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 11/09/93تاريخ دريافت: 
  13/10/93تاريخ پذيرش: 

  بررسي نقش و جايگاه 
  مخاطبين  اي سطح سواد رسانه

  شده در مقابله با سبك زندگي ارائه
 زبان  اي فارسي هاي ماهواره توسط شبكه

   )“وي جم تي”و  “وتو من”هاي  موردي: شبكه ة(مطالع
  نوشتة

   *بهاره نصيري
  **مرحمت سلماسي

  دهيچك
كليدي مطرح اسـت كـه در    ةعنوان يك انديش ارتباطات و به ةاي يكي از مباحث جذاب در حوز اد رسانهسو
شوند تعبير و تفسـير   هايي كه با آنها مواجه مي كنند، تا معناي پيام ها اعالم مي آن افراد خود را به رسانه ةنتيج

هاي ذهني و اخالقي  ي و متأثر از داورياي شامل يك نظام تفسيري و ترجيح كنند. بر اين اساس، سواد رسانه
هـا و   شود مخاطبان در استفاده از پيام دهد و موجب مي اي شكل مي هاي رسانه است كه مواجهه فرد را با پيام

  انتخاب آنها مسئوليت بيشتري احساس كنند.
اي مخـاطبين در مقابلـه بـا سـبك زنـدگي       در پژوهش حاضر مخاطب در پي شناخت سطح سواد رسانه

در سال تهران  20 ةشهروندان منطق “وي جم تي”و  “وتو من” زبان اي فارسي هاي ماهواره شده توسط شبكه ارائه
عنوان  به كوكران فرمول اساس بر نفر 384 آنها ميان از كهنفر است  305هزار و  319آماري  ةجامع .بود 1393
گيـري   . روش نمونـه ستا  ياي و كم خانهروش تحقيق پيمايشي، توصيفي، اسنادي، كتابشدند.  انتخاب نمونه

 مستقل به متغيرهاي مربوط سؤاالتي داراي كه پرسشنامه و مصاحبه از طريق الزم اطالعات .تصادفي ساده بود
از  با اسـتفاده  استنباطي و آمار توصيفي از طريق پرسشنامه در مندرج آمدند. اطالعات دست هب بودند وابسته و

اول سـطح سـواد    ةمطروحه، فرضي ةيه و تحليل قرار گرفت و در پايان از چهار فرضيمورد تجز spss افزار نرم
چهـارم سـطح سـواد     سوم و هاي دوم، هاي تفكر انتقادي و جنگ نرم و فرضيه اي با رويكردي بر مؤلفه رسانه
د تأييـد  معنادار بودند و مـور  ةو اوقات فراغت داراي رابط گرايي اي با متغيرهاي مديريت بدن، مصرف رسانه

  قرار گرفتند. 

  .مديريت بدن، اوقات فراغت گرايي، مصرفتفكر انتقادي، جنگ نرم، كليدواژه: 
 
 

____________________________ 
  bn.nasiri@gmail.comگ ت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنئاستاديار و عضو هي* 
  salmasi_1390@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات دماوند **
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  مقدمه 
. اسـت  شـده امروزه جنگ نرم و عمليات رواني به گفتمان حاكم بر سپهر ارباب سياست تبـديل  

هـاي   هينـ اجتماعي در پي افـزايش هز هاي  هو سرماي  مياز قدرت افكارعموگيري  گرايش به بهره
و ناكارآمدي آن در برآوردن اهداف سياسي، به دگرديسي مفهـوم قـدرت از نگـرش     گري نظامي
  )1 :1391(طهماسبي،  .هاي نرم حكايت دارد افزارانه به رهيافت سخت

هـدف، سـعي    ةجامعـ هـاي   شفرماندهان و كارگزاران جنگ نرم، براي تغييـر باورهـا و ارز  
زندگي افراد، وارد شوند. تغيير در نوع پوشـش، آرايـش،   هاي  هكردن شيو كنند از راه دگرگون مي
افراد را هاي  شتغيير در باورها و ارز ةمختلف، زمينهاي  لخوراك، نوع معماري، مدها و مد نوع

كنند؛ هرچند پذيرش اين نوع تغييرات، خود به يك معني، معلول تغيير در باورهـا   مينيز فراهم 
  ) 146 ـ47: 1389ي، هاست. (شريف و ذهنيتها  شو ارز

و اطالعـاتي كـه تفكـر و    ها  مشدن با سيل پيا توان از مواجه ميفيزيكي نطور  بهدر اين راستا 
توانيم به لحاظ ذهني و رواني خود را در برابـر   مي، اجتناب كرد. اما اند هفرهنگ ما را نشانه گرفت

كـار   حفاظت از ذهـن و بـا بـه    ةواسط محافظت كنيم. اين كار را بايد بهاي  هاي رسانه هجوم پيام
كند، انجـام داد. ايـن راهنمـاي     ميانداختن يك راهنماي خودكار كه بيشتر اوقات ما را همراهي 

تواند كمك كنـد تـا    ميدهد،  ميشده) قرار  خودكار كه فرد را در وضعيت ناخودآگاهي (مديريت
. بـا قرارگـرفتن در وضـعيت    جا، بپذيرد پرهيز كرده و همه را يكها  ممؤثري از برخي پياطور  به

آنهـا  پيـام   ةطوري كه به الگوهاي ارائ دهيم كه ما را شرطي كنند، به مياجازه ها  رسانهخودكار به 
بـرد. در همـين    مـي ارزشمند را بـاال  هاي  مدادن بسياري از پيا عادت كنيم. اين امر خطر از دست

را بدون هيچ ها  ميم نهفته در بطن پيادهند تا مفاه ميرا در وضعيتي قرار  مخاطبانها  رسانهحال، 
چالشي بپذيرند. اين امر همچنين موجب افزايش خطر پذيرش معاني اشتباه و نـاقص از سـوي   

پردازد.  ميبه آن اي  رسانهاست كه سواد اي  هشود. كنترل چنين وضعيتي، همان مسئل ميمخاطب 
  )40ـ41: 1391(ببران، حضرتي و بهروز فغاني، 

  رورت تحقيق بيان مسئله و ض
. فضـاي پيرامـوني،   انـد  هما را از هر سو احاطه كردها  رسانهكنيم كه  ميامروزه در جهاني زندگي 

