بنابراین می توان قائل به این نظریه بود که
در مورد آثار میراث فرهنگی ،زمانی که حق مؤلف به یک ارگان دولتی مثل موزهها واگذار گردیده ،آن
ارگان دولتی برای طرح دعوا ذینفع و ذیحق است .البته این امر در مورد واگذاری مجوز بهرهبرداری
متفاوت خواهد بود و بسته به مجوزی که دادهشده و حقوقی که انتقال پیداکرده است میتوان مؤلف یا
هنرمند را برای طرح دعوا محق دانست.
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ب) حق تکثیر در محیط دیجیتال

معاهده کپیرایت وایپو در خصوص حق تکثیر در محیط دیجیتال بیانیه مستقلی صادر کرده
است که بیان میدارد« :حق تکثیر آنگونه که در ماده  9کنوانسیون برن تعیینشده و استثنائاتی
که بر آن واردشده ،بهطور کامل در محیط دیجیتال بهویژه استفاده از آثار به شکل دیجیتال

اعمال میگردد ».لذا هر نوع ذخیرهسازی در شکل دیجیتالی دقیقاً در قلمرو تکثیر قرارگرفته و
نیازمند رضایت صاحب حق است.
مطابق با ماده یک معاهده کپیرایت وایپو ،عرضه الکترونیکی و دیجیتالی اثر تکثیر اثر

محسوب میشود؛ اما در خصوص این موضوع که آیا ذخیره موقت اثر تکثیر محسوب میشود
یا خیر توافقی حاصل نشد و این معاهده تصمیمگیری راجع به آن را به صالحدید کشورها در

قوانین داخلی خود واگذار کرد (صادقی و خلج .)123 :1386 ،با همه این تفاسیر اگر
درگذشته اختالفنظری وجود داشته امروزه همگان بر این باورند که دیجیتالسازی ،تکثیر اثر

حمایتشده از سوی کپیرایت است ).) Heleny & Sarantos, 2011: 161

در قانون داخلی نیز در ماده  62قانون تجارت الکترونیک ،مقنن اعمال حق تکثیر در

محیط دیجیتال و الکترونیک را پذیرفته است ولی در ماده  63در مورد تکثیر موقت اعالم کرده
است« :اعمال موقت تکثیر ،اجرا و توزیع اثر که جز فراگرد پردازش دادهپیام در شبکههاست،

از شمول مقررات فوق خارج است ».بنابراین یک اثر ادبی -هنری چه در محیط دیجیتال و چه

در محیط غیردیجیتال بدون اجازه مؤلف تکثیر گردد ،نقض حق مادی وی بهحساب میآید.

این در حالی است که موزهها و کتابخانههای ملی بهمنظور خدمترسانی بهتر مفاد آثار

هنری موجود را در محصوالت و نرمافزارهای چندرسانهای ذخیره میکنند و از طریق محیط
سایبر در اختیار کاربران قرار میدهند .برای مثال از طریق نظامهای چندرسانهای میتوان کلیه

مجموعههای تاریخی یک موزه را بهصورت رقومی درآورد و از طریق روشهای جستوجو
این امکان را برای استفادهکنندگان مهیا کرد که عالوه بر تصویر یا تصاویر مختلف از یک شی
یا اثر تاریخی ،به اطالعات نوشتاری ،گفتارها ،توضیحات شفاهی و  ...در مورد اثر دست

یابند .لذا باید دید در این صورت ممکن است نقض حق مؤلف یا هنرمند رخ دهد یا خیر؟ و

آیا اساساً این کار به اجازه مؤلف نیاز دارد یا خیر؟

همانطور که یکی از پژوهشگران این حوزه بیان کرده است ،ایجاد کتابخانه یا موزه

دیجیتال به حقوق معنوی پدیدآورنده صدمه نخواهد زد؛ زیرا هدف افراد از رجوع به چنین

کتابخانهای کاستن از بار مالی تهیه نسخههای چاپی است و اگر کسی قصد تحریف و یا هر

نوع صدمه ای به حقوق معنوی فرد داشته باشد بین کتابخانه سنتی و دیجیتالی از این نظر
تفاوتی نخواهد داشت .ولی آنچه میتواند مورد اجحاف قرار گیرد ،حق نشر و تکثیر است.
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پدیدآورنده با ذکر نام نویسنده و حفظ حرمت اثر مورد تعرض قرار نمیگیرد؛ بلکه نقض حقی
که معموالً رخ میدهد درزمینۀ حق تکثیر است که گاه منجر به تکثیر غیرمجاز از اثر و لطمه به

حقوق پدیدآورنده میشود؛ بنابراین بهمنظور جلوگیری از این نقض حق ،موزهها و گالریهای

هنری به تجهیزات فنی و مدیریت حقوق دیجیتال نیازمندند تا امکان دسترسی کاربران

غیرمجاز به اطالعات آثار را محدود و در مواردی مسدود نماید.
بند دوم  -حق عرضه

عرضه یک اثر عبارت است از به اطالع عموم رسانیدن آن به هر نحوی غیر ازآنچه موجب حق
تکثیر است (کلمبه)132 :1390،1؛ هر اقدامی که اثر را بدون تولید نمونههایی از آن در
دسترس دیگران ولو جمع محدود قرار دهد ،عرضه اثر محسوب میشود .این اقدامات از

قدیماالیام بهصورت عرضه اثر توسط پدیدآورنده در نمایشگاهها و قرائت اثر در مجامع

مختلف مطرح بوده است .امروزه با تحول تجهیزات برقراری ارتباط و مطرحشدن تلویزیون و
رادیو و اینترنت و ماهواره عرضه اثر اشکال و ابعاد مختلفی به خود گرفته است (محمدی،

.)138 :1391

آنچه در بین کشورها بهصورت همگانی در حد وسیع پذیرفتهشده این است که یک اثر

میتواند چندین مرتبه عرضه شود و بهطور تکراری موجب اجرای متعدد حق انحصاری عرضه
شود ،امری که مستوجب پرداخت حقوق متعدد به مؤلف است .بدینسان اگر یک اثر ادبی یا

موسیقی در یک سالن تئاتر یا کنسرت نمایش داده شود ،سپس از رادیو پخش شود و سرانجام

در محل عمومی عرضه شود؛ در این صورت با سه شکل مختلف عرضه روبهرو خواهیم بود

که نیاز به سه مرتبه اجازه مؤلف یا صاحب حق دارد (کلمبه)134 :1390 ،؛ از همین روی
عرضه آثار در موزهها و نهادهای فرهنگی و عرضه آنها در محیط اینترنتی اشکال مختلف

عرضه به شمار میآیند که نیازمند اجازه مؤلف یا هنرمند صاحب حق میباشند.

