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تاریخ دریافت1400/02/29 :
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تاریخ پذیرش1400/06/11 :

چكيده
بسياري از انديشمندان دگرگوني ها دوران جديد را با عنوان پست مدرن معرفي مي کنند در اين دوران همه
قطعيت ها و تعهدهاي دوران سنت و مدرنيته به چالش کشيده مي شود و عدم قطعيت و سياليت ،جايگزين
مالکهاي قبلي مي شوند .انسان ها در روابط خود نوعي شکنندگي را تجربه مي کنند که در اين نوع
شکنندگي هيچ تعهدي براي روابط خود با ديگران قائل نيست لذا نوعي سياليت در روابط به وجود آمده
است .اين تحقيق به روش پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به دنبال بررسي تجربي عوامل
اجتماعي – فرهنگي موثر بر سياليت روابط در بين بود .جامعه آماري کليه دانشجويان تحصيالت تکميلي
دانشگاه يزد در سال  98بوده تعداد  461نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .نتايج تحقيق نشان داد که ميانگين
سياليت روابط در بين دانشجويان کمتر از ميانگين مورد انتظار بود .همچنين بين مصرف گرايي ،جهان گرايي
فرهنگي ،استفاده از وسايل ارتباط جمعي و دينداري با سياليت روابط رابطه معنيداري وجود داشت.
همچنين ميانگين سياليت روابط افراد مجرد بيشتر از افراد متاهل بود .بيش از  18درصد واريانس متغير
سياليت روابط توسط متغيرهاي مصرف گرايي و جهاني شدن فرهنگي تبيين شد.
واژگان کليدي :سياليت ،پست مدرن ،جهاني شدن ،مصرف گرايي ،دانشجويان
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مقدمه

فرهنگي جهاني تبديل ميشود .فرآيند جهانيشدن و

انسان عصر جديد به طور مداوم تحت تأثير تغيير و

فرهنگ پست مدرني با ايجاد فضايي مبهم در بستر

تحوالت اساسي در زندگي روزمره خود است .اين

زندگي اجتماعي ،امنيت و آرامش را سلب کرده و

تأثير از يک طرف از فشار ساختارهاي جديد اجتماعي

اضطراب جديدي را به وجود آورده است (گيبينز و

و فرهنگي و از طرف ديگر ،از انتخاب فردي کنش

بوريمر.)39 :1381 ،

گران اجتماعي نشأت ميگيرد .کنشگران اجتماعي با

البته قبل از باومن ،دغدغه کاهش روابط اجتماعي

توجه به اطالعات و آگاهيهاي اجتماعي ،سياسي و

و سيال بودن روابط بارها در علوم اجتماعي بررسي

فرهنگي که از دنياي پيرامون خود به دست ميآورند

شد و تولد جامعه شناشي تا حدي معلول نگراني در

دائماَ رفتار و جهت گيريهاي ارزشي و نگرشي خود

مورد سستي گرفتن روابط و افت ميزان پيوندهاي

را مورد بازنگري و بازانديشي قرار ميدهند .يکي از

اجتماعي در نتيجه صنعتي شدن ،مدرنيته و جهاني

تحوالت اساسي در رفتار انسانها که نتيجه تحوالت

شدن بوده است (موسوي.)1381 ،

دوران مدرن و پست مدرن است ،دگرگوني در روابط

فرآيند مدرنيته ،جهان سنتي را كه در آن زندگي
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اجتماعي افراد جامعه با يکديگر و در نتيجه سياليت در

معنايي روشن دارد ،متالشي کرده است و پيوندهاي

تعامالت آنهاست .اين دگرگوني در زندگي شخصي،

جمعي ،مشترك و شخصي جايشان را به روابط

روابط جنسي ،حيات عاطفي ،ازدواج و خانواده در

غيرشخصي و رقابتي در جامعهاي ميدهند كه مبتني بر

حال وقوع است (گيدنز .)1389 ،از نظر برجس ،امروزه

توفيق شخصي است (اينگلهارت .)23 :2001 ،2اين

انسان در روابط خود با ديگران نوعي بالتکليفي را

فرايند و مولفههاي آن مانند جهاني شدن و مصرف

تجربه ميکند به طوري که اصل تعهد در بلند مدت

گرايي يک نوع فرهنگ سيالي توليد کرده است که بر

اهميت خود را از دست ميدهد .مفهوم سياليت بر اين

نحوه رفتار کنش گران اجتماعي تاثير اساسي گذاشته

دگرگوني در عرصه روابط انساني داللت دارد.

است.

انديشمندان علوم اجتماعي سياليت را از ديدگاه-

به نظر جيمسون فرهنگ سيال پست مدرني،

هاي متفاوت تعريف کردهاند؛ آشر و پاکيوت)2003( 1

فرهنگ تقليدي و سرهمبندي شده است که روند

سياليت را عبارت از ارتباط و تماس کاذب فرد با

تجاري و کاالييشدن جامعه در سرمايهداري متأخر

ديگران ،عدم تجربه عاطفي مشترک در روابط فرد با

عامل اصلي اين فرهنگ تلقي ميشود .وي همواره بر

ديگران و خالي بودن فرآيند تماس و ارتباط با ديگران

اين مهم تأکيد دارد که فرهنگ سيال دوران پست مدرن

از يک محتواي حقيقي و صميمانه ميدانند .از نظر

فرهنگ سطحي است که از تصاوير و سطوح عجين

باومن ،سياليت يعني عدم وجود پيوند دائمي و پايدار

شده تا تودههاي مردم را وادار کند که از روي انفعال و

در زندگي اجتماعي ،سستي در روابط انسانها با

بيتميزي بپذيرند (تاجيک .)1378 ،اين نوع سياليت و

يکديگر ،احساس اضطراب و ناامني ناشي از اين

فرهنگ پست مدرني آن در همه کشورها نفوذ کرده

سستي و تجربه اميال متضاد ناشي از اين احساس مي-

است.

باشد (باومن.)101384: ،

تحقيقات ميداني صورت گرفته نيز مويد آن است

سياليت و شکنندگي روابط که از مؤلفههاي فرهنگ

که انقالبي در حوزه ارتباطات انساني به خصوص

پست مدرن ميباشد تحت تأثير فرآيند جهاني شدن از

ارتباطات بين انسان ها ،نه تنها در کشورهاي توسعه

مرزهاي زماني و مکاني خود عبور ميکند و به
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يافته صنعتي (باس و همکارن  )2007 ،بلکه در جوامع
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غيرغربي توسعه نيافته و در حال توسعه نيز رخ داده

دانشجويان به علت آگاهي و پيشرو بودن در پذيرش

است (دلخموش .)1395 ،فرآيند جهانيشدن و فرهنگ

نوآوري ها و دگرگونيهاي فرهنگي و همچنين نقش

پست مدرني با تبديل فضايي صاف ،نامتمايز به بستر

آنها در آيندهسازي جامعه ،پژوهش بر روي اين بخش

زندگي اجتماعي ،امنيت و آرامش را سلب و اضطراب

از جامعه را اهميت مضاعفي دارد .لذا با توجه به

آفريني جديدي را به وجود آورد (گيبينز و بوريمر،

مطالب ارائه شده ،اين تحقيق به دنبال بررسي نقش

 .)39 :1381فضايي که در آن نوعي گيجي و سردر

عوامل اجتماعي و فرهنگي مرتبط با سياليت روابط

گمي و همچني نوعي تکثر سبکهاي زندگي به وجود

اجتماعي دانشجويان دانشگاه يزد است.