گذارنـد. در چنـين    تأثير ميسرشار از اطالعات و اخبار جديدي است كه هر لحظه بر زندگي ما 
عاتي آنها را ياد و منابع اطالها  رسانهكند تا چگونگي استفاده از  ميكمك اي  رسانهفضايي، سواد 

چه مطالبي را انتخاب و چـه مطـالبي را   ها  رسانهشده توسط  بگيريم. اينكه از بين اطالعات ارائه
مستلزم دستيابي بـه سـطح معقـولي از    فرايند  گردد. اين ميما بر اي  رسانهكنار بگذاريم به دانش 

در پـيش  هـا   رسـانه بـاط بـا   تـري در ارت  فعال ةآن بتوان رابط ةو دانشي است كه بر پايها  تمهار
  خارج شد. ها سويه با رسانه انفعالي و يك ةگرفت و از حالت رابط
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هـاي شـناختي و    دهد تا با افزايش آگاهي مخاطبان به چـارچوب  اي اين امكان را مي سواد رسانه
شـيم.  ها و اخبار اطالعات منتشرشده از سوي آنهـا داشـته با   اي به رسانه انتقادي برسيم و نگاه نقادانه

هـاي   هـاي رسـانه   توان قدرت مخاطب در تجزيه و تحليل پيـام  اي را مي سواد رسانهعبارت ديگر  به
اي شـناخت   توان گفت سواد رسانه مختلف همراه با نگاه انتقادي به محتواي آنها دانست. درواقع مي

  )22: 1391طلوعي، ( دهد. گذرد به ما مي اي مي آنچه كه در فضاهاي رسانه عميقي از
مفهوم سـبك   ةمخاطب نقش دارند. رابط ةدهي زندگي جامع بخشي و ساخت ها در هويت رسانه

اي يا فرهنگي را بايد دو بعد مورد توجـه قـرارداد، نخسـت مصـرف      زندگي با مفهوم مصرف رسانه
اي.  عنوان پيامد مصرف فرهنگي و رسـانه  عنوان پيامد سبك زندگي، دوم سبك زندگي به اي به رسانه
اي را شـامل   هاي خاص زندگي، سـبك خاصـي از مصـرف رسـانه     طور كه سبك معنا، همان به اين
خـود را بـا انبـوه    كنندگان  مصرفدهندگان اطالعات،  عنوان حامالن و انتقال ها نيز به سانهرشوند،  مي

اي  هـاي مـاهواره   كننـد. بنـابراين شـبكه    هاي انتخاب در ابعاد مختلف سبك زندگي آشنا مـي  فرصت
شـوند   تأثيرات بلندمدت بر مخاطب تلقي مي ةدر حوز  هايي فراگير عامل بسيار مهمي ن رسانهعنوا به
و فـر   مخاطـب شـوند. (مهربـاني    ةتواند سبب بروز تغييرات مهم اجتماعي و فرهنگـي در جامعـ   مي

  )57ـ 8: 1391 ،زاده خليل
د در چنـين  قصد هوشيارسازي و اختياربخشي به مخاطـب را دار اي  رسانهدر هر حال سواد 

دهـد و باعـث تقويـت و     مـي پايه و اساس آينده جامعه آگـاه را تشـكيل    ها تعصري اين مهار
  )6: 1385كرخواه، شود. (شُ ميقدرتمند شدن ساختارهاي دموكراتيك جامعه 

  سؤاالت تحقيق  
براي مقابله با جنگ نرم در سطح “ وي تي جم ”و  “وتو من” ةشبكمخاطبين اي  رسانهآيا سواد  .1

 يي قرار دارد؟ باال
 ةدر شـيو تأثيرپذيري و ميزان “ وي تي جم ”و  “وتو من”مخاطبين اي  رسانهآيا بين سطح سواد  .2

 مديريت بدن آنان رابطه وجود دارد؟
گرايـي   مصـرف و ميزان “ وي تي جم ”و “وتو من” ةشبكمخاطبين اي  رسانهآيا بين سطح سواد  .3

 آنان رابطه وجود دارد؟
و ميزان استفاده از ايـن  “ وي تي جم ”و  “وتو من” ةشبكمخاطبين اي  رسانهآيا بين سطح سواد  .4

 در اوقات فراغت رابطه وجود دارد؟ها  شبكه

  هاي تحقيق   فرضيه
براي مقابله با جنگ نرم بـاالتر  “ وي تي جم ”و  “وتو من” ةشبكمخاطبين اي  رسانهسطح سواد  .1

 از ميانگين است.  
در تأثيرپـذيري  و ميـزان  “ وي تـي  جـم  ”و  “وتو من” ةشبكمخاطبين اي  رسانهبين سطح سواد  .2

  مديريت بدن آنان رابطه وجود دارد. ةشيو



 

98 

رة 
شما

م/ 
نج
و پ

ت 
يس
ل ب

 سا
/

4 
 

آنان گرايي  مصرفو ميزان “ وي تي جم ”و  “وتو من” ةشبكمخاطبين اي  رسانهبين سطح سواد  .3
  رابطه وجود دارد.

آنـان از   و ميـزان اسـتفاده  “ وي تي جم ”و  “وتو من” ةشبكمخاطبين اي  رسانهبين سطح سواد  .4
 .در اوقات فراغت رابطه وجود داردها  شبكهاين 

  و عملياتي تحقيق تعاريف مفهومي 
اي در يك تعريف بسيار كلـي عبـارت    سواد رسانه .)Media Literacy(اي  سواد رسانه  تعريف مفهومي

ت ها و انواع توليدا توان انواع رسانه درك متكي بر مهارت كه بر اساس آن مي ياست از يك نوع
  )4: 1388اي را شناخت و آنها را از يكديگر تفكيك و شناسايي كرد. (شُكرخواه،  رسانه

سواد پاسخگويان پرسشنامه در سطح مقدماتي بـه   گيري ازهاند  هب .اي تعريف عملياتي سواد رسانه
هاي زندگي و  تر به سبك چه كسي، با چه فنوني، با چه هدفي و در سطح عميق هاي پرسش
  پردازد.    ميتتر در پيام هاي مس ارزش

بنـدي   طبقـه مفهوم سبك زندگي غالباً براي توصـيف و   .)life style(سبك زندگي  تعريف مفهومي
هـاي   شبخشـي از منظومـه رفتارهـا و گـراي    عنوان  بهو ها  رسانهالگوهاي مختلف استفاده از 

  )137 :1380 كوايل، (مك .شود ميكار برده  متفاوت به
ها و ها، سليقههاي رفتار، حالتها، شيوهاي از ارزشبه مجموعه .زندگيتعريف عملياتي سبك 