عرضه آثار میتواند به دو صورت فیزیکی و الکترونیکی صورت گیرد .عرضه الکترونیکی

هم می تواند به دو صورت عرضه و انتشار در اینترنت و یا با کمک وسایل رایانهای بهصورت
دیجیتالی و الکترونیکی محقق گردد.
تعامل موزهها با مالکان میراث فرهنگی که دارای حقوق مالکیت فکری هستند درزمینۀ

عرضه آثار میتواند شامل موارد بسیاری ازجمله اجازه برای عرضه به عموم ،اجازه برای

دسترسی آنالین در کلکسیونهای میراث فرهنگی و مواردی از این قبیل شود؛ بنابراین موزهها
1. Colombet Claude
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وظیفهدارند تقدم و رضایت این مالکان خصوصی را برای هرگونه استفاده مرتبط با این آثار
کسب کنند .در مواردی هم که جامعه یا گروه و قومیت خاصی صاحب این دانشها و میراث
هستند رضایت آنها باید بهگونهای کسب شود مثالً توسط یکنهاد تصمیمگیرنده یا رئیس
مشخص این اجازه داده شود یا محتوای این آثار فرهنگی برای عموم انتشار دادهشده باشد.

بحث دیگری که وجود دارد این است که موزهها در بسیاری موارد میراث فرهنگی

ناملموس و کاالهای فرهنگی اقوام دیگر را در موزهها و نمایشگاههای خود بهخصوص
بهصورت دیجیتال عرضه میکنند .در این صورت باید بررسی کرد که حق عرضه دارندگان
میراث فرهنگی ناملموس آسیب دیده است؟

در تحقیقی که به سفارش سازمان جهانی مالکیت فکری انجام شد ،نشان داده شد 45

درصد آثاری که در موزههای معاصر نمایش داده میشوند ،بدون اجازه از صاحب آنها در
عرضه عمومی قرار دارند و  7درصد نیز مربوط به آثاری هستند که در حوزه عمومی قرار

دارند 1.در همین زمینه پرونده کشور نیوزلند قابلتأمل است؛ زمانی که یکی از موزههای ملی

این کشور ،میراث فرهنگی قوم مائوری را بهصورت دیجیتال درآورده بود ،با اعتراض این قوم

مواجه میشود .اگرچه این اقدام موزه بهدلیل درآمدزایی و کسب سود صورت نگرفته بود اما
هیچگونه دلیل منطقی که بر مبنای آن بتوان ضرورت این کار را توجیه کرد ،نیز وجود نداشت.
بههرحال با توجه به رویه سختگیرانه کشور نیوزلند که مقرر میداشت قبل از این اقدام باید از
قوم مائوری اجازه گرفته میشد ،این اقدام موزه نقض

تلقی گردید(Corbett & Bodington, .

 .)2011: 3بااینوجود برخی کشورها در قوانین خود بهمنظور عرضه آثار فکری و فرهنگی در
نهادهای عمومی فرهنگی نظیر موزهها استثنائاتی قائل شدهاند.

ماده  xi.190قانون مالکیت فکری بلژیک مقرر میدارد عرضه عمومی آثاری که بهصورت

قانونی منتشرشده و در موزهها نگهداری میشوند بهمنظور تبلیغات یا عرضه در نمایشگاههای

هنری به شرطی که اهداف انتفاعی نداشته باشند ،میتواند بدون اجازه مؤلف استفاده شود.
ماده  49قانون بوسنی نیز بهمنظور عرضه کاتالوگها یا حراج آثار هنری برای موزهها بهشرط

نداشتن اهداف انتفاعی استثنائانی قائل شده است .2همچنین ماده  20قانون استونی عرضه و
نمایش آثار در مجموعههای موجود در موزهها را بدون اجازه از مؤلف یا پرداخت غرامت با
نداشتن اهداف تجاری و عدم آسیب به منافع مشروع مؤلف مجاز دانسته است .در تمامی

1. Standing Committee on Copyright and Related Rights,Thirtieth Session, Geneva,
June 29 to July 3, 2015.
2. Copyright and Related Rights Law of Bosnia and Herzegovina, (2010).
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انتفاعی و باهدف جلب گردشگران و بازدیدکنندگان آثار هنری در موزهها امری مجاز تلقی
میشود.
پرسش دیگری که باید بدان پاسخ داد این است که استفاده آثار در اینترنت با کدامیک از

حقوق مؤلف در ارتباط است؟

درخصوص اینکه استفاده از آثار در اینتـرنت اعمـال کدامیک از حقـوق مادی است،
بحثهای مختـلفی رخ داده است .برخـی معتقـدند قرار دادن اثر توسط ارائهکننـده در محیـط
اینتـرنت بهـرهبرداری الکترونیـکی از یک اثر است( .پارسا )56 :1991،در مقـابل عـدهای

دیگر قـرار دادن اثـر در محیط وب را عـرضـه اثر میداننـد ،با این تفاوت که در محیـط
اینتـرنت هر یک از مردم در محل مخصوص به خـود و نه لزوماً در کنـار دیگـران از اثـر
استفـاده میکنـد ).)Drayer, 1995: 98

عدهای نیز معتقدند محیط مجازی مرز میان حق عرضه عمومی اثر ،حق توزیع و حق تکثیر

را از میان برده و در عوض حق جدیدی را به نام حق در دسترس عموم قرار دادن اثر ،مطرح
ساخته است (صادقی.)54 :1385 ،
امروزه جدای از این مباحث ،حق مستقل بهرهبرداری اینترنتی مطرحشده است .در حقوق
ایران ،قانون تجارت الکترونیکی مصوب  1382بدون تعیین ماهیت این بهرهبرداری در مواد

 62و  74خود از این آثار حمایت کرده است (محمدی.)139 :1390 ،
بند سوم  -حق تعقیب

یکی دیگر از حقوق مادی که موردتوجه برخی نظامهای حقوقی قرارگرفته ،حق تعقیب است.

در حقوق ایران حق تعقیب بهعنوان یکی از حقوق مادی پدیدآورنده پیشبینینشده است؛
بااینحال با توجه به اهمیتی که امروزه این حق در نظام حقوق مالکیت فکری پیداکرده ،اجماالً
موردبررسی قرار خواهد گرفت.

در حقوق مالکیت ادبی و هنری ،حق تعقیب به معنای حق غیرقابل انتقالی است که

هنرمندان و وراث آنها دارا هستند و بهموجب آن میتوانند از قیمت فروش مجدد آثار هنری

خود تا زمانی که جنبه عمومی پیدا نکرده سهمی ببرند
بهعبارتدیگر حق تعقیب عبارت است از حق تألیف مؤلف اثر ترسیمی یا تجسمی از
).(Cornu, 2000: 831

درصدی از فروش نسخه اصلی در حراج عمومی یا فروش توسط تاجر( .کرنو و همکاران،

 )60 :1390ماده  14ثالث معاهده برن نیز حق تعقیب را اینگونه تعریف کرده است:

«پدیدآورنده یا پس از مرگ او اشخاص یا نهادهایی که بهموجب قوانین ملی مجاز میباشند ،در
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قوانین فوقالذکر و بهطور مشابه در مورد سایر کشورها ،عرضه عمومی اثر بدون اهداف مالی و
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ارتباط با آثار هنری اصل و نسخههای خطی اصل نویسندگان و مصنفان موسیقی ،از حقی

غیرقابلانتقال برخوردارند که عبارت است از سهیم شدن آنها در حاصل فروش اثری که پس
از نخستین واگذاری توسط پدیدآورنده صورت میگیرد».