آورد و انسان ها را در روابط خود با يکديگر به علت
کثرت انتخاب ها دچار سياليت و ناپايداري کرده است.

تحقيقات پيشين

محتاج به ايجاد رابطه ولي در عين حال بيمناک از

شناختي کار تجربي زيادي صورت نگرفته است .لذا در

مرتبط بودن و به ويژه مرتبط بودن هميشگي اند ،زير

اين بخش ،برخي از تحقيقات مرتبط با سياليت روابط

مي ترسند که چنين حالتي بار سنگيني بر دوش آنها

مرور خواهد شد.

ما ،روابط هم خوب و هم بد هستند (باومن:1384 ،

عوامل اجتماعي -رواني موثر بر تنهايي پرداخته اند.

 )11در اين وضعيت رابطه به منزله ابزاري براي توسعه

نتايج آنها نشان داد که متغيرهاي دينداري ،حمايت

خود در نظر گرفته مي شود ،زيرا خود هم محصول

اجتماعي ،سالمت روان و رضايت از زندگي رابطه

خوديابي و هم محصول رشد روابط اجتماعي صميمي

معنادار و منفي و متغير انزواي اجتماعي ،رابطه معنادار

است .اما اين رابطه که هدف مورد نظر براي مدت

و مثبت با احساس تنهاي داشت.

زماني بلند مدت دنبال نشود ،منحل مي شود (گيدنز،
.)52 :1994

همچنين نيازي و پرنيان ( )1393سنخبندي
دوستيهاي بين دو جنس در شهر کرمانشاه را مورد

کنشگران ايراني نيز مانند ساير کنشگران ،اين

بررسي قرار دادند .يافتههاي آنها نشان داد که

تغييرات جهاني در حوزه روابط اجتماعي و انساني را

سنخهاي ارتباطي از گفتمان پسامدرن متاثر بوده و

تجربه ميکنند .با توجه به فرآيند جهاني شدن و نقش

ويژگي هايي چون سياليت ،شکنندگي ،مقطعي بودن،

آن در گسترش عناصر و مولفههاي دوران پستمدرن

عدم تعهد ،و تکثرگرايي در دوستي دارند .رابطه ناب

به نظر ميرسد قشر جوان به طور عام و دانشجويان به

نيز متاثر از گفتمان مدرن ويژگيهايي مانند تعهد و

طور خاص ،تغيير در شيوه ارتباط با ديگران را بيشتر

تعلق عاطفي ،عشق ،رابطه جنسي و نگرش غير ابزاري

تجربه کنند .از سوي ديگر شهر يزد به عنوان يک شهر

به رابطه دارد.

مذهبي ،چارچوبهاي سنتي و ديني را در عين ورود

سيدان و نجفينژاد ( )1391در تحقيق خود با

عناصر مدرنيسم حفظ کرده است .بر اين اساس ،چون

عنوان «عوامل موثر بر نگرش دختران نسبت به روابط

پذيرش تغييرات فرهنگي جديد توسط اين قشر از

با جنس مخالف» به اين نتايج دست يافتند که ميان

جامعه ايراني به مراتب بيشتر از ساير اقشار مي باشد

متغيرهاي مستقل نگرش خانواده و دوستان ،اعتقادات،

لذا ضرورت تحقيق بر روي اين قشر بيشتر احساس

ارزشها و پايبندي ديني ،سبک زندگي و پايگاه

مي شود ،به عالوه ،در بين قشر جوان جامعه؛

تابستان 1396

تحميل کند .بنابراين در جهان فرديت بخشي 4بي امان

کالنتري و حسيني زاده آراني ( )1396به بررسي
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در عصر سياليت پست مدرنيته ،افراد به شدت

در زمينه سياليت روابط به عنوان مفهومي جامعه-
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اقتصادي اجتماعي با نگرش دختران نسبت به رابطه با
جنس مخالف رابطه معنادار وجود دارد.

نتايج تحقيق گوياي آن است که مطالعات اندکي در
اين زمينه در ايران صورت گرفته است و کمتر به

زارکا )2011( 5در مطالعه اي با عنوان تأثير اينترنت

سياليت روابط به طور خاص پرداخته شده است و اين

بر ادراک دانشجويان مرد و زن پاکستان نشان ميدهد که

نوع رابطه و عواملي که موجب تغيير و تحوالت در

دانشجويان ،تأثير اينترنت بر رابطۀ در حال تغيير با

اين سبک جديد ارتباط شده است را عميقا بررسي

جنس مخالف ،اعضاي خانواده و مردم ناشناس را تأييد

نکردهاند.

ميکنند.
6

براون ( )2011در تحقيق خود با عنوان الگوهاي

چارچوب نظري تحقيق

خيانت و درمان آنها به اين نتايج دست يافت که

با توجه اينکه سياليت روابط از مسائل مطرح در

انتظارات بيشتر براي رضايت عاطفي در ازدواج و

جامعهشناسي پستمدرنيسم است ،زيگموند باومن به

انقالب جنسي و دگرگوني در ساختارهاي روزمره از

طور جامعتري اين مفهوم را تشريح و نظريهپردازي

عوامل مؤثر بر عهدشکني فزاينده ذوجين ميباشد.

کرده است؛ لذا در اين بخش به رئوس نظريه باومن در
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در پژوهشي ديگر ،هاردي و بازول ،)2006( 7پيدا

اين ارتباط پرداخته ميشود .باومن خطوط کلي گونه-

کردن عشق آنالين را مورد بررسي قرار دادند .يافتههاي

شناسي جوامع پيشامدرن ،مدرن و پستمدرن را ترسيم

آنها حاکي از اين بود که امروزه اينترنت جايگزين

ميکند .باومن مشخصه پيشامدرنيته را ،اختصارا،

راههاي سنتي براي دوستي و روابط عاشقانه شده است.