  شود. ميعاليق مخاطبان پرداخته 
ي است فرايند«نيز تعبير شده،  “استهالك” ةمصرف كه از آن به واژ گرايي. مصرف تعريف مفهومي

و چـه  توليـد (مصـرف توليـدي)    فرايند  صورت تبديل آن در  كه در آن ارزش استفاده چه به
نيازها (مصرف مصرفي يـا   يصورت استفاده ناب و ساده آن در هنگام مالكيت براي ارضا  به

  )35: 1374، رزاقي(» .رود نهايي)، از بين مي مصرف
نوع پوشش، (نمايشي  ،مصرف تظاهريكسب منزلت اجتماعي در  گرايي. مصرفتعريف عملي 

 شـپزي، هنـر، معمـاري و   پوشـاك، آ ) و كسب هويت در مصـرف مـد (  آرايش و زيورآالت
  ) است. موسيقي
ـ هـاي ظـاهري و مر   نظارت، دستكاري مستمر و ويژگي .مديريت بدن ميتعريف مفهو ي بـدن  ئ

  )64: 1381(چاوشيان،  .است
غربي است ايـن مفهـوم معـرف انـدازه،      ةشدن بدن به شيو كااليي .تعريف عملي مديريت بدن

  .ظاهر بدن و خودآرايي استشكل، 
  قيقچارچوب نظري تح

مخـاطبين در مقابلـه بـا سـبك     اي  رسـانه سواد سطح در اين پژوهش از چهار رويكرد نظري در 
استفاده شده “ وي تي جم ”و  “وتو من”فارسي زبان اي  هاي ماهواره شبكهشده توسط  زندگي ارائه
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اول  ةر الياي د است. تامن به سواد رسانه ها با الگوهاي نظري پرداخته شده و در انتها به ارتباط فرضيه
ـ  ، درهـا  اسـتفاده از رسـانه   ةريـزي شخصـي در نحـو    اهميت برنامـه به  هـاي   جنبـه دوم توجـه   ةالي

هـاي الزم   سوم مهارت ةها و موضوعات عميق و در الي اي و پرداختن به پرسش تر رسانه نامحسوس
ن مخاطـب بـر   انگاشت فعالاستفاده و خشنودي به  ةنظرياست.  ها پرداخته براي تماشاي انتقادي رسانه

كننده، جـان فيسـك، بـه     مقاومت مصرف ةنظري .استها  هاي وي در استفاده از رسانه نيازها و انگيزه
است. بورديو در سبك زنـدگي،   اي مخاطبان پرداخته سانهركننده توليدات فرهنگي و  مقاومت مصرف

 ةدارد. او سـرماي مراتـب فرهنگـي سـليقه تأكيـد      كاركرد مصرف را ايجاد تمايز دانسته و بـر سلسـله  
  داند.  كردن برخالف آن مي اقتصادي و گاه عمل ةفرهنگي را قابليت تبديل به سرماي

   )Thoman( اي از نظر تامن سواد رسانه
عمـل   كننـده   ماننـد فيلتـري داوري  اي  رسـانه براساس نظرات اليزابت تامن و همكارانش، سـواد  

تـا شـكل    كننـد  عبـور مـي   اي رسـانه  فيلتر سواد هاي هالي چنانكه جهان متراكم از پيام از ؛كند مي
   كند: ميدر سه اليه عمل اي  مواجهه با پيام معنادار شود. پيام رسانه

به اين معناست كه مخاطب توجه  .ها استفاده از رسانه ةريزي شخصي در نحو اهميت برنامه .اول ةالي
شخصـي بـه اسـتفاده از    صـورت م  هاي مختلـف دارد و بـه   بيشتري به انتخاب و تماشاي برنامه

پـردازد و ميـزان مصـرف را     ها مي ها و ديگر رسانه هاي الكترونيكي، فيلم يتلويزيون، ويدئو، باز
  دهد. كاهش مي

هـا و   كند و به پرسش اي توجه مي تر رسانه هاي نامحسوس در اين سطح مخاطب به جنبه .دوم ةالي
سازد؟ چه هدفي بـا   اي را چه كسي مي ههاي رسان پردازد؛ مانند اينكه پيام موضوعات عميقي مي
  كند؟ برد و چه كسي ضرر مي شود؟ چه كسي از ارسال پيام سود مي فرستادن پيام دنبال مي

، هـا  تسـت. بـا ايـن مهـار    ها رسـانه ي الزم براي تماشـاي انتقـادي   ها تاين اليه مهار .سوم ةالي
جاافتـاده در  هاي  بهجنچارچوب ساخت پيام و  ةمخاطب به تجزيه و تحليل و پرسش دربار

از پيـام اسـت كـه    هـايي   جنبهآنچه در اين اليه اهميت دارد شناخت حقايق و  پردازد. آن مي
 ةعبارت ديگر فهم متن از سوي مخاطب درگرو شناسايي ابعـاد جاافتـاد   . بهاست شدهحذف 

  پيام است. 
فهم سـطوح بـاالتر   نوان ع بهاهميت دارد كه هابز از آن اي  هازاند هباي  رسانهعد از سواد اين ب

قـوي بـراي شناسـايي     ةكننـد  بينـي  توان پيشاي  رسانهكند. از نظر هابز، اين جنبه از سواد  ميياد 
  آورد. مينيازها و انتظارات مخاطبان را فراهم 

شود؛ به اين  اي مخاطبان بيشتر مي ها ميزان سواد رسانه ترشدن اليه براساس تعريف تامن با عميق
مصرف داشته باشد و  ةها جير كند در استفاه از رسانه اول مخاطب خود را ملزم مي ةيترتيب كه در ال

ها كه مطلوب مخاطبان است برگزيـده و   دهنده، برخي از پيام هاي پيام دوم با توجه به ويژگي ةالي در
  ود.ش اي پرداخته مي هاي رسانه سوم نيز به نقد پيام ةالي شود، در ها ناديده گرفته مي پيام ةبقي
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رو  شده با چـالش روبـه   سازد كه پيام دريافت مياين امكان را فراهم اي  رسانهدر نتيجه سواد 
شود و مخاطب از حالت انفعالي به وضعيتي فعال، پرسشگر و خودبيانگر برسد؛ به ايـن ترتيـب   