ماده دو دستورالعمل اروپایی ،1آثار برخوردار از حق تعقیب را نام برده است .بهموجب بند

نخست این ماده آثار هنری گرافیکی یا تجسمی مانند تابلوها ،کالژها ،نقاشیها ،طرحها،

گراورها ،استامپها ،لیتوگرافیها ،مجسمهها ،پردههای نقش دار ،سرامیکها و عکسها
میتوانند مشمول حق تعقیب قرار گیرند( .ابطحی و همکاران )11 :1392 ،تقریباً تمامی
آثاری که پیشتر ذکر گردید در موزهها و گالریهای هنری نیز یافت میشود؛ بنابراین این سؤال
مطرح خواهد شد آیا آثار فکری که در موزهها و نهادهای مشابه نگهداری میشوند از حق

تعقیب برخوردار هستند؟ و درصورتیکه پاسخ مثبت باشد این حق در اختیار چه کسی یا چه
کسانی خواهد بود؟
پاسخ به این پرسش بسته به اینکه موزه نهادی خصوصی باشد یا عمومی متفاوت خواهد

بود .بهطورمعمول موزههای خصوصی که توسط یک شخص خصوصی و غیردولتی تأسیس و

اداره میشود ممکن است پس از مدتی بنا به دالیلی تعطیلشده و آثار موجود در موزهها (اگر
بهصورت موقت در اختیارشان نباشد و مالکیت آن به نحوی به آنها منتقل شده باشد) به
مزایده یا حراج گذاشته شود .در این صورت حق تعقیب هنرمند پدیدآورنده یا وراث آنها

می تواند مطرح گردد که بنا بر قانون هر کشوری ،درصد مشخصی از حاصل فروش اثر به
پدیدآورنده یا ورثه او تعلق میگیرد .در مورد موزههای عمومی که تحت قوانین و آییننامههای

دولتی تأسیس و اداره میشوند ،وضعیت بهگونهای متفاوت خواهد بود .طبق تحقیقاتی که
توسط نگارندگان در این زمینه صورت گرفت ،آثار هنرمندان در این موزهها بهندرت مورد
فروش و مزایده قرار میگیرند؛ کما اینکه در برخی موزهها این امر تاکنون سابقه نداشته است و

ازآنجاییکه بیشتر آثار قبالً توسط دولت خریداری شده یا فرد هنرمند یا مالکان آن ،اثر هنری را
به موزه اهدا کرده است یا اثر در زمره میراث فرهنگی و در قلمرو عمومی قرارگرفته ،حق
تعقیب اثر بهصورتی که در حقوق ادبی هنری در مورد آثار دیگر مطرح است ،در مورد این
دسته از آثار مطرح نخواهد شد .ضمن اینکه طبق قانون ایران حق تعقیب موردپذیرش مقنن

قرار نگرفته است؛ بنابراین چه در مورد موزهها و گالریهای خصوصی و چه در مورد موزههای

عمومی و دولتی این مساله مصداق عینی نخواهد داشت .بااینوجود ممکن است ضمن
1. Directive 2011/77/EU of the European Parliament and of the Council of 27
September 2011 amending Directive 2006/116/EC on the term of protection of
copyright and certain related rights
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مورد شناسایی قرار دهند .برای مثال صاحب اثر میتواند شرط کند درصورتیکه موزه (عمومی
یا خصوصی) بنا به هر دلیلی اقدام به فروش مجدد اثر نمود ،از حاصل فروش اثر درصد
مشخصی (درصد آن باید در قرارداد صراحتاً ذکر شود) به وی تعلق گیرد .در این صورت نهاد

موزه بنا بر مفاد قرارداد و تعهداتی که بهموجب آن برعهدهگرفته باید در صورت فروش مجدد

اثر این مبلغ را به دارنده اثر بپردازد .بهعبارتدیگر در فرض اخیر منشأ الزام نهاد موزه برای
پرداخت این مبلغ ،الزام قراردادی است نه قانونی.
سؤال دیگری که میتواند مطرح شود این است که آثار میراث فرهنگی ایران که در زمان

معاصر به نحوی به موزههای کشورهای دیگر منتقلشده است ،میتواند دارای حق تعقیب برای

دولت یا شخص پدیدآورنده باشد یا خیر؟
با عنایت به این مسئله که کشور ایران حق تعقیب را در قوانین ملی خود به رسمیت
نشناخته است و از سوی دیگر به معاهده برن نیز نپیوسته است ،اقامه دعوا برای اعمال حق
تعقیب بدین منظور توجیهی نخواهد داشت و محکوم به رد خواهد بود؛ بنابراین باید در

جست وجوی راهکارهای حقوقی دیگری بود .تسهیم منافع حاصل از فروش مجدد آثار هنری
میتواند بدین منظور اعمال شود .بدین معنا که طی قراردادی خصوصی بخشی از مبلغ فروش
مجدد اثر به فرد یا جامعه پدیدآورنده پرداخت شود .شرایط و ضوابط این قرارداد میتواند با

توافق طرفین و بهصورت دلخواه تعیین گردد.

سازمان جهانی تجارت نیز همین نظام را تحت عنوان «نظام پرداخت حق مالکانه برای

استفاده از اموال عمومی» بهمنظور دریافت وجوه برای جبران خسارت صاحبان دانش سنتی
مورد تایید قرار داده است( .فتحیزاده و رجبی)189 :1393 ،

اگرچه این قالب حمایتی ،نظام جبران خسارت بسیار مناسبی برای میراث فرهنگی

ناملموس فراهم میکند که در پرتو آن میتوان از مزایای اقتصادی بسیاری بهره برد ولی
نمیتواند برای حمایت از گنجینه فرهنگی یک ملت راهکار دائمی و شایستهای باشد؛ زیرا
همانطور که گفته شد این روش فقط میتواند از منظر اقتصادی خسارت صاحبان میراث

فرهنگی را جبران کند ولی از منظر فرهنگی و هویتی نمیتواند پاسخگو باشد .بهعالوه این روش

حمایتی راهکار دفاعی محسوب میشود نه راهکار مثبت و دائمی؛ بنابراین میبایست منتظر
ماند تا نقضی صورت گیرد و سپس درصدد اقامه دعوا برای جبران خسارت مالی بود که این

امر باهدف حمایت از میراث فرهنگی مغایرت دارد.

پس از بررسی حقوق مادی پدیدآورنده اکنون به بررسی حقوق معنوی و تعارضاتی که

میتواند با حوزه میراث فرهنگی و موزهها داشته باشد ،پرداخته میشود.
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قراردادی که مالک اثر فکری با موزه یا گالری هنری منعقد میکند ،حق تعقیب آثار فکری را
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مبحث دوم  -حقوق معنوی

پدیدآورنده اثر فکری که جنبه میراث فرهنگی دارد ،عالوه بر حقوق مادی از حقوق
انحصاری معنوی نیز برخوردار است .این حقوق معنوی پدیدآورنده شامل حق افشا و اعالن،

حق رعایت نام و عنوان ،حق رعایت حرمت اثر و حق پشیمانی و بازستانی میشود.