جامعهاي تمرکززدايي شده و قطعه قطعه شده مي-

کورن ول و الندگرن  )2007(8در تحقيقي با عنوان

خواند .اين جوامع را فرهنگ ديني مقتدر و سلسله

عشق در اينترنت به بررسي مقايسه گزارش روابط

مراتب اجتماعي کامالً استقرار يافته اي از روابط قدرت

عاشقانه از اعضاي اتاق گفتمان در فضاي مجازي در

به شدت قشربندي و تثبيت کرده بود .مشخصه مدرنيته

مقابل ارتباط چهره به چهره در روابط روزمره پرداخته

سيستم چند ساحتي کنترل است که شامل حقوق،

و به اين نتيجه رسيدند که تعهد و جديت در فضاي

استراتژيهاي انضباطي و کنترل ايدئولوژيک ميشود.

مجازي کمتر از فضاي واقعي است و تمايل به باالتر

اما در دوران پستمدرن کنترل اجتماعي بيشتر متکي بر

نشان دادن ويژگيهاي فيزيکي و سن در فضاي مجازي

اغوا است تا اقدامات سرکوبگرايانه دولت ،يا ارزش-

بيشتر از فضاي واقعي است.

هاي فرهنگي مشترک .در عصر پست مدرن انسجام

آليستر ،پاچانا و آليس )2005( 9در پژوهشي با

اجتماعي و وفاداري نهادي شهروندان را قدرت بازار

عنوان عوامل پيشبيني کننده تمايل خيانتگونه جوانان

تضمين کرده است .نيازها ،تمايالت ،هويتها و سبک-

براي درگير شدن در فعاليتهاي جنسي فرازناشويي،

هاي زندگي اجتماعي انسانها به مصرف پيوند خورده

عواملي را بدين گونه برمي شمارند که :تعداد شرکاي

است .باومن پست مدرنيته را بسط و گسترش وجوه

جنسي پاسخگو ،سطوح ناکارآمدي تکانشگري ،سطح

پنهان يا حاشيهاي مدرنيته ميداند .ارزشهاي گزينش،

رضايت از رابطه قبلي و همچنين سطح معنادار کيفيت

گوناگوني ،انتقادي بودن ،بازانديشي و عامليت ،ارزش-

رابطه جايگزين ،درگيري فرد را در روابط زناشويي،

هاي مدرن اند که در پست مدرنيته نيز حفظ ميشوند.

پيشبيني مي کند .آنها همچنين نشان مي دهند که

اما تعارض عميق ميان مدرنيته و پست مدرنيته وجود

جنسيت ارزش پيشبيني معناداري براي بروز تمايل به

دارد .مدرنيته حول محور نظم ،حد و مرزها و دسته -

رابطه جنسي فرازناشويي دارد.

بنديها ميگردد و در آرزوي قطعيت و شفافيت است.
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اما دوران پست مدرن ،دوران تکثر ،ابهام ،ترديد ،عدم

امکان با ديگري بودن را داشته باشد بايد براي ديگري

قطعيت و تصادفي و گذرا بودن است .دوران پست

باشد (ريتزر .)4051389: ،پس در اخالق سيال دوران

مدرن بر عکس دوران مدرنيته که به دنبال يک شکل-

جديد که باومن آن را بررسي کرده است معيار و

کردن فرهنگ بشري هست ،به تکثر فرهنگي،

مبنايي براي اخالق خوب و بد وجود ندارد و در واقع

اجتماعات و سنتهاي بشري اعتقاد دارد (سيدمن- ،

يک نوع اخالق سيال و نسبي که با توجه به

 .)2571391:در اين دوران سياليت و کثرت خصائص

دگرگونيهاي فرهنگي و اجتماعي تغيير مي کند ،در

اجتماعي ،موقعيتمندي نهادهاي اجتماعي ،تالش

جامعه گسترش مي يابد.

مييابد (سيدمن .)260 :1391 ،بر اساس نظريه باومن

بر شکنندگي اين پيوندهاي انساني در دوران جديد

در مورد ويژگيهاي دوران پست مدرن نکات مهمي

تأکيد ميکند ،باومن نشان ميدهد که چگونه در جامعه

قابل طرح است؛ نخست اينکه برخي از مهمترين

جديد روانشناسي ،بازار و ..انسان ها را به سوي ايجاد

ويژگيهاي اين دوران متعلق به دوران مدرن و

پيوندهاي سست سوق ميدهند که از اين پيوندها

پيشامدرن است .دوم اينکه ويژگي ذاتي اين دوران

تحت عنوان عشق سيال نام ميبرد .باومن ميگويد در

سياليت در روابط انساني و اجتماعي است .اين امر

عصر حاضر زنان و مردان به شدت محتاج به ايجاد

تحت تأثير عدم قطعيت و ابهامي است که در نتيجه

رابطه هستند ،اما در عين حال هراس دارند که اين

فرايند جهاني شدن در دنياي مدرن روي داده است.

ارتباط براي هميشه باقي بماند و اين ارتباط هميشگي

جهاني شدن يکي از فرايندهايي است که زمينه را براي

آنها را مجبور به تحمل فشارهايي مي کند که آزادي

اين سياليت و عدم قطعيت فراهم ميکند.

آنها را سلب نمايد (باومن.)1384 ،

باومن در نظريه اخالقي خود نيز اين سياليت را

به نظر باومن در عصر پست مدرن ،ارتباطات بين

بررسي کرده به صورتي که وي ويژگيهاي اخالقي

دو جنس نيز تغيير کيفي مي يابد .براي مثال ،در روابط

دوران پست مدرن را در مفهوم سياليت بررسي کرده

عاشقانه به شيوه مدرن با همان مکانيسم از جاکندگي

است و اخالق انسان دوران جديد را نوعي اخالق

مکان و پديده عشق سيال مواجه هستيم .مي توان گفت

سيال عنوان کرد.

در عصر سيال پست مدرنيته ،اساساً روابط عاشقانه کم

از جمله وجوه وضعيت اخالقي از چشم انداز

دوام تلقي مي شوند و افراد همواره آماده جدايي و

پستمدرن از نظر باومن به اين ترتيب است که -1

کنده شدن از عشقي هستند که درگيرش شده اند .در

مردم نه خوب و نه بد بلکه از لحاظ اخالقي متزلزل يا

عين حال ،آنان رويي گشاده به امکانهاي عشقي در

ناهمخواناند -2پديدههاي اخالقي با قاعده و

آينده دارند (باومن .)11 :1384 ،نقش فرآيند جهاني

تکرارشونده نيستند -3.اخالق ذاتاً آکنده از تناقضات

شدن و مولفههاي آن در نظر وي در اين سياليت بسيار

است که نميتوان بر آنها غلبه کرد ،آکنده از تضادهايي

اساسي است.

