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  1  مقاومتي  اقتصاد در زندگي سبك نقش ملي همايش     

  
  

  هاي اجتماعي بر سبك زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي رسانه تأثير
  

  1سادات موسوي مهري
  

  چكيده
در بين . نماد هويت فردي و اجتماعي است ،نظران شود كه به زعم بسياري از صاحب سبك زندگي الگويي جمعي شمرده مي

با . آورد شمار گيري آن به عوامل اثرگذار بر شكلمهمترين توان از  اي را مي ها و محصوالت رسانه گذار بر آن، رسانهتأثيرانواع عوامل 
اين فضا و از همه  گيري تجارب مختلف نوين مبتني بر ها و شكل هاي اجتماعي و كاربران آن توجه به گسترش روزافزون رسانه

از راه  غالباًپذيري افراد كه  ها در هويت توان از نقش روزافزون اين رسانه اي از اين تجارب، نمي تر انتخابي بودن بخش عمده مهم
هاي سبك  شاخصمهمترين با توجه به  .پوشي نمود شود، چشم سبك زندگي انتخابي متأثر از اين فضا توليد و بازتوليد مي

ي مصرف و شيوه تغذيه، پوشاك و نوع مسكن، شيوه گذران اوقات فراغت، الگوهاي مربوط به شيوه تمركز بر الگو(زندگي
هاي  اهميت رسانه ،)اندازهاي اخالقي و الگوهاي زندگي خانوادگي و بهداشت و سالمت ها، آداب معاشرت و چشم مندي عالقه

  .ك نموده و از اين فضا براي ترويج اقتصاد مقاومتي سود جستطور ملموس در توان در سبك زندگي معاصر به اجتماعي را مي
   سبك زندگي، اقتصاد مقاومتي، رسانه اجتماعي: كليدي واژگان

  
  مقدمه

. شود ها مربوط مي هاي فرد و هنجارهايي است كه به اين ارزش سبك زندگي فرد بازتابي از ارزش
هاي گوناگون افراد  بيني سليقه ها قبل با درك اين مهم و كشف و پيش هاي مختلف جهان از مدت رسانه

افزار و رفتارهاي  اي، نرم الگوهاي رفتاري متناسب با آن را در قالب فيلم، مدلباس، رنگ سال، بازي رايانه
  . كنند خاص، توليد و به جامعه مخاطبان خود ارائه مي

اي از مفاهيم مانند فرهنگ، جامعه، رفتار،  جموعهپيوندي تنگاتنگ با م 2امروزه اصطالح سبك زندگي
اخالق، ايدئولوژي، شخصيت، هويت، توليد، مصرف، طبقه اجتماعي، سليقه و نياز دارد و حاصل اين رويكرد 

اه تالشي گسترده براي معرفي، ترويج و تثبيت سبك خاصي از زندگي است كه خاستگ نيز خواسته يا ناخواسته
  .)10 :1391 فاضل قانع،(آن است آن، غرب و عقبه معرفتي
در ادبيات و فضاي گفتماني كشور،  »سبك زندگي«با توجه به نو بودن بحث  هاي اخير، رهبري نيز در سال

توان به اين  از جمله اين سؤاالت مي .د توجهات را معطوف به اين بحث نموده استطرح سؤاالت متعد اب
چرا در روابط اجتماعي، حقوق متقابل  در ايران ضعيف است؟چرا فرهنگ كار جمعي «موارد اشاره داشت كه 

 نشيني چيست آيا رعايت الزامات آپارتمان چرا در برخي مناطق، طالق زياد شده است؟ شود؟ نمي رعايت

علت  گوييم؟ مي هاي روزانه، هميشه به هم راست آيا در معاشرت الگوي تفريح سالم كدام است؟ شود؟ مي

                                                            
 هيأت علمي جهاد دانشگاهيعضو  دانشجوي دوره دكتراي علوم اجتماعي و -1

2. Life Style 
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ها و معماري شهرها چقدر  طراحي لباس ها در روابط اجتماعي چيست؟ ابردباريها و ن برخي پرخاشگري
يي، براي گرا مصرفچرا  شود؟ مي و در اينترنت رعايتها  آيا حقوق افراد در رسانه منطقي و عقالني است؟

ديگر هر يك به نوعي با بحث سبك  ةاين سؤاالت و سؤاالت مطرح شد. »...و  برخي افتخار شده است؟
  .ي عجين است كه پاسخ آنها را بايد در اين حوزه جستجو نمودزندگ