بند اول  -حق افشا و اعالن

حق افشا و اعالن بیانگر این حق است که تنها مؤلف یا پدیدآورنده در این جایگاه قرار دارد که
تصمیم بگیرد آیا آثارش قابلیت اعالم به عموم و تاب قضاوت آنها را دارد یا خیر؟ اعالن اثر
فراتر از تصمیمگیری در مورد در معرض انتقاد قرار دادن اثر است و شامل انتخاب ابراز اعالن
اثر نیز است .قطعاً مؤلف اثر باید حق انتخاب مخاطبانی را که اثر را برای آنها در نظر گرفته،

دارا باشد .او حق انتخاب اعالن بهصورت محدود برای مخاطبان خاص و فقط با نوع ابرازی

خاص را در مقایسه با اعالن تمام و کامل با تمامی انواع ابراز دارد .بهعنوانمثال یک سخنران
میتواند اعالن را به شکل شفاهی و برای مخاطبین حاضر در مقابل خود منحصر کند؛ بنابراین
انتشار مکتوب سخنرانی برای عموم مردم بدون رضایت او خالف حق معنوی سخنران است.

(کلمبه 80 :1390 ،ـ )81

اکنون این پرسش میتواند مطرح گردد که اگر اثری افشا نشده باشد آیا موزهها میتوانند آن
را به نمایش درآورند؟ و اساساً چه زمانی میتوان گفت اثر در یک موزه یا مجموعه هنری

افشاشده است؟

در پاسخ میتوان گفت زمانی که یک اثر توسط دارنده آن باهدف دسترسی نامحدود برای

عموم در یک موزه یا آرشیوی عمومی عرضه شود ،اثر منتشرشده محسوب میشود اما
هنگامیکه اثری در یک مجموعه هنری خاص (برای مثال یک موزه مشخص) قرار دارد که
عرضه اثر را بدون حق تکثیر اجازه میدهد ،اثر باید انتشار نشده تلقی شود .همچنین اگر
گروهی از پژوهشگران یا گروه خاص دیگری جهت انجام پژوهش یا امور مشابه اثر را برای

مدت محدودی از موزه امانت بگیرند اثر منتشرنشده محسوب خواهد شد.
) 254بنابراین تا زمانی که مؤلف یا پدیدآورنده اثر رضایت خود را مبنی بر افشا اثر اعالم نکند
(Gerhard, 2013:

موزهها حق افشای اثر را نخواهند داشت و در صورت افشا عمل آنها نقض حق مؤلف تلقی
شده و دارای پیگرد قانونی خواهد بود.
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یکی از اقسام حقوق معنوی ،حق سرپرستی اثر یا حقی است که پدیدآورنده نسبت به نام خود

براثر دارد .پدیدآورنده یک اثر ادبی -هنری نهتنها حق دارد رابطه و نسبت خود را با اثر خویش
مشخص سازد؛ بلکه حق دارد اثرش را بانام مستعار افشا و منتشر سازد یا بهطورکلی از درج
تمام یا بخشی از نام خود بر روی اثر خودداری کند .از سوی دیگر الزام یک پدیدآورنده توسط

قرارداد به استفاده از نام مستعار یا عدم ذکر نام و عنوان خود نقض حق سرپرستی یا حق

رعایت نام به شمار میرود (زرکالم .)114 :1387 ،همچنین باید توجه داشت حقوق معنوی
الخصوص حق انتساب اثر حقی ابدی و غیرقابلانتقال خواهد بود .ممکن است مؤلف اثر یا
دولتها تحت شرایط خاصی اقدام به انتقال یا سلب برخی از اقسام حقوق معنوی مؤلف کنند
ولی حق انتساب اثر همواره در اختیار فرد پدیدآورنده قرار خواهد داشت.

طبعاً در مورد میراث فرهنگی نیز (چه آثاری که باستانی هستند و حق مالکیت فکری در

مورد آنها مطرح نیست و چه در مورد آثار معاصری که دارای حق مالکیت فکری هستند) این
حق مطرح است .بهخصوص که در حیطه میراث فرهنگی گاه اثر بیشتر از اینکه بهدلیل اصالت

و ویژگیهای زیباشناختی موردتوجه قرار گیرد بهدلیل شهرت و محبوبیت مؤلف یا پدیدآورنده

موردتوجه قرار میگیرد؛ بنابراین دولتها اجازه ندارند به استناد اینکه اثر در قلمرو عمومی قرار
دارد و متعلق به یک ملت است از ذکر تمام یا بخشی از نام مؤلف یا پدیدآورنده خودداری

کنند یا درصورتیکه بهصورت نام مستعار منتشرشده ،عنوان اصلی پدیدآورنده را ذکر کنند.

لذا حق انتساب اثری که در موزهها نگهداری میشود باید بهدرستی رعایت شود حتی اگر

کشوری برای موزه یا نهاد فرهنگی عمومی قائل به وجود استثنائاتی درزمینۀ حق تکثیر یا سایر

حقوق مادی باشد و حقوق معنوی بهخصوص حق رعایت نام و عنوان باید بهطور کامل
رعایت شود .برای مثال در ماده  22قانون مالکیت فکری کشور چین نسخهبرداری از اثر

بهمنظور حفظ آن بهشرط رعایت نام نویسنده و عنوان اثر ،برای موزهها مجاز است .این

نسخهبرداری میتواند در اشکال مختلف مانند پرینت گرفتن ،فتوکپی ،لیتوگرافی ،ضبطصوتی
یا تصویری یا سایر روشها و حتی دیجیتال کردن اثر صورت گیرد ولی در تمامی این اشکال
باید حق رعایت نام و عنوان پدیدآورنده رعایت گردد.1

1. Copyright Law of the People’s Republic of China (1990), as amended 2001 and
26 February 2010
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بند سوم  -حق رعایت حرمت اثر

ازآنجاکه اثر بهنوعی شخصیت پدیدآورنده را بیان میکند ،لذا هرگونه آسیبی به اثر ،آسیب به
شخص پدیدآورنده محسوب میشود؛ بنابراین پدیدآورنده میتواند هرگونه تغییر ،تحریف و

اضافات نسبت به اثر را منع کند .چنین حقی را اصطالحاً حق احترام به تمامیت اثر نیز
مینامند( .زرکالم )118 :1387 ،بند یک ماده  6مکرر معاهده برن نیز بیان میکند« :مؤلف
حق دارد درباره اثر خود نظر دهد و از هر نوع تغییر ،حذف ،جرحوتعدیل اثر و سایر

فعالیتهایی که منافی شهرت و اعتبارش باشد جلوگیری نماید ».درواقع بهطور گسترده این
حق عبارت است از مقابله با هر اقدامی که به اعتبار و شهرت مؤلف لطمه وارد میکند.
(کلمبه)86 :1390 ،
حق احترام به اثر یا تمامیت اثر باید در مواردی که قالب مادی اثر به دیگری منتقل میشود

نیز موردتوجه واقع شود؛ درنتیجه معرفی یک تابلو یا یک مجسمه تغییر شکل یافته یا

تحریفشده حق هنرمند را نقض میکند( .کلمبه )88 :1390 ،در خصوص آثار ادبی و هنری
که در موزهها نگهداری میشوند (هم آثار باستانی و هم آثار معاصر) رعایت این حق باید