توانمندي خاصي است كه خواننده را در برابر هـر مـتن (نوشـتاري، ديـداري يـا      اي  رسانهسواد 
...) ازحالـت   داري و در برابر انـواع كتـاب، مجلـه، بيلبـورد، راديـو، تلويزيـون، مـاهواره و       شني
(از انتخـاب  اي  رسـانه كند. در نتيجه برخورداري از سواد  ميمانند به موجودي فعال تبديل  ئييش

متن) اين امكـان  هاي  هتا نقد متن) و رسيدن به سطح عميق آن (فهم و تفسير زميناي  رسانهساده 
مخاطـب  اي  هـاي رسـانه   پيـام آور القـاي   شود كه در برابر هجوم سرسام ميبراي مخاطب فراهم 

هستند اجـازه  اي  رسانهرو اين دسته از مخاطبان كه داراي سواد  هويت خود را حفظ كند. از اين
 آنان را كنترل كنند. آنان همچنين جهان واقعـي را اي  هاي رسانه مپيا ةجويان دهند نظام سلطه مين

  گيرند. ميدر نظر ناي  رسانههمسان با تفسيرهاي 
ذهني هاي  يشامل يك نظام تفسيري و ترجيحي و متأثر از داوراي  رسانهبراين اساس، سواد 

جوگرانـه)  و (چه در دسترس و چه جستاي  هاي رسانه مو اخالقي است كه مواجهه فرد را با پيا
مسـئوليت بيشـتري   آنها و انتخاب ها  مپيا شود مخاطبان در استفاده از ميدهد و موجب  ميشكل 

  )79 :1391(طلوعي،  .احساس كنند
  سبك زندگي و مصرف     ةنظري
شـود. وبلـن    مـي آساي وبلن نخستين تالش جدي در ادبيات مصـرف محسـوب    تن ةطبق ةنظري

كند كه مبناي شأن، منزلت و پايگـاه اجتمـاعي بـراي افـراد      ميديدگاه خود را با اين سؤال آغاز 
داند. اگر كسي صاحب ثـروت و در تمنـاي    مييست و پاسخ به اين سؤال را به ثروت مربوط چ

بايسـت خـود را نمـايش دهـد. از نظـر وبلـن فـرد         مـي منزلت اجتماعي باشد، در اين صـورت  
ناتواني در نمايش ثروت از دستيابي به منزلت اجتماعي محـروم اسـت.    ةواسط ورده بهخ  شكست

نمايش ثروت براي جلب توجه عموم و تحسين آنهـا اسـت.    ةت نحوسؤالي كه اينك مطرح اس
  داند. ميوبلن دو شيوه اصلي نمايش ثروت را فراغت كاذب و مصرف كاذب 

قـدرت اسـت    ةترين نشان ترين و جامع شدن زندگي فراغتي در دسترس در دورة پيش از صنعتي
  )35ـ6: 1391كنند. (ذكايي، مشروط به آنكه نجباي فراغتي بتوانند در آسايش و فراغت زندگي 

وبـر و   شناساني چون وبلن، مصرفي را جامعه ةگسترش سبك زندگي حاصل از جامع ةنشان
متوسـط كـالن    ةزيمل در اوايل قرن بيستم به تصوير كشيدند. وبلن و زيمل سبك زنـدگي طبقـ  

قشـي  شهر را تحليل كردند. سبكي كه در آن مصرف لباس، زيورآالت و انواع كاالهاي لـوكس ن 
  )1382، باكاك و 1389 ،(چولي .محوري داشت

اسـت، امـا ايـن ايـده را      سبك زندگي صـحبت نكـرده   ةتورستن وبلن گرچه مستقيماً دربار
كرده كه داشتن سبكي خاص به معناي چيزي بيشتر از عاليق خاص فراغت است. داشـتن   مطرح

بـه   جامعـه  دادن تعلـق بـه گروهـي خـاص در     سبك زندگي خـاص و خودنمـايي بـراي نشـان    
  )24 :1381 ،ريمربو(گيبينز و  .است شدهديگر منجر هاي  گروهكردن تمايزهاي  برجسته
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متوسط آمريكا قرار داده بود. وبلن در پي ايـن مسـئله    ةاو مبناي تحليل خود را مصرف طبق
تـرين عامـل كسـب     كنند. به نظر وي، ثروت مهم بود كه افراد چگونه منزلت اجتماعي كسب مي

ت كه بايد نمود خارجي داشته باشد و بهترين نمود آن مصـرف تظـاهري و نمايشـي    منزلت اس
خـود را از سـايرين    ةاست. براي نمونه، افراد با نوع پوشش، آرايش و زيورآالت، خـود و طبقـ  

  )1383 ، (وبلن .كنند متمايز مي
 ديـد، زيمـل در تحليـل    و رفتارهاي تظاهري را در مصـرف مـي  چشمي   وهم  چشماگر وبلن 

اي همچون مد تأكيد دارد. بـه نظـر وي، مصـرف كاالهـا و      مدرن، بر مقوله ةجامع گرايي مصرف
بخـش بـوده و از سـويي ديگـر متمايزكننـده       هويـت هاي زندگي از سويي براي فرد  ايجاد سبك

 (همچـون پوشـاك، آشـپزي، هنـر، معمـاري و      داليل تعدد تغيير مـد  “مد”است. زيمل در مقاله 
 تر به مدهاي جديـد و  ، مردم سريعگيرد نتيجه مي كند و بررسي مي مدرن رادر فرهنگ  موسيقي)

خواهند به هويت شخصي متمايز خود شـكل دهنـد. بـه نظـر        ميا شوند؛ زير متفاوت جذب مي
رو، بسيار همگـن بودنـد؛    رفتند. از اينگ خود را از گروه ميهويت زيمل، در جوامع اوليه، افراد 

. به نظر زيمـل در شـهرهاي بـزرگ، شـخص     است شدهفردي د هويتي فراين اما در جوامع مدرن
  )26 :1381 ،(باكاك .ي را كه دوست دارد براي خود بسازدتهويكند تا  مي مصرف

گرايـي و رواج مـدگرايي در مصـرف را نيـز در سـطحي كـالن        البته زيمل گسترش مصرف
دانـد. بـه نظـر وي، اگرچـه      كند تمايل افراد به مد را حاصل كشاكش فرد و جامعه مي مي تحليل