هاي  امروزه بر كسي پوشيده نيست كه دستيابي به اهداف اقتصادي نيز بدون هماهنگي و همراهي بخش
داري است،  گرايي كه يكي از اركان نظام سرمايه گسترش مصرف. اجتماعي و فرهنگي غيرممكن خواهد بود

سازي در اين حوزه خصوصاً پس از جنگ جهاني و با گسترش مهندسي  فرهنگزماني ممكن شد كه با 
توجه انديشمندان در مقام . هاي مختلف در حوزه فرهنگي، قرين شد سازي و ذائقه ،...رضايت، روابط عمومي و

هاي  بررسي سبك زندگي تنها بر رفتارهاي عيني و به ويژه مصرفي متمركز نيست و به تدريج به سوي جنبه
شايد به اين دليل كه آنان دريافتند در  .)12: 1387گيدنز،(ها سوق يافته است ها و نگرش تر مانند گرايش نيذه

كند و  مان است كه خودنمايي مي ها و طرز تلقي ما از هويت وراي بسياري از رفتارها و باورهاي ما، اين ارزش
  .افكند مادي و اقتصادي است سايه مي كامالًهايي كه به ظاهر  بر حوزه

زدايي  كه يك سيستم داراي حداقل استانداردهاي اقتصاد مقاومتي باشد، بايد در چهار ركن آسيب راي اينب
 عدم ورود به محدوده، دسترسي دولت به منابع درآمدي ،امنيت خوراكي تأمين): 1392 خاندوزي،(كرده باشد

  .هاي پدافندي حفظ حداقلو  ها ابرتورم
مقاومتي بر حداقل چهار  افق رشد و بالندگي يك اقتصادها نيز در  سانهگيري دولت، مجلس و ر جهت

  : استوار است گيري جهت
 ،)گذاري مولد به نفع سرمايه(گذاري  سازي سرمايه سازي موانع توليد و روان حداقل  •

 هاي دولتي، عمومي و خصوصي، كاهش اتالف منابع و سرمايه  •

 ها، مقابل توانمندسازي خانوادهو فقر و در   كاستن از محروميت  •

  )پيشين(.اغماض با بسترهاي فساد و عناصر مفسد نبرد بي  •
  

گيري سبك زندگي مبتني  هاي اجتماعي در خصوص شكل در مقاله حاضر تالش شده است تا نقش رسانه
الذكر مورد خوانش قرار گرفته و چگونگي امكان حركت  فوق گيري چهار جهتبر اقتصاد مقاومتي بر اساس 

  .گيري فوق توسط آنان مورد مطالعه قرار گيرد بر مسير جهت
هاي اجتماعي از حيث  منابع مرتبط با ابعاد رسانه. گرفته شده در اين مقاله مطالعه اسنادي استكار بهروش 

  .دهند ر را تشكيل مياثرگذاري بر فرهنگ و سبك زندگي جامعه آماري مقاله حاض
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  ها يافته
هاي ايدئولوژيكي و  هاي كاربردي مبتني بر اينترنت هستند كه بر پايه بنيان برنامه 1هاي اجتماعي رسانه

  .كنند امكان ايجاد و تبادل محتوا را براي كاربران فراهم مي 2تكنولوژيكي وب
  
  
  
  
  

  
ها از حالت يكسويه خارج شده و با كاربران خود  به نوعي نسل دوم وب است كه در آن سايت 2وب 

بلكه خود نيز قسمتي از توليد محتوا و اطالع رساني  ؛كاربران تنها خواننده مطالب نيستند 2در وب. تعامل دارند
 .)1392عاملي، سعيدرضا،(را برعهده دارند

اجتماعي اينترنتي و هاي  بيانگر آن است كه ميان عضويت در شبكه انجام شده در كشور هاي نتايج پژوهش
هاي  درصد زنان معتقدند شبكه 3/41درصد مردان و  6/30. سبك زندگي جوانان ارتباط مستقيمي وجود دارد

درصد  5/49همچنين . باشدمؤثر اجتماعي اينترنتي توانسته است به ميزان بااليي در نوع ادبيات افراد جامعه 
اجتماعي اينترنتي در مقادير متوسط به هاي  درصد مردان بر اين باور هستند كه عضويت در شبكه 4/41و  زنان

  .)1392بشير و افراسيابي، (باشدمؤثر باال توانسته است بر سبك پوشش ايشان در جامعه 
   

                                                            
1  - Social Media 

كاهش اتالف منابع و 
هاي دولتي، عمومي  سرمايه

 و خصوصي

 