بهطور کامل ملحوظ گردد .همانطور که در مورد انتساب اثر پیشتر هم مورداشاره واقع شد

دولت نمیتواند با این دستآویز که این آثار دارای وجه عمومی و ملی هستند از رعایت این
حق اجتناب کند و در اثر موردنظر تغییر و تحریفی ایجاد کند که مخالف با نظر پدیدآورنده

باشد .این بحث بیشتر هنگام مرمت آثار فرهنگی نمود پیدا میکند .گاه هنگام مرمت اثر ممکن
است اثر مورد تحریف قرار گیرد یا تغییراتی در آن اعمال گردد که با نیت و هدف پدیدآورنده

متفاوت باشد 1.برای مثال هنرمندی به نام ریچارد سرا2مجسمهای بانام قوس فروافتاده برای

نمایش در مکانی عمومی ساخت و اعالم کرد« :تغییر مکان این اثر نابود کردن آن است» ولی
دولت به بهانه مرمت و حفظ اثر مجسمه را به مکان دیگری منتقل کرد و متعاقب آن ریچارد
سرا با این استدالل که اثرش مورد تغییر و تحریف قرارگرفته و به حقوق معنوی او خدشه

واردشده به دادگاه شکایت کرد و درنهایت توانست از دولت خسارت قابلتوجهی بگیرد

) .)Steiner, 2002: 3مثال دیگری که میتوان ذکر کرد جریان پروندهای در هند است که هنرمند

 .1مرمت عبارت است از هرگونه مداخله فنی در اثر به منظور اصالح مواد و بازگرداندن به حالت اصیل و
شناختهشده آن بر طبق اصول و مبانی نظری میراث فرهنگی و تغییر عبارت است از دگرگونی در کاربرد
یا ظاهر مال یا شی ء از شکلی به شکل دیگر .تعمیر نیز عبارت است از آباد کردن و اصالح یک مال یا
شیء که در حال خراب شدن است (نصیرزاده و همکاران.)59 :1388 ،
2. Richard Serra
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که رئیسجمهور اسبق هند ،جواهر لعل نهرو نیز آن را ستوده و از آن بهعنوان گنجینه ملی هند
یادکرده بود .این نقاشی که در ابتدا بر روی دیوار یک ساختمان دولتی بکار برده شد بعد از
چندی توسط دولت هند از روی دیوار برداشته شد و در طی این اقدام نقاشی آسیب جدی دید
به حدی که امضای نقاش از روی اثر شکسته و جدا شد .آقای سگال حدود سه دهه زمان

صرف اقامه دعوا علیه دولت هند کرد و سرانجام در سال  2005دادگاه عالی هند به نفع وی
حکم صادر کرد .استدالل دادگاه قابلتوجه بود :آثار هنری که اهمیت ملی دارند باید بهصورت

جدی تری موردحمایت قرار بگیرند و باید به شخصیت و خواسته پدیدآورنده بیشتر توجه شود

( .)Sandra Ragan, 2014همانطور که دادگاه عالی هند استدالل نموده است آثار هنری

صرفنظر از اهمیت ملی و تاریخی که برای یک ملت دارند اثری هستند که شخصیت
پدیدآورنده را منعکس میکنند و باید خواست پدیدآورنده مورداحترام قرار گیرد و شکل و روح
اثر حفظ گردد .کنفرانس آتن درخصوص حفظ و مرمت آثار تاریخی 2که در سال  1931برگزار

شد ،الزام داشته است که معمار یا مرمت گر فقط زمانی باید در اثر دخالت کند که برای

نگهداری و حفظ اثر نیاز مبرم یا خطر از بین رفتن اثر وجود داشته باشد .همچنین افزودن و
بازسازی اجزا اثر به بهانه مرمت مجاز نیست .کنفرانس و نیز 3در سال  1964هم در همین
زمینه مقرر داشته که اثر هنری نباید از مکان اولیه آن و جایی که در آن نگهداری میشود جابهجا

شود و مصالح مورد مرمت درعینحال که باید هماهنگ با بقیه قسمتها بوده ،باید

قابلتشخیص از مصالح اثر اصلی باشد .بهعبارتدیگر مرمت گر نمیتواند به بهانه مرمت و

حفظ اثر آنچنان تغییری ایجاد کند که اثر اولیه را دگرگون و غیرقابل شناخت کند .مورد دیگر
قانون مرمت ایتالیا مصوب  1972است که چندین مورد را بهمنظور رعایت حرمت اثر هنگام

مرمت منع کرده است:

الف) تکمیل آثار هنری مطابق همان سبک یا شبیه آن؛
ب) از بین بردن قسمت یا جزئی از اثر؛
ج) تغییر محل آثار هنری از مکان اصلی آن؛

د) از بین بردن و برهم زدن محیط اثر هنری؛

ه) از بین بردن یا پاک کردن رنگ زدگی و گردوغبار تاریخی روی اثر.

1. Segal
2. Athens conference on the restoration of historic monuments and buildings
3. International charter for the conservation and restoration of monuments and sites
)(the Venice charter
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بند چهارم  -حق پشیمانی یا بازستانی

بهموجب این حق مؤلف باید بتواند اثر افشاشدهای را که دارای نقص است و موجب پشیمانی

او شده اصالح و مجدداً منتشر نماید و چنانچه مناسب تشخیص دهد ،آن را برای همیشه از

گردش خارج نماید (کلمبه.)97 :1390 ،
زمانی که پس از انتشار اثر ،اندیشههای پدیدآورنده تحریف میشود و اثر مزبور دیگر

بازتاب دیدگاههای فکری و هنری او نیست ،همچنین در مواردی که اعتقادات فلسفی ،علمی،

اخالقی یا هنری پدیدآورنده بعد از نشر اثر تغییر مییابند ،این امکان بهعنوان یک حق معنوی

برای پدیدآورنده شناختهشده است که بتواند اثر خود را پس بگیرد و یا اصالحات و تغییرات
الزم را در آن صورت دهد (زرکالم .)122 :1387 ،البته اعمال حق عدول یا اصالح اثر در
شرایطی ممکن است که حقوق انتقال گیرندگان و اشخاص ثالث محفوظ بماند (زرکالم،

.)123 :1387

باید توجه داشت اعمال حق اصالح یا استرداد منوط به وجود موجبات جدی و مهم است؛
بنابراین تمسک به ادله واهی و سلیقهای ،توجیهکننده استرداد اثر نیست؛ زیرا بهویژه پس از نشر
اثر حقوق اشخاص دیگر به اثر تعلق میگیرد و استرداد اثر و زیان رساندن به حقوق مزبور

نیازمند این است که حق معنوی قویتری نسبت به حقوق مادی دیگران آن را توجیه نماید.

(محسنی و درافشان)182 :1391 ،

قوانین و مقررات ایران در خصوص اعمال حق عدول یا اصالح ،سکوت اختیار کردهاند.