را بـراي فـرد ايجـاد     هـايي  تدنياي مدرن منجر به آزادي فرد از اسارت شده، اما خود محـدودي 
برنـد تـا    هايي چـون مـد پنـاه مـي     نحوي كه افراد براي حفظ آزادي خود به پديده است؛ به كرده
ك زنـدگي  خود را تعريف كننـد؛ امـا وبـر بـيش از وبلـن و زيمـل بـه سـب        هويت آن  ةواسط به

مبتني بر تمايز طبقات اجتماعي بر مبناي توليد را  ماركس ةاست. وبر، در بحث طبقه، ايد پرداخته
افزايد. اگـر بپـذيريم كـه مـاركس در قـرن نـوزدهم        پذيرد، اما مفهوم مصرف را نيز به آن مي مي

بـر مبنـاي    در قـرن بيسـتم طبقـه را    كرد، بايد گفت كه وبـر بندي  طبقهبر مبناي توليد  جامعه را
هـاي   تـوان سـبك   منزلتي وبر در هر طبقه نيـز مـي  هاي  گروهبندي كرد. در مفهوم  مصرف بخش

رفتـار،  اي هـ  هشـيو « از سبك زندگي چنـين اسـت:   زندگي متفاوتي را مشاهده كرد. تعريف وبر
منزلتي متفـاوت  اي ه هگرو ةكنند هايي كه مشخص نگرشو  انديشيدن ،گفتن سخن پوشيدن، لباس
  )21 :1382 ،به نقل از فاضلي 1981 ،(سوبل .».. .است

طبقـات   ةدر تحليل مصرف و فراغت كاذب آنچه نظرية وبلن مكرر بر آن اشاره دارد، تالش هم
دهد.  براي الگوبرداري و تقليد از طبقات باالتر و ناشي از اصول يكساني است كه به افراد منزلت مي

 ةداند. همـ  ها مي هاي اجتماعي بر سر ارزش فاق گروهبه باور منتقدين چنين ديدگاهي اساس را بر و
  دانند. كاذب مي ةهاي اجتماعي كسب شهرت و احترام را منوط به نوعي هزين گروه

پــردازي كــه همچــون وبلــن كــاركرد مصــرف را ايجــاد تمــايز دانســته و بــر  ديگــر نظريــه
اجتمـاعي و   ةطبقـ دارد بورديـو اسـت. بورديـو پيونـد بـين      تأكيد مراتب فرهنگي سليقه  سلسله
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پـردازي   نظريـه دهد. در  ميصورت تجربي مورد مطالعه قرار  رفتارهاي مصرفي را به تفصيل و به
فرهنگـي را نيـز داراي    ةي سرمايه نقش محوري دارد. بورديو سرمايها تبورديو تمايز بين صور
بورديـو و   يداند. مقايسـه آرا  ميكردن برخالف آن  اقتصادي و گاه عمل ةقابليت تبديل به سرماي

صـحيح مصـرف    ةوبلن به اهميت آمـوختن شـيو   ةفرهنگي و اشار ةوبلن شباهتي را ميان سرماي
 ةد. از تركيـب دو سـرماي  شـو  مـي زمان و پول حاصـل   ةكه از طريق هزيناي  هدهد. شيو مينشان 

  گيرد: مياقتصادي و فرهنگي چهار وضعيت اصلي شكل 
  دو سرمايه جايگاه بااليي دارند.هايي كه در هر  گروه .الف
  فرهنگي پايين دارند. ةسرمايو اقتصادي باال  ةهايي كه سرماي گروه .ب
  اقتصادي پايين دارند. ةفرهنگي باال و سرماي ةهايي كه سرماي گروه .پ
  هايي كه در هر دو سرمايه جايگاه پايين دارند. گروه .ت

عيت فضاي موقعيت اجتمـاعي افـراد در   ) بر اساس آرايش وض1984(زتمايبورديو در كتاب 
مراتـب   سلسـله مصـرفي و  هـاي   يتجربي سـوءگير  ةمطالع  سرمايه و نيز فضاي سبك زندگي به

اجتماعي هاي  ههاي زندگي خاصي را به گرو كند سبك ميزند و تالش  ميفرهنگي سليقه دست 
  خاص پيوند دهد.

كنـد. مصـرف    ميي را بازآفريني نش مصرفي تفاوت اجتماعترتيب از نظر بورديو هر كُ بدين
تمـايز اجتمـاعي    شود و مصرف كاالهاي ديگر بيانگر عدم مياز تمايز تلقي اي  هبرخي اقالم نشان
دسـت آمـده از تمـايز از نظـر بورديـو متناسـب بـا كميـابي وسـايل الزم بـراي            هاست. مزيت ب

  )38 ـ 9: 1391(ذكايي،  .كارگيري كاالهاي مختلف فرهنگي است به
 استفاده و خشنودي ةنظري
وي در استفاده از هاي  هانگاشتن مخاطب بر نيازها و انگيز استفاده و رضامندي ضمن فعال ةنظري
كند و برآن است كه ارزش، عاليق و نقش اجتمـاعي مخاطبـان مهـم اسـت و      ها تأكيد مي رسانه

  ند.كن ميخواهند ببينند و بشنوند انتخاب  ميمردم براساس اين عوامل آنچه را كه 
كنند  مياستفاده ها  رسانهاستفاده و رضامندي اين است كه چرا مردم از  ةپرسش اساسي نظري

شـود ايـن اسـت كـه      مـي گيرند؟ پاسخي كه به اجمال داده  ميكار  را براي چه منظوري بهآنها و 
گيـري هويـت شخصـي از     مردم براي كسب راهنمايي، آرامـش، سـازگاري، اطالعـات و شـكل    

  كنند. ميده استفاها  رسانه
صـورت   وبـيش بـه   استفاده و رضامندي اين است كه افراد مخاطب، كـم  ةفرض اصلي نظري

ميزان اين رضـايت   ؛دنبال محتوايي هستند كه بيشترين رضايت را براي آنان فراهم سازد فعال، به
  )76 ـ7: 1392زاده،  (مهدي .بستگي به نيازها و عاليق فرد دارد
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  ده  كنن جان فيسك مقاومت مصرف
كننده است. وي در تعارض بـا نظريـه آدورنـو و     بارز باور به قدرت مصرف ةجان فيسك، نمون

سيله صنعت فرهنـگ، بلكـه توسـط مـردم     و فرهنگ عامه نه به«كند كه  اقتصاد سياسي اذعان مي
 .»شود مي ختهسا

 ةن تـود عنـوا  ها را نـه بـه   كنندگان) رسانه ، مخاطبان (مصرف“مردم”فيسك با استفاده از واژة 
كند كه در حال تغييـر و   سيال، نامتجانس و خالق تعريف مياي  همسان و منفعل، بلكه مجموعه