که نميتوان آنها را حل کرد -4.چيزي به نام اخالق

به نظر گيدنز نيز در دوران مدرنيته و عصر جهاني

جهاني وجود ندارد -5 .از ديدگاه عقالني ،اخالق

شدن ،متاثر از رشد تکنولوژيهاي نوين اطالعاتي و

غيرعقالني است و غيرعقالني خواهد ماند -6 .مبناي

ارتباطي ،افراد از مکان و موقعيتهاي محلي کنده شده

نظام اخالقي باومن اين است که شخص پيش از آنکه

و مي توانند به شيوههاي نوين به تعامل بپردازند .اين

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و

عنوان هويتي ساخته شده توسط جامعه موضوعيت

به بررسي رابطه انساني ميان زنان و مردان ميپردازد و

تابستان 1396

تفسيري انسانها در ساختن واقعيت اجتماعي و فرد به

همچنين از بعد ديگر باومن در کتاب عشق سيال،
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از جاکندگي و جدايي زمان و مکان موجب مي شود،

سياليت و عدم قطعيت شده است .وي معتقد است

پيوندهاي شخصي به راحتي پاره شوند و بتوان روابط

تاريخ مصرف روابط ،همچون تاريخ مصرف كاال،

صميمت را به قلمرو تماسهاي غيرشخصي مجدداً

ممكن است محدود باشد .هرگونه نارضايتي يا رابطة

بازگرداند (گيدنز .)171 :1392 ،باومن معتقد است

جديد مي تواند مجوزي براي به اتمام رسيدن تاريخ

تکنولوژيهاي ارتباطي و صنعت ارتباطات همزمان

مصرف باشد .روابط در دنياي جديد منطبق بر سياليت

مرزهاي زمان و مکان را شکسته و فضاي مجازي ايجاد

كلي در اين دنياست؛ به طوري كه وعدههاي رضايت

ميکنند و افراد به شيوههاي نوين در آن به تعامل مي-

بخش تر و قانع كننده تر روابط گذشته را از صحنه

پردازند .چنين تعاملي در روابط و ازدواجهاي اينترنتي

خارج مي كند يا رقيب آن مي شود (همان .)16 ،باومن

ديده ميشود .بنابراين ميتوان گفت باومن مانند گيدنز

معتقد است در «فرهنگي مصرفي مثل فرهنگ ما كه از

به تاثير مدرنيته متأخر بر ارتباطات و هم صدا با مانوئل

محصوالت حاضر و آماده براي استفادة آني ،تورگ

کستلز بر تاثير تکنولوژيهاي ارتباطي بر زندگي

زنيهاي سريع ،ارضاي فوري ،نتايج آسان ياب،

اجتماعي تاکيد دارد .به نظر باومن ارتباطات بين انسان-

دستورالعمل ها و نسخههاي مطمئن و بي خطا ،بيمة

ها تغيير کيفي داشته و مهمترين عامل اين تغيير رشد

تمام خطرها و ضمانت پس گرفتن پول كاالي فروخته

زندگي جديد با ويژگيهاي عقالني و حسابگرايانه -

شده طرفداري مي كند ،وعدة يادگيري هنر عشق

اش ،شهرنشيني و تکنولوژيهاي ارتباطي و وسايل

ورزيدن وعدة دروغين و فريبكارانه اي است» (باومن،

ارتباط جمعي است .سياليت و شکنندگي زندگي مدرن

 .)28بدين معنا كه هر كااليي به محض رضايت بخش

بر روابط انساني نيز تاثير گذاشته و آن را بسيار سست،

نبودن يا حتي ورود كااليي جديد در كنار آن قابل دور

شکننده و زودگذر کرده است.

انداختن هستند.

همچنين وي در زمينه سياليت روابط مصرف

باومن نگاه كااليي به انسان را يكي از عناصري مي

گرايي را به عنوان پديده اي جديد مورد بررسي قرار

داند كه به مصرف زدگي دامن مي زند .از نظر وي،

داد وي اعتقاد دارد افراد کاالها را استفاده مي کنند و

مادي گرايي مدرن و مصرف گرايي حاصل از آن

سپس دور مي ريزند و اين پديده متفاوت از انباشت

همبستگيهاي انساني را تحت تاثير قرار داده است.

کاال مي باشد زيرا که مصرف و دور ريختن جا را براي

وي معتقد است در اين ميان ارزش ذاتي ديگران به

استفاده از ديگر کاالها باز مي کند (باومن.)88 :1384 ،

عنوان انسانهاي منحصربه فرد ناديده گرفته مي شود و

بنابراين از نظر باومن هدف انسان مصرف کننده ميزان

وعده تجربه عشقي همچون ساير کاالها محسوب مي

گردش ،تبديل و جايگزيني کاالست .وي اين مفهوم را

شود .باومن سياليت روابط را به روابط جيب بلوز

به حيطه عشق و روابط نيز تسري داده و از عشق سيال

تشبيه مي کند .بدين معنا که اين روابط را مي توان

يا پيوندهاي ناپايدار ياد مي کند .به باور باومن فرهنگ

هنگام نياز شکوفا ساخت ،ولي پس از رفع نياز ،آنها را

مصرفي و سرمايه داري به روابط انساني نيز کشده شده

کامالً در جيب خود پنهان کرد (باومن.)13 ،

است؛ به نوعي که انسان ها يکديگر را به صورت

باومن معتقد است که در دنياي مدرن ،رابطه،

کاالي مصرفي مي نگرند و تجربه عشقي را همانند

سرمايه گذاري همچون ساير سرمايه گذاري هاست .در

ديگر کاالها مي بينند (همان.)28 ،

سرمايه گذاري ،سهمامداران هر روز صفحات مبادالت

از نظر وي ،با تسري فرهنگ مصرف گرايي به

سهام را کنترل مي کنند و بر اساس آن تصميم به حفظ

روابط ،روابط انساني و روابط عاشقانة زوجين دچار

خود يا فروش سهام خود مي گيرند .وي مي گويد :در
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رابطه بودن مساوي است با ميزان زيادي از مشکالت و

مدرن و با کمرنگ شدن گزارههاي ديني ،فردگرايي و

از همه مهمتر عدم قطعيت و ترديد دائمي (باومن.)38 ،

صرف انتخاب فرد براي رفتار خود ،سياليت در روابط

وي بر اين باور است ،زماني که در رابطه ناامني رسوخ

را تشديد کرده است.

مي کند ،هرگز هدايت رابطه اطمينان بخش ،فکورانه و

فرضيههاي تحقيق

پايدار نيست و احتمال برخوردهاي متفاوت از تالش

 )1بين جنسيت و سياليت روابط دانشجويان تحصيالت

در جلب رضايت يا کنترل و حتي حمله بدني وجود

تکميلي دانشگاه يزد تفاوت معنيداري وجود دارد.
 )2بين وضعيت تاهل و سياليت روابط دانشجويان

دارد (باومن.)40 ،
همچنين او به فرهنگ مصرفي سرمايهداري در
دنياي مدرن اشاره کرد .چنانچه گويي اين نگرش به
روابط انساني نيز گسترش پيدا کرده است و افراد
يکديگر را به صورت کاال ميبينند .همانطور که کاالها
تاريخ مصرف دارند ،گويي روابط نيز داراي تاريخ

تحصيالت تکميلي دانشگاه يزد تفاوت معنيداري وجود
دارد.
 )3بين مصرف گرايي و سياليت روابط دانشجويان
تحصيالت تکميلي دانشگاه يزد رابطه وجود دارد.
 )4بين دينداري و سياليت روابط دانشجويان تحصيالت
تکميلي دانشگاه يزد رابطه وجود دارد.