آنچه مسلم است با توجه به ماده  219قانون مدنی که ناظر بر اصل لزوم قراردادهاست ،چنین

حقی در خصوص قالب شی مادی که به دیگری فروخته شده است وجود نخواهد داشت

(زرکالم.)125 :1387 ،
درزمینۀ آثار هنری که جنبه میراث فرهنگی دارند اگرچه هنرمند دارای حق پشیمانی و

بازستانی است و نمیتوان این حق را بهطور کامل از او سلب کرد ولی باید توجه داشت

ازآنجاکه این آثار جنبه ملی و عمومی دارند مؤلف و پدیدآورنده نمیتواند بدون دلیل موجه

اقدام به بازستانی اثر و اصالح آن شود .بهعبارتدیگر باید برای این کار چنان دلیل موجهی
داشته باشد که اقدام او ازنظر عموم توجیهپذیر باشد .اگر در مورد یک اثر هنری معمولی

تضییع حق یک فرد میتواند موجب منع پدیدآورنده از اعمال این حق گردد در مورد آثار
میراث فرهنگی با تضییع حق یک ملت و کشور روبهرو هستیم؛ بنابراین اگر کمترین شبههای

برای تضییع حق و خدشه به هویت یک ملت وجود داشته باشد باید از اعمال این حق
پدیدآورنده جلوگیری شود.
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ضرورت وجود استثنائات و محدودیتها بر حقوق مؤلف و پدیدآورنده به نفع موزهها و
کتابخانههای عمومی بر کسی پوشیده نیست .همانگونه که یکی از اندیشمندان حوزه میراث
فرهنگی بهدرستی گفته است ،سعه و ضیق مالکیت خصوصی امر ثابتی نیست و دایره مدار
خصوصیات و شرایط زمانی و مکانی و بر اساس مصالحی است که عقال در هر زمان و نسبت

به هر مصداق شناسایی میکنند .نتیجه آنکه قوانین مصوبی که در حوزه میراث فرهنگی وجود
دارد که اختیارات صاحبان آثار را مخدوش میکند ،اگرچه فاقد وجه شرعی است ولی باید به
مصالح جامعه و نتایج اقتصادی و اجتماعی که دارد اندیشید و دست به دامان ضرورت شد و

حداقل مالکیت خصوصی را در مورد برخی مصادیق میراث فرهنگی محدود یا سلب نمود؛

بنابراین اگر دولت با رویکردی عقالیی و متناسب با زمان ،تعریفی خاص از مالکیت
خصوصی این آثار ارائه کند ،عمل او مشروع خواهد بود( .فتاحی و همکاران-133 :1389 ،

 )127بهبیاندیگر اگر حقوق انحصاری مؤلف و هنرمند جزیرهای در اقیانوس آزادی باشد این
بدان معناست که حرکت آزاد کاالها و خدمات یک اصل است و حق انحصاری مالکان اخیر

یک استثناست و مقررات مربوط به استثنائات وارد بر حقوق انحصاری بازگشت به اصل
آزادی خواهد بود( .شاکری )131 :1391 ،به معنای دیگر استفاده آزاد و بدون محدودیت

ا فراد جامعه از آثار فکری کسانی که خلق آثارشان را وامدار جامعه هستند باید بهعنوان یک

اصل در نظر گرفته شود این امر در مورد آثاری که دارای بعد میراث فرهنگی هستند بیشتر نمود

پیدا میکند زیرا این آثار با هویت و موجودیت یک جامعه بیشتر در ارتباط هستند و باید
محدودیتهای گستردهتری برای این آثار در نظر گرفت.

با توجه به اینکه جانبداری صرف از یکی از طرفین امکانپذیر نیست ،باید نهایتاً از حقوق

مالکان خصوصی یا دولت بهعنوان حافظ و نماینده منافع عموم جانبداری کرد .ازآنجاییکه

هنرمندان ،خلق آثارشان را وامدار جامعه هستن د و آثار میراث فرهنگی با هویت و موجودیت
یک ملت در ارتباط است ،دولتها میتوانند بهعنوان نماینده مردم و در جهت مصالح عموم
حقوق این افراد را بهصورت محدود تخصیص بزنند .بهعالوه با تکیه بر عقالیی بودن حکم
وضعی مالکیت و عدم تعبدی بودن آن و سیرۀ عقالء میتوان تخصیص حقوق مادی مؤلف به
نفع جامعه را توجیه نمود؛ اما باید توجه داشت دولتها در این راه نمیتوانند افراط کرده و به

بهانههای مختلف به محدود کردن حقوق این افراد اقدام کنند؛ بنابراین برای این کار نیاز به
ارائه توجیهات محکمهپسند داشته و تنها تحت شرایط زیر میتوانند اقدام به این کار کنند:
الف) گستره استثنا مضبوط و مشخص باشد؛

ب) اهداف انتفاعی وجود نداشته باشد؛
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ج) سایر حقوق مادی و معنوی مؤلف و پدیدآورنده بهطور کامل رعایت گردد و در پایان

در صورت سلب حق مادی او به صورت جزئی یا کلی ما به ازا منصفانهای برای وی در نظر
گرفته شود.
این دیدگاه با تبعات و عواقب اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بیشتری نیز سازگار است؛

بنابراین بازنگری در مفهوم حقوق انحصاری مؤلف و ایجاد مسیری برای موازنه حقوق این

افراد از اهمیت بسیاری برخوردار است .بهبیاندیگر هم چنانکه مقررات مالکیت فکری بهروز
میشوند ،محدودیتها و استثنائات وارد بر آنهم بایستی متناسب با مقتضیات زمانی بهروز
گردند.
بحث و نتیجهگیری

حمایت حقوقی از میراث فرهنگی موضوع جدید و بیسابقهای نیست؛ اما بحث تعارض آن با

حقوق دارندگان اموال فکری که آثارشان در لیست میراث فرهنگی قرار دارد ،در ادبیات حقوقی

ایران موضوع جدیدی است که در این پژوهش تالش شد ابعاد مختلف آن بررسی گردد.
تعارض حقوق مالکان فکری با منافع عمومی بهصراحت در تمامی شاخههای حقوق مادی و

معنوی پدیدآورنده و مؤلف آشکار است؛ بنابراین لزوم موازنهای منطقی که از یکسو حقوق

مادی و معنوی مؤلف و از سوی دیگر مصالح و منافع موزهها بهعنوان نماینده جامعه را به

بهترین وجه ممکن تأمین کند؛ آشکار است .لذا باید توجه داشت در این راه تمامی حقوق و
منافع مؤلف مدنظر قرار گیرد؛ بهخصوص حقوق معنوی مؤلف باید بهطور کامل حفظ گردد و

تنها در حقوق مادی مؤلف میتوان استثنائات محدودی به نفع جامعه قائل شد .در هرصورت

دامنه این استثنائات باید بهطور کامل مضبوط و مشخص بوده و از اعمال تخصیصات عام و
کلی بر حقوق مؤلف اجتناب کرد.
لذا پیشنهاد میشود موزهها و سایر نهادهای فرهنگی باید تا آنجا که ممکن است از راه

مذاکره با مؤلف یا پدیدآورنده وارد عمل شوند و اعمال سلب یا استثنائات را بهعنوان آخرین
حربه و در مواردی که راهحل دیگری وجود ندارد اعمال کنند .روشن ساختن حدود مبهم
مالکیت ،مسائل مرتبط و استثنائات در ارتباط با میراث فرهنگی و مالکیت خصوصی و در