  گنجند. اجتماعي نمي ]ايستاي[هاي  جايي هستند و در مقوله جابه
تعيين كنيم كه توانيم  تلويزيون يا فيلم تماشا نكنيم، اما نميتوانيم  ي با اذعان به اينكه ما ميو

كنندگان  حال، مصرف كند كه با اين مي تأكيدبراي ما پخش كنند،  را ما چه چيزيتلويزيون و سين
كنند كه چه چيزي متناسب و درخور عامه است.  ميتعيين آنها فرهنگ عامه هستند؛ زيرا  ةسازند

عاليق ايدئولوژيك مسـلط باشـند و امكـان     ةكنند صرفاً عرضهاي  رسانهاگر توليدات فرهنگي و 
گيرنـد.   نميكنندگان مورد پذيرش قرار  گزين را فراهم نكنند، از طرف مصرفلذت و معاني جاي

و نفوذ مناسب و در خور تأثير عرضه كنند خطوط متضاد اي  رسانهزماني كه توليدات فرهنگي و 
  )170ـ71: 2007به نقل از الفي،  1991(فيسك،  .عامه هستند

ـ        در دئولوژي مسـلط در تحميـل   حالي كه الگـوي رمزگـذاري/ رمزگشـايي هـال بـر قـدرت اي
دارد كه  كند، فيسك اظهار مي اي (رمزمسلط) بر مخاطبان تأكيد مي هاي مرجح از متون رسانه خوانش

كنـد كـه    رمزگشايي تقابلي هال را نه يك استثنا بلكه بايد يك قاعـده تصـور كـرد. او اسـتدالل مـي     
بـاور فيسـك،     كننـد. بـه   مـت مـي  اي مقاو طور معمول در برابر معاني مرجح متون رسانه مخاطبان به
وسيله  هاي زندگي روزمره كه در آن متون به اي، بلكه همچنين در بافت تنها در متون رسانه مقاومت نه
گيرند وجود دارد. فيسك دو نوع مقاومت را كه در عين حال با  كنندگان مورد استفاده قرار مي مصرف

اختي و دوم، مقاومـت گريـز.   نشـ  مقاومت نشانه كند: نخست، يكديگر پيوند متقابل دارند، معرفي مي
اي اسـت. مقاومـت گريـز، فـرار از      شناختي ناشي از توليد معاني متضاد از متون رسانه مقاومت نشانه
  )253ـ54: 1392زاده،  (مهدي» وسيله توليد لذت است. ها و فشارهاي معنا در متون، به هرگونه الزام

  درتحقيق موجود نظري الگوهاي و فرضيات بين ارتباط 1 جدول
 هانظريه هافرضيه  شماره

با “وي جم تي”و“توومن”شبكةاي مخاطبينسطح سواد رسانه  1
 هاي تفكر انتقادي كه الزمه مقابله با جنگ نرم هستند مؤلفه

اي تامن، استفاده و خشنودي، سواد رسانه
 كنندهمقاومت مصرف

و “ويتي جم”و“وتومن”شبكةاي مخاطبينسطح سواد رسانه ةرابط  2
 مديريت بدن آنان

سبك زندگي و مصرف، استفاده و خشنودي، 
و “ويتي جم”و“وتومن”شبكةاي مخاطبينسطح سواد رسانه ةرابط  3  كننده مقاومت مصرف

 گرايي آنانكاهش مصرف

و “ويجم تي”و“توومن”شبكةاي مخاطبينسطح سواد رسانه ةرابط  4
 ت آناناوقات فراغ
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  روش تحقيق 
اي) استفاده شد. تكنيك مورد  پيمايشي، توصيفي، اسنادي (كتابخانه ،يهاي كم روش در اين تحقيق از

ساخته و مصاحبه بود.  ها و اطالعات در روش پيمايشي پرسشنامه محقق آوري داده استفاده براي جمع
هزار  319كه تعداد آنها  1393سال شهر تهران در  20آماري اين پژوهش را شهروندان منطقه  ةجامع

براي انتخاب حجم نمونه  .صادفي ساده بودت گيري نمونه روشنفر بود تشكيل داده بودند.   305و 
  .نفر بود 384كه تعداد آنها  در بين افراد جامعه آماري از فرمول كوكران استفاده شد

                     
=    --------------------------------------

--- = 384  
             

 

 SPSSافزار  گيري پايايي پرسشنامه، از روش آلفاي كرونباخ با استفاده از نرم منظور اندازه به
مورد  SPSS افزار وسيله نرم به آوري شده جمع هاي داده بود. 870/0استفاده شد كه آلفاي كرونباخ 

 و آمار استنباطي آمار توصيفي از روش ها داده تحليل و در تجزيه تجزيه و تحليل قرار گرفت.
 همبستگي واريانس، ضريب تحليل هاي آزمون از ها فرضيه آزمون و استنباطي تحليل شد. در هداستفا

  .است شدهو پيرسون استفاده اي  هنمون تك tآزمون 
  هاي پژوهش يافته

  اي بررسي شد. باطي روابط بين متغيرها با آزمون همبستگي پيرسون و تي تك نمونهدر آمار استن
  جدول دوبعدي اطالعات دموگرافيك تحصيالت ـ جنسيت پاسخگويان 2جدول 

 مرد  زن جنسيت
درصدفراوانيدرصدفراواني اطالعات دموگرافيك

  تحصيالت

194/9305/16 زير ديپلم
1084/534022 ديپلم

388/18531/29 يسانسل
114/5347/18 فوق ليسانس

269/12257/13 دكترا
202100182100 جمع

 4/53دهد بيشترين فراواني سطح تحصـيالت در بـين زنـان ديـپلم بـا       ميجدول فوق نشان 
درصد ليسانس و كمترين فراواني سطح تحصيالت در بين زنـان   1/29درصد و در بين مردان با 

  .ستدرصد ا7/13درصد و در بين مردان متعلق به دكترا با  4/5لق به فوق ليسانس با متع
براي مقابله بـا جنـگ    “وي جم تي”و  “وتو من”مخاطبين شبكه اي  رسانهسطح سواد  .اول ةفرضي

  نرم باالتر از ميانگين است.



 

 

105  

انه
رس

اد 
سو

ح 
سط

اه 
ايگ
و ج

ش 
ي نق

رس
بر

 
ي ...