نشده باشد نيز ،ممکن است گزينههاي بهتر و

تحصيالت تکميلي دانشگاه يزد رابطه وجود دارد.

جديدتري براي رابطه پيش بيايد (باومن.)1384 ،

 )6بين جهان گرايي فرهنگي و سياليت روابط دانشجويان

به طور کلي باومن در نظريه خود درباره عشق

تحصيالت تکميلي دانشگاه يزد رابطه وجود دارد.

سيال و ناپايداري روابط جديد اعتقاد دارد انسان ها در
ها و ارزشهاي خود دائماً بازانديشي مي کنند ،اين

پژوهش حاضر با رويکرد کمي و شيوه پيمايشي

بازانديشي در رفتار و کنش ها باعث مي شود که

اجرا شده است .جامعه آماري شامل کليه دانشجويان

نسبت به هر پديده و وضعيتي موضع ناپايدار و

تحصيالت تکميلي (ارشد و دکتري) دانشگاه يزد در

غيرقطعي اتخاذ کنند .به علت فردگرايي و مصرف

سال 1398بوده که بر اساس فرمول کوکران  460نفر از

گرايي و نبود معيار قطعي براي رفتار درست از

آنها به عنوان نمونه انتخاب شد .نمونهگيري نيز به

نادرست ،سياليت در روابط دوستي ،خانوادگي و

روش خوشهاي چند مرحلهاي است .دادههاي مورد

ذوجين گسترش مي يابد .چون در دوران سنت که دين

نياز در اين مطالعه به کمک پرسشنامه گردآوري شد.

تعهد و جمع گرايي را ترويج مي داد ،در دوران پست

مصرف گرایی
دینداری
وسایل ارتباط جمعی

سیالیت روابط

جهان گرایی فرهنگی
جنسیت
وضعیت تاهل

شکل  :1مدل تحقيق

تابستان 1396

دوران جديد تحت تاثير فرآيند جهاني شدن در نگرش

روش تحقيق

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و

مصرف هستند .و اگر تاريخ مصرفشان هنوز تمام

 )5بين وسايل ارتباط جمعي و سياليت روابط دانشجويان
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روايي

10

ارزيابي قرار گرفت؛ در روايي صوري گويهها و طيف-

متوسط بود و  40/1درصد از دانشجويان ميانگين

هاي به کار گرفته شده در پرسشنامه در اختيار تعدادي

جهاني شدن فرهنگي در بين آنها باال بود .ميانگين

از جامعهشناسان و کارشناسان قرار گرفت و از آنان

جهاني شدن فرهنگي دانشجويان برابر با  20/81بوده

خواسته شد تا نظر خود را اعالم کنند .جهت اطمينان

که از ميانگين مورد انتظار ما که برابر با  15بود ،بيشتر

طيفهاي موجود در پرسشنامه نيز از

مي باشد .همچنين نتايج نشان داد که  17/6درصد از

از پايايي

12

ابزار سنجش از نوع صوري

11

مورد

پاسخگويان ميانگين جهاني شدن فرهنگي در بين آنها

پاسخگويان داراي ميزان دينداري کم 51/4 ،درصد از

ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد.
نتايج جدول شماره  1نشان ميدهد که مقدار آلفاي

پاسخگويان داراي ميزان دينداري متوسط و  31درصد

کرونباخ متغيرهاي تحقيق باالتر از  0/07ميباشد که

از آنها داراي ميزان دينداري بااليي بودند .همچنين

نشان دهنده همبستگي دروني باال بين گويههاي تحقيق

ميانگين متغير دينداري در بين پاسخگويان  15/62بود.

ميباشد.

ميانگين دينداري دانشجويان برابر با  15/62بوده که از

جدول  :1ضريب آلفاي کرونباخ متغيرها و تعداد
سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و تابستان 1396

گويههاي هر متغير
متغير

تعداد گويهها

آلفاي کرونباخ

سياليت

15

0/78

جهان گرايي فرهنگي

6

0/72

دينداري

5

0/91

مصرف محوري

5

0/85

ميانگين مورد انتظار ما که برابر با  13/5بود ،بيشتر
است 84/6 .درصد از پاسخگويان داراي مصرف رسانه
کم 13/7 ،درصد از آنها داراي مصرف رسانه متوسط
و تنها  1/7درصد از پاسخگويان داراي مصرف رسانه
باال يودند .همچنين ميانگين متغير مصرف رسانه در
بين پاسخگويان  11/51بود .نتايج جدول نشان داد که
جدول  :2توزيع فراواني دانشجويان بر حسب
متغيرهاي تحقيق

يافتههاي تحقيق

ميزان

فراواني

درصد

ميانگين

کم

43

9/3

20/81

زنان و  154نفر ( )33/4را مردان تشکيل ميدهند.

متوسط

233

50/5

زياد

185

40/1

ميانگين سني پاسخگويان  30/73سال و محدوده سني

کم

81

17/6

متوسط

237

51/4

زياد

143

31

کم

390

84/6

متوسط

63

13/7

زياد

8

1/7

کم

87

19/1

متوسط

237

51/4

زياد

136

29/5

کم

226

49

متوسط

206

44/7

زياد

29

6/3

آمار توصيفي
از مجموع کل پاسخگويان 307 ،نفر ( )66/6را

آنها بين  20-44سال بود که  67/7درصد از آنها ،در

متغير
جهاني شدن

دينداري

گروه سني  20-28سال 24/3 ،درصد از آنها در گروه
سني  29-36سال و  2/6درصد در گروه سني 37-44
سال قرار داشتند .همچنين  25نفر از پاسخگويان ميزان

مصرف رسانه

سن خود را ذکر نکردند .از مجموع  461نفر68/9 ،
درصد از دانشجويان مجرد و  31/1از آنها متأهل

مصرف گرايي

بودند.
نتايج جدول شماره  2نشان مي دهد که از 9/3
درصد از دانشجويان ميانگين نگرش و جهانبيني نسبت
به جهاني شدن در بين آنها کم بوده 50/5 ،درصد از

سياليت روابط

15/62

11/51

15/76

32/42
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 19/1درصد از پاسخگويان داراي ميزان مصرفگرايي
کم 51/4 ،درصد از آنها داراي ميزان مصرفگرايي
متوسط و در  29/5درصد از دانشجويان ميزان مصرف-
گرايي بااليي داشتند .ميانگين مصرفگرايي در بين

آمار استنباطي تحقيق
فرضيه اول :بين سياليت روابط زنان و مردان
تفاوت وجود دارد.