مواردی تجدیدنظر و اصالح در مواد قانون میتواند در این زمینه بسیار راهگشا باشد .بهمنظور
تأمین نیازهای جامعه و یاریرسانی به موزهها و نهادهای مرتبط با نگهداری آثار میراث
فرهنگی ،مقنن در قالب چند ماده در قانون مالکیت ادبی و هنری میتواند محدودیتها و

استثنائاتی به شرح زیر مقرر کند:
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یکی از شرایط مقرر در زیر به تکثیر و نسخهبرداری از اثر حداکثر در سه نسخه بپردازند:
الف) نسخه اصلی کم یاب بوده ،تخریب یا گمشده باشد و یا احتمال خطر تخریب یا گمشدن
آن وجود داشته باشد؛

ب) نسخه اصلی در زمان حاضر در قالبی منسوخ وجود داشته باشد یا فنّاوری موردنیاز برای

استفاده از نسخه اصلی موجود نباشد و کپی اثر نیز برای قالبی جایگزین استفاده شود؛
ج) کپی اثر درصورتیکه در اشکال کتاب ،فیلم ،صدا و قالبهای مشابه است ،نباید در یک
بازه زمانی معقول و با یک قیمت متعارف قابلخرید از مؤلف یا بازار باشد.

تبصره  -کپی اثر باید صرفاً در مجموعهای که اثر در آن نگهداری میشود ،مورداستفاده قرار
گیرد و موزه یا نهاد عمومی فاقد اهداف انتفاعی و مالی باشد.
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Abstract
Today, the conflict between the private owners of cultural heritage and governments
has been revealed in various areas. One of these areas is the discrepancy between
intellectual property holders and institutions that hold cultural heritage, especially
museums, libraries and archives. On the one hand, the holders of the rights are those
who rely on their exclusive rights to prevent the exploitation of third parties and on
the other hand, governments and public institutions are limiting the realm of private
property and intellectual property management in the form of cultural heritage.
Unfortunately, there are no specific rules or regulations to resolve this conflict.
Therefore, the present paper analyzes the domains of this conflict by analyticaldescriptive method and then provides a solution to solve it and measure the priority
of public and private interests. It concludes at the end that this conflict and duality
are obviously in all of the various branches of the author's rights. And thus, initially
resorting to negotiation and, if not possible, the preference of the public interest on
individual interests can be considered as a way to escape this conflict.
Keywords
Artworks, Conflict, Intellectual property law, Cultural heritage, Museum
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Abstract
In this study, which was based on a quantitative (descriptive-survey) method, we
have tried to examine the extent/ measures of the cultural boundaries and crossing
between different lifestyle groups in Tehran. The statistical population included all
citizens of Tehran who were 16 years old and up. The sample size included 625 who
were selected by cluster multistage method. A questionnaire tool was used to collect
data. The Cronbach's alpha rate of the questionnaire exceeded from 93%. Based on
the data and factor analysis method, five types of lifestyle were obtained:
"unprofessional", "unfit", "devious", "religious", "favorable". In Tehran, these five
types of lifestyles are the basis of boundaries, cultural exchange, and the interactions
of individuals. The results showed that the degree of cultural boundary and crossing
was different from the types of lifestyle groups among Tehran residents. Also, the
degree of cultural boundary and crossing over of lifestyle groups varies according to
the individual characteristics of social actors such as social class, age, gender,
education, and so on. For example: Higher social classes compared to lower social
classes, high educated people compared to low educated people, men compared to
women, residents in higher clusters relative to residents in lower clusters, Tehrani
compared to non-Tehrani, younger people compared to middle-aged and older,
divorced and single compared to married and deceased spouses cross cultural-social
boundaries more. The significance level of all results was more than 99% and all
hypotheses have been confirmed.
Keywords
Cultural boundaries, Cultural crossing, Social relationships, Urbanism