ا
  

  ايميانگين، واريانس و انحراف معيار متغير سواد رسانه  3جدول 

 جنگ نرم
 انحراف معيار واريانس انگينمي

42/2 744/0 38/0 

 34/0 673/0 29/3تفكر انتقادي

  اياي براي متغير سواد رسانهنتايج آزمون تي تك نمونه 4جدول 

 جنگ نرم
 ميانگين اختالف سطح معناداري آزادي ةدرج آماره تي

00/15- 383 000/0 570/0 

 296/0 000/0 383 62/8تفكر انتقادي
       

ـ    ميجدول فوق نشان هاي  هداد كـه   000/0دسـت آمـده    هدهد با توجه به سـطح معنـاداري ب
05/0p<  بودH0  رد وH1  و مقابلـه بـا جنـگ نـرم تفـاوت      اي  رسانهشد. بين سطح سواد تأييد

براساس اعتقادات و باورهـا در مخاطبـان،   ها  ممعنادار وجود دارد. با توجه به درك خيلي كم پيا
در هـا   هـا، تـأثير برنامـه    پيـام ميزان تحريـف زيـاد در   ها،  پيامد تخريب شخصيت در ارزيابي زيا

مخاطبـان،   از نظرها  شبكهاعتقادات و باورهاي فكري و فرهنگي مردم، ميزان تهييج زياد در اين 
از نظـر  ها  شبكه، ميزان خيلي زياد فريب مخاطب در اين ها مسازي در پيا ميزان خيلي زياد شايعه

مخاطبين اي  رسانهبااليي داشتند، نشان داد هر چه سطح سواد اي  رسانهي كه سطح سواد مخاطبان
در آنها كمتر و توان ها  شبكهاين هاي  هاري برنامذثيرگأباال باشد ت “وي جم تي”و  “وتو من” ةشبك

  يابد. ميمقابله با جنگ نرم در آنها افزايش 
دهـد   مـي شد نشـان   تأييد H1رد و  H0 بود >05/0pكه   000/0با توجه به سطح معناداري 

دهد، تفـاوت معنـادار    و تفكر انتقادي كه توان مقابله با جنگ نرم را مياي  رسانهبين سطح سواد 
شدن مخاطب منفعل به فعال و پرسشگر، چالش مخاطـب در محتـواي پيـام،     وجود دارد. تبديل

خبـري حـاكي از آن   هاي  هرنامب تأثيرگذاري دهنده، ميزان خيلي كم  توجه مخاطب به هدف پيام
هـاي   همخاطبين بيشتر باشد تفكر انتقادي آنها نسبت به برناماي  رسانهبود كه هر چه سطح سواد 

  يابد. ميافزايش ها  شبكهاين 
در  و ميزان تأثيرپذيري “وي جم تي”و “ وتو من”شبكة اي مخاطبين  بين سطح سواد رسانه .دوم ةفرضي
  .ابطه وجود داردمديريت بدن آنان راي  هشيو

  چاي بررسي همبستگي بين سواد رسانه  5جدول 
  “وي جم تي”و “ وتو من”شبكة و مديريت بدن مخاطبان 

 ايرسانه سواد
 مديريت بدن 

 275/0 پيرسون ضريب همبستگي
/000 سطح معناداري
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ي دهد بين دو متغير مـورد بررسـ   ميضريب همبستگي پيرسون با توجه به جدول باال نشان 
و مـديريت بـدن معـادل    اي  رسـانه معنادار وجود دارد. چون ضريب همبستگي بين سواد  ةرابط
بود و  >01/0pكه  sig( 000/0(قوي و مثبت بين متغيرها وسطح معناداري ةبا شدت رابط 275/0
شود. در نتيجه با افزايش يك عامـل، عامـل ديگـر    ميتأييد  H1رد و  H0درصد اطمينان،  99/0

شـده بـر    الگوهاي زيبايي ارائه ةاست. با توجه به كنترل خيلي كم وزن بدن با مشاهد كاهش يافته
، انجام خيلي كـم عمـل   ها برنامهشده در  هاي ارائه ، كنترل كمتر وزن بدن از طريق روشها برنامه

هـا، كنتـرل    درمان، كنترل كمتر وزن بدن از طريق لوازم ورزشي تبليغـي شـبكه  منظور  بهجراحي 
بـااليي  اي  رسـانه از طريق انجام عمل جراحي در بين پاسخگوياني كـه سـطح سـواد     كمتر وزن

بـاال   “وي جم تـي ”و “ وتو من”شبكة مخاطبين اي  رسانهداشتند مشخص شد هر چه سطح سواد 
  يابد. ميدر مديريت بدن آنان  كاهش ها  شبكهاين تأثيرگذاري باشد ميزان 

و ميـزان   “وي جـم تـي  ”و “ وتـو  مـن ”شـبكة  ين مخـاطب اي  رسـانه بين سطح سـواد   .سوم ةفرضي
  آنان رابطه وجود دارد.گرايي  مصرف

  اي بررسي همبستگي بين سواد رسانه  6جدول 
  “وي جم تي”و “ وتو من”شبكة گرايي مخاطبان  و مصرف

 ايسواد رسانه

 گرايي مصرف 

  444/0 ضريب همبستگي پيرسون

 000/0 سطح معناداري

دهد بين دو متغير مـورد بررسـي    با توجه به جدول باال نشان ميضريب همبستگي پيرسون 
گرايـي معـادل    اي و مصـرف  رابطة معنادار وجود دارد. چون ضريب همبستگي بين سواد رسـانه 

بود  >01/0pكه  sig(  000/0(با شدت رابطة قوي و مثبت بين متغيرها و سطح معناداري 444/0
شود در نتيجه با افزايش يـك عامـل، عامـل ديگـر     يتأييد م H1رد  H0درصد اطمينان،  99/0و 

 و  دليـل چشـم   هاي بازرگـاني، خريـد كـاال بـه     كم پخش پيام است. با توجه به تأثير كاهش يافته
چشمي و رقابت، خريد كاالهاي لوكس براساس موقعيت اجتماعي، ميزان سود زياد شبكه در  هم

صادي خانواده در ميزان خريد، ميزان خريد اهداف تبليغات تجاري، تأثير خيلي زياد مديريت اقت
اي بـااليي   خاطر كسب احترام در بين پاسـخگوياني كـه سـطح سـواد رسـانه      كم لوازم لوكس به