پاسخگويان  15/76بود که از ميانگين مورد انتظار که

اطالعات جدول شماره  4نشان ميدهد که بين

برابر با  12/5بوده بيشتر است .نتايج جدول همچنين

زنان و مردان در ميزان بازانديشي تفاوت معنيداري

نشان مي دهد که  49درصد از دانشجويان ميزان

وجود ندارد چون سطح معنيداري فرضيه فوق باالتر

سياليت روابط در بين آنها کم بوده 44/7 ،درصد از آن-

از ( )0/05مي باشد لذا فرضيه فوق تأييد نميشود.

ها ميانگين سياليت روابط در بين متوسط بوده و در
نهايت  6/3درصد از دانشجويان داراي سياليت روابط
باال بودند .همچنين ميانگين متغير سياليت روابط در

فرضيه دوم :بين وضعيت تاهل و سياليت تفاوت
معنيداري وجود دارد.

بين پاسخگويان  32/42بود که از ميانگين مورد انتظار

افراد مجرد و متاهل در سياليت تفاوت معنيداري
وجود دارد چون سطح معنيداري فرضيه فوق زير
( )0/05مي باشد و ميانگين سياليت افراد مجرد بيشتر
از افراد متاهل مي باشد لذا فرضيه فوق تأييد مي شود.

متغير

گروه ها

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

T

درجه آزادي

سطح معنيداري

جنس

مرد

154

19/46

3/93

1/508

459

0/132

زن

307

18/85

3/94

جدول :4آزمون تي براي مقايسه ميانگين سياليت به تفکيک وضعيت تاهل
گروه ها

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

T

درجه آزادي

سطح معنيداري

وضعيت

مجرد

341

24/76

3/67

1/891

459

0/041

تاهل

متاهل

120

20/51

3/81

متغير

جدول  :5ماتريس همبستگي متغيرهاي تحقيق
جهاني شدن فرهنگي

متغير
دينداري
وسايل ارتباط جمعي

دينداري

وسايل ارتباط جمعي

مصرف گرايي

*-0/369
0/075

0/075

مصرف گرايي

**0/462

*-0/322

*0/322

سياليت روابط

**0/362

*-0/303

*0/203

** رابطه در سطح  99درصد معنادار است.

* رابطه در سطح  95درصد معنادار است.

**0/413
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جدول  :3آزمون تي براي مقايسه ميانگين سياليت به تفکيک جنس

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و

که برابر با  37/5بوده مقداري پايين تر بود.

اطالعات جدول شماره  4نشان ميدهد که بين

 / 62زهرا سادات مشير استخاره ـ ياسين خرمپور

جدول  :6تبيين متغير سياليت بر اساس متغيرهاي مستقل
متغير

Beta

B

T

Sig

R

R2

1

مصرف گرايي

0/300

0/248

6/080

0/000

0/352

0/143

2

جهاني شدن فرهنگي

0/177

0/106

3/594

0/000

0/391

0/183

مرحله

جدول شماره  5ماتريس همبستگي را نشان مي

متغير مصرف گرايي به تنهايي قادر به تبيين بيش از

دهد .جدول شماره  5نشان مي دهد که بين جهاني

 0/14از واريانس سياليت روابط ميباشد ،متغير بعدي

شدن فرهنگي و سياليت روابط رابطه معني دار و مثبتي

که بيشترين همبستگي را با سياليت روابط داشته جهاني

وجود دارد به صورتي که با افزايش جهان گرايي

شدن فرهنگي بوده است .با وارد کردن اين متغير به

فرهنگي دانشجويان سياليت روابط آنها نيز بيشتر مي

معادله رگرسيون مقدار  R2به 0/173رسيده است ،مقدار

شود.

بتاي جهاني شدن فرهنگي ( )0/177بيانگر اين ميباشد
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فرضيه بعدي تحقيق به بررسي رابطه بين دينداي و

که با افزايش يک واحد به سطح جهاني شدن ،به مقدار

سياليت روابط دانشجويان پرداخت ،نتايج نشان داد که

( )0/177سياليت روابط افراد بيشتر ميشود .بنابراين

با افزايش دينداي دانشجويان ،ميزان سياليت روابط آنها

اين متغيرها قادر به تبيين بيش از  0/18از واريانس

کمتر مي شود ،فرضيه فوق در سطح  95درصد تاييد

سياليت روابط ميباشد باقي متغيرها نيز از مدل خارج

شد.

شدند.
نتايج جدول نشان داد که بين وسايل ارتباط جمعي

و سياليت روابط رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد،

بحث و نتيجهگيري

بدين صورت که با افزايش استفاده از وسايل ارتباط

در دنياي مدرن ،فرهنگ مصرف گرايي به همه

جمعي سياليت روابط نيز افزايش مي يابد .لذا فرضيه

روابطه به خصوص روابط انساني تسري يافته و روابط

فوق در سطح  99درصد تاييد شد.

اجتماعي و حتي روابط دوستانه و خانوادگي را دچار

فرضيه بعدي تحقيق به بررسي رابطه بين مصرف

سياليت و عدم قطعيت کرده است .تاريخ مصرف

گرايي و سياليت روابط پرداخته است .نتايج نشان داد

روابط اجتماعي و دوستانه مانند تاريخ مصرف کاال،

که بين مصرف گرايي و سياليت روابط رابطه مثبت و

محدود و ناپايدار شده و روابط سطحي جايگزين

معنيداري وجود دارد به صورتي که با افزيش مصرف

روابط پايدار و عميق در بين کنش گران شد .جامعه

گرايي ،ميزان سياليت نيز بيشتر مي شود .لذا فرضيه

ايران مانند بسياري ديگر از جوامع تحت تاثير فرآيند

فوق نيز در سطح  99درصد تاييد مي شود.

جهاني شدن و مولفههاي آن شاهد تغيير و دگرگوني
در ارزش ها و باورها خود شده است .دانشجويان به

رگرسيون

علت پيشرو بودن در پذيرش پديدههاي فرهنگي و

به منظور بررسي ميزان تأثير متغيرهاي مستقل بر

همچنين انعطاف داشتن در مقولههاي جهاني بيشتر از

سياليت روابط از آزمون رگرسيون گام به گام استفاده

ساير اقشار تغيير در ارزش ها و باورها را هضم مي

شد .چنانکه در جدول شماره  6آمده است ،در بين

کند .اين تحقيق به دنيال بررسي عوامل اجتماعي و

متغيرهاي مستقل ،متغير مصرف گرايي و جهانيشدن

فرهنگي مرتبط با سياليت روابط در بين دانشجويان

فرهنگي بيشترين همبستگي را با سياليت روابط دارد.

تحصيالت تکميلي دانشگاه يزد بود.
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از مجموع کل پاسخگويان )66/6( ،را زنان و

از افراد متاهل است براي تبيين اين فرضيه ميتوان

( )33/4را مردان تشکيل دادند و ميانگين سني آنها

گفت که افراد متأهل به علت تعهدي که به شريک

 30/73سال بود همچنين  68/9درصد از دانشجويان

زندگي خود دارند ،به نسبت افراد مجرد سياليت روابط

مجرد و  31/1از آنها متأهل بودند.