❖Vol. 21, No. 51

Cultural Boundaries and Crossings between Different Lifestyle
Groups in Tehran

287 ❖Culture -Communication Studies

❖Vol. 21, No. 51

Modernity, Consumer Culture and Lifestyle
A Sociological Study in Kerman
Sahar Aghamollaei, Master degree of sociology ,University of Hormozgan
Hedyat Allah Nikkhah, Assistant professor,University of Hormozgan (Corresponding
Author)
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Abstract
The purpose of this study is a sociological study of traditional and modern consumer
lifestyles and some individual and social factors affecting it among the citizens of
Kerman. The present study is descriptive-survey and the statistical population
includes all citizens over 18 years old in Kerman, from which 400 people were
selected and studied as a statistical sample by multi-stage cluster sampling. Data
collection tool was a researcher-made questionnaire based on four components of
leisure, body management, nutrition pattern and shopping pattern in both traditional
and modern dimensions. Findings showed that respondents have a more traditional
consumer lifestyle. Respondents had a more traditional style in terms of leisure,
body management, nutrition, and shopping, That is, all four components of the
consumer lifestyle had a more traditional style. Traditional lifestyles show
significant differences in terms of gender, age, marital status and residential
neighborhood. In addition, the modern lifestyle also showed a significant difference
in terms of age and marital status. Also, the consumer lifestyle in both traditional
and modern dimensions showed a significant difference in terms of socio-economic
status. In today's situation, the role of traditional institutions such as family and
religion in socializing individuals has declined and a kind of cultural turmoil
prevails in society; In such circumstances, people, especially young people, are
influenced by modernity and its consumerist culture in creating a modern and
distinctive identity for themselves. Socio-economic status as a combination of
cultural, social and economic factors has a decisive role in building the identity and
differentiation of individuals.
Keywords
Traditional and modern lifestyle, Consumer culture, Socio-Economic base
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Abstract
Family sociologists believe that modernization is the most important factor in family
transformations of developing countries. After the appearance of modernization in
Iran, the family institution has experienced many changes in recent decades. After
the Iranian Revolution, many policies and programs have been implemented to
protect the family from the challenges of modernization. In this regard, the purpose
of this study is to study the changes and transformations of the family in the context
of modernization and its impact on Iran's policy makings in the field of family. The
research is conducted by a qualitative method and the grounded theory approach has
been used as the operational method of the research. The statistical sample of the
research includes the citizens and the experts of Tabriz city. The sampling strategy is
theoretical and the sampling method is purposeful. The findings indicate that
modernization has made some changes in family patterns, in marriage rules, in
family practices, in attitudes and patterns of childbearing, balance of power in the
family, in leisure patterns and in attitudes and patterns of divorce. Also, the policies
adopted by the governments after the revolution were not able to address the harms
and challenges of the family. These policies are associated with some problems such
as lack of a non-comprehensive policies or holistic approach to the family, having a
harm-oriented approach to the family, existence of gnumerous family custodians,
unclear family policies, unclear approaches achieving policies, ignoring family
diversity, lack of a sociological insight into policies and the reduction of the
semantic and conceptual meaning of the family to meet the basic needs.
Keywords
Development, Modernization, Family, Family Policy
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Abstract
The purpose of this research study is describing the identification of P5+1 group in
Iran newspaper in the period between 2003 to 2013. Today, different kinds of media
contribute to foreign policy by influencing the public opinion and also shaping the
image of different issues in the subject. So this paper focuses on the group identity
of the P5+1 during the Iranian nuclear negotiation as a matter of public diplomacy in
Iranian official newspaper which affiliated to government of Iran. This research
study which use content analysis method, shows that the identity in media is flowing
and constructed, so the representation of each group of E3, Russia &China, the
western group differs from time to time. Using Carl Schmitt’s words, the images
represented in terms of enemy and friend.
Keywords
Nuclear negotiations, Iran Newspaper, Media diplomacy, Content analysis
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Abstract
Music is one of the most widely used materials in audiovisual media production and is a
constant concern of activists and researchers in the field. In addition to the functional aspects
of social media, music has multiple functions in the production of these media. Although
there are differences between the functions of music in radio and other visual media,
especially television, but the important point is that there is a meaningful difference between
the meaning of music played on the radio and the broadcast of the same music on television.
Does the music heard on the radio create or evoke the same meaning for the television viewer
or are these meanings different? This article seeks to answer this fundamental question. This
is important because today's audio music productions and their conversion into music video
clips and their broadcasts on the platforms of cyberspace or on radio and television are
expanding. These clips are sometimes studio productions and sometimes live or video music
concerts. Playing a piece of music on the radio can sometimes provide a place for the
musician and his singer to perform a concert or studio clip and sometimes the dignity that a
video player can create while radio player cannot. Why is this? This article seeks to answer
the question: Is the meaning of music played by radio different from that of video
broadcasting? Why? Each medium, according to its requirements, creates special meaning.
Music in radio doesn't have similar meaning, as a video music or clip broadcast from TV.
Music, only is a combination of sound of music instruments based on special principles that
impacts audience feelings and emotions. If there is meaning in music, the listener can get it,
only by evoke. If it is a music with lyric, the combination of these two texts, music and lyric
possibility creates another meaning for the listener. If this piece of music is video music or
clip, the viewer faces three twist texts: music, lyric, and image. Although, the music video is
the original text, but the three texts have functional textuality that can change the meaning in
the mind of viewer. To hear and see music from long ago to the present day, people have
encountered two types of music: music in the present and music in the absence. Music is
present when the music presented is in the presence of the individual and is witnessed when
performing the music. In this case, most of the presentpeople are influenced by the
environment in which musical elements, including the instrumentalist and possibly the
performer and possibly the singer, dominate and influence everything. Most of the time,
people interact with music in the triple forms of emotional, emotional, or perceptual listening,
and they rarely interact through just listening which is a very superficial type of listening.
According to the library resources, music semiotic, textuality, and Requirements of getting
meaning in each kind medium, this article, try to explain difference of music meaning in radio
and video music or clip, that watch on TV.
Keywords
Video music, Absolut music, Music with lyric, Music meaning
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Abstract
The present study was designed and conducted with the aim of comparing sincere
relationships between Internet-dependent and non-Internet-dependent users among
students of the Islamic Azad University of Tehran in 1397. The research method is
descriptive and survey technique and a questionnaire measurement tool has been
used to do it. Findings showed that the amount and type of intimate relationships
between Internet-dependent and non-Internet-dependent users are different. Among
the dimensions of "intimate relationships", the dimension of "level of closeness to
another" in Internet-dependent users differs from non-dependent users. The findings
also showed a significant difference between "value sharing dimension" and "joint
activity" in Internet-dependent and non-Internet-dependent users. This means that
cordial relationships among Internet-dependent users in the aforementioned
dimensions are weaker than those of non-Internet users. But intimate relationships in
the "dimension of knowing each other" and "the dimension of emotional
relationships" between Internet users and non-Internet users are no different.
Keywords
Internet dependence, Intimate relationships, Cyberspace, Islamic Azad University
Students
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Abstract
The main purpose of the study was to investigate the effect of social networks on
cultural changes and orientations according to Inglehart's Theory. Accordingly, the
research sought to answer the question: Did social networks move the cultural
orientations toward Ingelhart's Materialistic values or towards Post-Materialistic
values? In the present study, the mixed method (content analysis and survey) was
used. In the survey section, students' attitudes towards Inglehart’s Materialistic and
Post-Materialistic values were measured in social networks (in 2019). Regarding the
content analysis section, the content of social networks in 2019 was measured
against Materialistic and Post-Materialistic values considered by Inglehart. Survey
results on "user-focused values on social media" showed that 53% of students paid
attention to Post-Materialistic values. The content analysis findings also showed that
about 54% of the messages generated on the three social networks of Twitter,
Telegram and Instagram had Post-Materialistic value. The composition of the
research results showed that the content of cyberspace was in line with students'
attitudes and most attention was paid to Post-Materialistic values. These findings are
consistent with Inglehart's theories and show that the country's cultural course
coincides with changes in global culture.
Keyword
Cultural changes, Social networks, Inglehart's Materialistic and Post-Materialistic
Values.
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Abstract
One of the most prominent aspects of future studies as a social technology is to
visualize the desired future and design actions to realize that future. In order to shape
the future social reality of intergroup spaces, we need approaches and tools that are
mainly of the cultural element. They are rooted in the common symbolic history and
values of a community. One of the most important of these elements is myth. In this
article, first, using tradition of qualitative research by relying on the method of
reflection and observation, the role of myth in constructing future mental images has
been explained. Then, the two series of TV “Aab Pariya” (Water Fairy) and
“Mahalleh ye Gol o Bolbol” (Flower and Nightingale Neighborhood) are analyzed
using the mythical critique method to examine the media's capacity for recreating
myths. The results of this study show that the mass media, as one of the cultural
bottlenecks, have a high capacity to use myths to visualize the collective good
future. But the important thing is to understand the archetypes. It is also an attempt
to continually recreate the myths in the story; Stories that today's and tomorrow's
generations can communicate with them.
Keywords
Futures studies, Desirable future, Myth, Media, Archetype.
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Abstract
Cyberspace, by creating new frontiers in social communication, has created
opportunities and threats for human beings. Leading research aims to identify adults'
lived experiences of opportunities and threats posed by cyberspace activities. For this
purpose, using Purposeful sampling of the type criterion sampling 22 email interviews
with open-end questions received. The adults answered the questions in four separate
clusters. For accurate data analysis The MAXQDA version 12 was used. In order to
increase reliability, verifiability, and credibility of data accuracy, the methods of
"inspection and review at the time of coding", "benefiting the opinions of research
colleagues and getting their aproval", explaining the exact details of the data collection
and analysis process", long-term involvment and triangulation were used. In the
partofCyberspace Opportunities and in the family cluster, child or student and
community, respectively, “awareness of the daily news and facilitating family affairs",
using daily news increasing socialization level, and convergence with friends and "cost
reduction", were identified as the most important themes. . In the component of
cyberspace threats, almost all of the themes had the same weight in terms of repetition
and only in both individual and family clusters, the repetition of codes related to the
"waste of time" theme has been frequent. The results showed that despite the numerous
opportunities of cyberspace, due to the lack of appropriate and adequate education, the
threats posed by cyberspace are becoming more visible and effective and the need for
comprehensive media literacy training and management of this space is felt more than
ever.
Keywords
Cyberspace, Opportunities, Threats, Adults, Qualitative approach.
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