هاي  يابد ميزان تأثيرگذاري برنامه اي افزايش مي داشتند مشخص شد كه هر چه سطح سواد رسانه
  يابد. گرايي آنها كاهش مي ها در مصرف اين شبكه

و ميزان استفاده “ وي جم تي”و “ وتو من”شبكة اي مخاطبين  بين سطح سواد رسانه .ارمچه ةفرضي
  ها در اوقات فراغت رابطه وجود دارد. آنان از اين شبكه
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  اي بررسي همبستگي بين سواد رسانه  7جدول 
  “وي جم تي”و “ وتو من”شبكة و اوقات فراغت مخاطبان 

 ايسواد رسانه
  اوقات فراغت 

 340/0مبستگي پيرسونضريب ه
 000/0 سطح معناداري

دهد بين دو متغير مـورد بررسـي    ضريب همبستگي پيرسون با توجه به جدول باال نشان مي
اي و اوقـات فراغـت معـادل     معنادار وجود دارد. چون ضريب همبستگي بين سواد رسانه طةراب

بود و  >01/0pكه  sig( 000/0(با شدت رابطه قوي و مثبت بين متغيرها و سطح معناداري340/0
شود. در نتيجه بـا افـزايش يـك عامـل، عامـل ديگـر       تأييد مي H1رد  H0درصد اطمينان، 99/0

  است.  كاهش يافته
خبري، موسيقي، فيلم و سريال، صـرف زمـان   هاي  هبا توجه به صرف زمان متوسط در برنام

و صـرف زمـان زيـاد در    ا هـ  شـبكه شده از اين  هاي فرهنگي و هنري پخش خيلي كم در فعاليت
اي بـااليي داشـتند مشـخص     هاي مستند در ميان پاسخگوياني كه سطح سواد رسانه تماشاي فيلم

افـزايش يابـد ميـزان    “ وي جم تـي ”و “ وتو من”شبكة اي مخاطبين  شد هر چه سطح سواد رسانه
  يابد. ها كاهش مي هاي اين شبكه اوقات فراغت آنان در استفاده بيشتر از برنامه

  گيري   نتيجه
 كند و او را از حالت انفعالي رو مي اي با چالش روبه هاي رسانه اي مخاطب را در برابر پيام سواد رسانه

شـود مخاطـب هويـت     كند و همچنين باعث مـي  به وضعيتي فعال، پرسشگر و خودبيانگر تبديل مي
واقعـي را همسـان بـا     اي كنتـرل كنـد و جهـان    هـاي رسـانه   پيـام  ةجويان خود را در برابر نظام سلطه

اول حاكي از آن بـود كـه مخـاطبين     ةهاي پژوهش در فرضي اي در نظر نگيرد. يافته تفسيرهاي رسانه
كردنـد و بـه نقـد محتـواي برخـي       دهنده تأمل مـي  به هدف پيام“ وي جم تي”و “ وتو من”هاي  شبكه
اساس اعتقادات و باورهـاي   را برها  هاي اين شبكه هاي برنامه پرداختند. پيام ها مي هاي اين شبكه پيام

هاي آموزشي در آنهـا تـأثير داشـت كـه      كردند. تا حدودي برنامه پذيرفتند و آنها را درك مي خود مي
هايي كه مطلـوب   مصرف را داشت اما پيام ةها جير تامن مخاطب در استفاده از رسانه ةبراساس نظري

  پرداخت.  اي مي هاي رسانه گرفت و نيز به نقد پيام ها را ناديده مي پيام ةكرد و بقي بود را انتخاب مي
اسـتفاده و   ةزدند كه طبق نظري پاسخگويان براساس نياز خود دست به انتخاب و گزينشگري مي

دنبال محتوايي بودند كه بيشـترين رضـايت را    صورت فعال، به وبيش به رضامندي، افراد مخاطب، كم
ت بستگي به نيازها و عاليق آنها داشت. آنها به ارزيـابي  ساخت، ميزان اين رضاي براي آنان فراهم مي

ها را تشـخيص   هاي برنامه پيام پرداختند. تحريف در ها مي هاي اين شبكه تخريب شخصيت در برنامه
هاي  ها را داشتند. به نظر آنان در برنامه هاي اين شبكه دادند. اعتقاد به تهييج مخاطب توسط برنامه مي

شد. پاسخگويان داراي تفكـر انتقـادي    خاطب در تبليغات تجاري بسيار ديده ميها فريب م اين شبكه
  بودند.  “وي جم تي”و  “وتو من”اي  هاي ماهواره براي مقابله با جنگ نرم شبكه
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هاي دوم، سوم و چهارم سبك زندگي نشان دادند كه سـطح سـواد    هاي پژوهش در فرضيه يافته
، باعـث كـاهش از مصـرف    “وي جم تـي ”و  “وتو من”هاي  شبكهاي باالتر از ميانگين مخاطبين  رسانه

شده توسط  ارائههاي زندگي  سبك مصرف كاالها ومصرف تظاهري شده بود.   كاذب، فراغت كاذب،
از ديگران نبود. بر اين اساس افراد بخش و متمايزكننده  د هويتافرابراي ها طبق نظر زيمل  اين شبكه
قـرار گرفتنـد و كمتـر بـه كنتـرل وزن خـود از        ها زيباي اين شبكه هاي تأثير تناسب اندام كمتر تحت

هـاي   هاي بازرگـاني، رقابـت در خريـد كـاال، موقعيـت      ها پرداختند. پيام هاي تبليغي اين شبكه روش
اجتماعي در مصرف آنها تأثير زيادي نداشت و مديريت اقتصادي خانواده نقش بسـزايي در كـاهش   

هـا،   هاي خبـري، موسـيقي، فـيلم    دي زمان خود را صرف برنامهتاحدو مصرف آنان داشت. همچنين
هـاي مسـتند    هاي فرهنگي و هنري كرده بودند. بيشترين زمان خود را صرف فـيلم  ها، فعاليت سريال

مراتـب فرهنگـي، عاليـق و سـاليق خاصـي در       طبق نظر بورديو افراد براساس سلسـله  كرده بودند.
اي، بلكـه همچنـين در    تنهـا در متـون رسـانه    ك، مقاومـت نـه  پذيرش پيام داشتند و نيز به باور فيسـ 

در  گيرنـد،  مورد استفاده قـرار مـي   كنندگان وسيله مصرف هاي زندگي روزمره كه در آن متون به بافت
  هاي اين پژوهش وجود داشت.  هاي فرضيه يافته
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