کمتري از خود نشان ميدهند ،يکي ديگر از علتهاي

همچنين نتايج توصيفي نشان داد ميانگين سياليت

اجتماعي اين پديده را ميتوان به اين صورت برشمرد

روابط در بين نمونه تحقيق از ميانگين مورد انتظار

که در جامعه ما به علت سيطره فرهنگ سنتي و ديني

کمتر بود ،چون جامعه ايران يک جامعه سنتي و تحت

بر کنشهاي روزمره افراد ،اين پديده سيال بودن روابط

تاثير ارزش ها و گزارهاي ديني و جمعي قرار دارد ،لذا

را براي افراد متأهل ممنوع کرده است.

است هر چند تحت تاثير جهاني شدن اين مقوله در

دينداري افراد سياليت روابط افراد کمتر مي شود .در

بين برخي از دانشجويان نيز بوده است .ميانگين نمره

مورد مکانيسم تأثير دينداري بر سياليت روابط ،ميتوان

جهاني شدن فرهنگي دانشجويان از ميانگين مورد

گفت که دينداران عموما تحت تأثير احکام و ضوابط

انتظار بيشتر بود ،اين يافته نيز نظريه انديشمندان و

شريعت ،رفتارهاي فردي و اجتماعي آنها تنظيم مي-

جامعه شناسان در زمينه پيشرو بودن اين قشر در

شود .آنها با توجه به دقتي که در رعايت آداب و

مقولههاي نو را تاييد کرد .همچنين مصرف گرايي در

مناسک ديني دارند ،رفتارهاي فردي و اجتماعيشان

بين دانشجويان نيز بيشتر از ميانگين مورد انتظار بوده

تنظيم و به قاعده ميشود .سياليت در روابط نيز به

است در واقع مقوله مصرف تحت تاثير رسانههاي

عنوان يکي از جلوههاي رفتار فردي و اجتماعي تحت

ارتباط جمعي که نيازهاي کاذب را در مخاطب به

تأثير رعايت احکام و ضوابط ديني به صورت

وجود مي آورند شکل مي گيرد ،نظام سرمايه داري با

ناخودآگاه تنظيم ميشود .همين امر زمينه کاهش

عناصر خود نيز دائم ميل به مصرف را از طريق رسانه

سياليت روابط را در بين دينداران فراهم ميکند .عالوه

و جهاني شدن بازتوليد مي کند .در زمينه متغير

بر اين مي توان گفت که افراد ديندار در روابط خود با

دينداري نيز نتايج نشان داد که ميانگين دينداري

ديگران بيشتر احتياط ميکنند .آنها به دنبال ايجاد

دانشجويان تا حدودي باال بوده است ،براي تبيين اين

ارتباطات بيشتر با ديگران نيستند .همچنين براي روابط

يافته مي توان گفت سپهر اجتماعي ،آموزشي و

خود با ديگران ارزش قائلند .با توجه به اينکه بخشي از

فرهنگي جامعه ما مروج گزارههاي ديني است و جامعه

دين اخالقيات ميباشد ،آنها در روابط خود با ديگران

پذيري افراد از دوران کودکي با مقوالت ديني شروع

احساس تعهد بيشتري ميکنند .همين امر سبب ميشود

مي شود لذا به نظر طبيعي است که ميانگين دينداري

که آنها به دنبال سياليت در روابط خود با ديگران

در بين چنين جامعه اي باال باشد.

نباشند .همچنين مي توان گفت مذهب و دين به عنوان

فرضيه اول تحقيق به بررسي تفاوت بين زنان و

يک پديده کارکرد همبستگي اجتماعي را در جوامع

مردان در سياليت روابط پرداخت ،که نتايج نشان داد

سنتي دارند ،جامعه ما هم بدين سبب که يک جامعه

بين اين دو مقوله رابطه اي وجود ندارد .ولي فرضيه

ديني است و در اين دين بر پيوندهاي خويشاوندي و

بعدي تحقيق درباره تفاوت بين افراد مجرد و متاهل

عاطفي بين اعضاي گروهها تأکيد شده است ،ميتوان

نشان داد که ميانگين سياليت روابط افراد مجرد بيشتر

بدين صورت بيان کرد که تأکيد دين بر صلهرحم و

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و

رفتارهاي افراد نقش اساسي دارد رخنه آنچناني نکرده

و سياليت روابط پرداخت ،نتايج نشان داد که با افزايش
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مقوله سياليت در جامعه که دين در کنش ها و

فرضيه بعدي تحقيق به بررسي رابطه بين دينداري
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ديد و بازديد خويشاوندان نسبت به هم خود مانع

واقعيت سخن گفت .ديگر واقعيتي باقي نمانده است

جدي است در برابر سياليت روابط افراد چون باعث

که تصوير را با آن سنجيد .بنابراين از ديدگاه پست-

ميشود پيوند و همبستگي ذهني و عيني بين افراد

مدرنها نقش اصلي در شکلدهي به ذائقهها ،تمايالت،

بيشتر شود.

نوع انديشيدن و سبک زندگي توسط رسانهها ايجاد

يکي ديگر از فرضيههاي تحقيق بررسي رابطه بين

ميشود و آنها به ذهنيت ما شکل ميدهند .بنابراين با

استفاده از وسايل ارتباط جمعي و سياليت روابط بوده

توجه به نظريه باومن در مورد تاثير رسانه ها به عنوان

است .در مورد تأثير معنادار استفاده از وسايل ارتبط

مولفه ي جهاني شدن ،مي توان بيان کرد که اين رسانه

جمعي بر سياليت روابط افراد با يکديگر بايد گفت که

ها در تبليغات و فرهنگ حاکم بر خود اصولي را

باومن معتقد است تکنولوژيهاي ارتباطي و صنعت

گسترش مي دهد که با روح جهاني شدن و نظام

ارتباطات همزمان مرزهاي زمان و مکان را شکسته و

سرمايه داري پيوند داشته باشد ،در واقع نشان دادن

فضاي مجازي ايجاد ميکنند و افراد به شيوههاي نوين

سياليت يکي از کارکردهاي رسانه جهاني شدن مي

در آن به تعامل ميپردازند .چنين تعاملي در روابط و

باشد.
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ازدواجهاي اينترنتي ديده ميشود .همچنين مي توان

فرضيه ديگر تحقيق به بررسي رابطه بين مصرف

گفت که رسانهها بيدرنگ و به طرق مختلف موجب

گرايي و سياليت روابط پرداخت .نتايج نشان داد که با

سرگرمي ،آموزش فرهنگي جهاني سياليت مي باشند.

افزايش مصرف گرايي ،سياليت روابط نيز بيشتر مي

ماهيت و تاثير رسانهها به منزله جرياني اساسي ،براي

شود .براي تبيين اين يافته مي توان گفت که باومن نگاه

درک قدرت و سلطه پذيرفته شده فرهنگ يکپارچه اي

كااليي به انسان را يكي از عناصري ميداند كه به

که جهاني شدن مروج شناخته شده است .تاکيدي که

مصرفزدگي دامن ميزند .از نظر وي ،ماديگرايي

پست مدرنيستها بر تقدم و اولويت تصورات،

مدرن و مصرفگرايي حاصل از آن همبستگيهاي

استعارات ،رونوشتها و نمادها در شکل گيري

انساني را تحت تاثير قرار داده است .باومن معتقد است

حقيقت دارند ،در واقع تاييدي بر همين مطلب است.

در اين ميان ارزش ذاتي ديگران به عنوان انسانهاي

رسانهها خود را با جامعه اطالعاتي و ويژگيهاي آن

منحصربه فرد ناديده گرفته ميشود (باومن.)1384 ،

انطباق دادهاند ،بر فرض ،اگر کسي تلويزيون نداشته

يافتههاي فوق با نتايج پژوهشهاي سيدان و نجفي نژاد

باشد ،از جامعه خارج ميشود .و آرزوها و روياهايش

( ،)1391نيازي و پرنيان ( ،)1393حسينيزاده آراني

تهي ميشوند .اينها از خصوصيات رسانه دوران

( ،)1396زارعان و چابکي ( ،)1397مک آليستر ،پاچانا

جامعه اطالعاتي است .بودريار تاکيد ميکند که ديگر

و آليس ( )2005و زارکا ( )2011همخواني دارد .در

موضوع اين نيست که تلويزيون تصاويري را به

واقع فرهنگ مصرفي و سرمايه داري آنگونه که باومن

واقعيت ضميمه ميکند يا واقعيت را تحريف ميکند يا

( )1384اشاره مي کند -با تسري به روابط انساني،

دربارهي آن به دروغگويي ميپردازد ،حتي موضوع اين

انسان ها را به صورت کاالي مصرفي درآورده و به

نيست که تلويزيون بين بيننده و زندگي او قرار مي-

تجربه عشقي شکل کاال داده است .به عبارت ديگر

گيرد ،و به طريقهي زيستن شکل ميدهد يا معناي آن

عشق نيز مانند مد جنبه سيال و مقطعي پيدا کرده و

را تفسير ميکند .از نظر بودريار ،اکنون خود جامعه به

هدف انسان مصرف کننده ميزان گردش ،تبديل و

قوارهي تلويزيون ساخته ميشود .تاريخ چيزي جز

جايگزيني کاالهاست.

نمايشي تماشايي نيست .ديگر نميتوان از تحريف
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همچنين مي توان گفت که مصرفگرايي با تغيير

ميکند .جست وجوي بيپايان براي بازارهاي جديد،

انديشه مردم درباره مصرف پديد ميآيد .در زمانهاي

تغيير سريع کاالها و دستکاري مداوم سليقه و عقيده

گذشته مردم به تهيه كاالها و خدمات ضروري درجه

مردم از طريق تبليغات باعث ايجاد فرهنگ پسامدرني

اول و بعد كاالهاي غيرضروري با اولويت و توان خريد

شده است که ويژگي اين نوع فرهنگ وجود ناپايداري

خود ميپرداختند و در تهيه و توليد مايحتاج خود نقش

و انديشههاي سطحي به جاي معاني عميق ،کثرت-

داشتند ،اما براي اشاعه مصرفگرايي الزم بود اين نوع

گرايي و هرج و مرج به جاي فراروايتهاي عقل و

نگرش تغيير يابد؛ بنابراين به وسيله تبليغات از طريق

پيشرفت است .بهصورت ديگر نيز ميتوان گفت ورود

وسايل ارتباط جمعي در نوع نگرش مردم تغيير داده شد

به دوران سياليت ،حاصل جهانيشدن ميباشد.

و مردم در پي هر چه بيشتر مصرفكردن بودند و

بر اين اساس و با توجه به نتايج به دست آمده ،در

هستند .در اين تغيير اصل اساسي اين بود كه مصرف

جهت کاهش آسيبهاي ناشي از فرآيندهاي منفي

تبديل به يك ارزش و هنجار شد .نظام سرمايهداري از

جهاني همچون سياليت روابط پيشنهادي زير ارائه مي-

رسانهها به عنوان ابزاري براي آمادهسازي بسترهاي

شود؛

مصرف گرايي صرفاً در کاال نيست بلکه در روابط

فرهنگ مبتني بر دين

دائم روابط به وجود مي آيد که اين امر مروج نوعي

عام ،برخي از آثار و پيامدهاي منفي آن که مي-

سياليت بوده است .گيدنز از ميان انديشمندان معاصر

تواند آسيبهاي جدي به سنتهاي فرهنگي

بيش از همه بر کارکرد هويت بخش مصرف تأکيده

جامعه ما دارد کند کنترل شود.

کرده است .او معتقد است که در دوران مدرنيته افراد از

 -ترويج و گسترش فرهنگ قناعت در مقابل

مصرف ،براي بيان هويت خود استفاده ميکنند .اين

فرهنگ مصرفي ميتواند زمينه پيشرفت اقتصادي

نوع هويت يک هويت سيال و روزمره است.

و فرهنگي را به دنبال داشته باشد.

نتايج همچنين نشان داد که بين جهاني شدن

-رسانههاي جمعي برنامهها و محصوالت فرهنگي

فرهنگي و سياليت رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد

را نمايش دهند که محتواي آنها تشويق مردم به

به صورتي که با افزايش نگرش جهاني شدن فرهنگي

داشتن روابط ثابت و مستحکم با يکديگر باشد.

دانشجويان ،ميزان سياليت روابط آنها نيز بيشتر مي

 -پيشنهاد ميشود که محققان در پژوهشهاي خود

شود .اين يافته نظريه باومن ( )1384در مورد ارتباط

سياليت روابط را به صورت کيفي نيز مورد

بين جهاني شدن و سياليت را تاييد کرد .هاروي

بررسي قرار دهند.

جهانيشدن را به پست مدرنيسم که سياليت در بستر

 -همچنين مهم است که پژوهشهايي در مورد

آن شکل گرفت ،پيوند ميزند .به عقيده وي جهاني-

سياليت در ميان نمونههاي غير دانشجو نيز انجام

شدن براي سرمايهداري پديده جديدي نيست ليکن

شود.

پسامدرنيته انعطافپذير دربردارنده شدتيافتن تراکم و
فشردگي زماني فضايي است که ويژگي اين نوع
پسامدرنيته محسوب ميشود .به نظر هاروي
پسامدرنيته انعطافپذير يک فرهنگ پسامدرن خلق
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