اغماض با بسترهاي  نبرد بي
 فساد و عناصر مفسد

 

و فقر   كاستن از محروميت
و در مقابل توانمندسازي 

 ها خانواده

  سازي موانع  حداقل
سازي  توليد و روان

 گذاري سرمايه

 )موقعيت بيشينه( مقاومتي اقتصادمنتهاي 
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  :ردبندي ك توان آنها را در هشت گروه دسته و مي 1انواع گوناگوني دارند اجتماعيهاي  رسانه
   

                                                            
 )Network Social( اجتماعي شبكه -1

هاي  در ابتدا شبكهاگرچه . هاي ايجاد شده توسط كاربران است هاي افراد مختلف و صفحات و گروه يك شبكه اجتماعي زنجيري بهم پيوسته از پروفايل
گذاري محتوا و نظاير اينها را  اجتماعي تنها امكان برقراري ارتباط با دوستان و آشنايان، تشكيل و عضويت در گروه، ايجاد صفحات شخصي، به اشتراك

هاي  ر برگذاري نظرسنجي، انجام بازيامكاناتي نظي ،كردند اما امروزه براي باقي نگهداشتن كاربران و افزايش تعداد آنها براي كاربران خود فراهم مي
  .اند هاي خود افزوده هاي معتبر و مانند اينها را نيز به ويژگي هاي كمپاني آنالين، تماشاي فيلم

  )Wiki(ويكي – مشترك پروژه -2
امكان تغيير . كنند مي ها كاربران به صورت مشترك بر روي موضوعي خاص فعاليت كرده و در كنار يكديگر محتواي ويكي را ساماندهي در ويكي

 زماني –ويكي فاصله مكان . كنند اند، بر روند فعاليت ويكي نظارت مي محتوا براي تمام كاربران باز است و مديراني كه از بين كاربران انتخاب شده
  .دهد هاي زماني متفاوت مي و در بازه ركت در پروژه را از فواصل دورمشا امكان كاربران به و برد مي بين از را مشترك هاي پروژه روي بر كار براي

  )Blog( وبالگ -3

قواعد نوشتن در . توان آن را به رسانه شخصي مدير و صاحب وبالگ تعبير كرد اي كه مي ترين شكل يك رسانه اجتماعي است، رسانه وبالگ ساده
  .آن است  هاى خاص اجتماعي، فرهنگى و سياسى ويژگىوبالگستان هر جامعه، بازتاب منحصر به فردى از . كند وبالگ را مدير آن تعيين مي

  )Community Content( محتوايي جامعه -4
  .گذارند را بارگذاري كرده و به اشتراك مي... كاربران محتواهاي گوناگوني نظير صوت، ويدئو، عكس و  ،ها در اين سايت

  )Forum( فروم -5

هاي  هر فروم از زيرمجموعه. كنند پيرامون موضوع و يا موضوعاتي مشخص را فراهم ميها امكان تبادل نظر، پرسش و پاسخ و گفتگو  فروم
اند و گاه بخش جانبي يك سايت  ها گاه مستقل فروم. شوند موضوعي متفاوتي تشكيل شده است كه كاربران بسته به نياز خود وارد يكي از آنها مي

  .هستند
  )Microblog( بالگ ميكرو -6

به جهت . كند هاي كاربران از تعداد مشخصي كاراكتر پيروي مي ي از شبكه اجتماعي و وبالگ هستند كه در آنها طول پيامها تلفيق ميكروبالگ
كنند بدون اينكه وارد  هاي ويژه مرورگر خود براي ارسال پيام استفاده مي ها از تلفن همراه و يا افزونه اغلب كاربران اين سايت ،ها كوتاهي متن پيام

  .شوند سايت اصلي
   )Podcast( پادكست -7

هاي شخصي، افراد  عالوه بر پادكست. گذاري دارند هاي صوتي و تصويري كه بر روي اينترنت بارگذاري شده و قابليت به اشتراك نوعي از فايل
  .كنند هاي راديويي و تلويزيوني نيز از پادكست استفاده مي مشهور و همچنين برخي شبكه

 )World Virtual( مجازي جهان -8

نحوه كار به اين . جهان مجازي عملكردي شبيه شبكه اجتماعي دارد با اين تفاوت كه افراد در اين محيط همانند دنياي واقعي فعاليت خواهند كرد
همچنين خانواده ترتيب است كه كاربر ابتدا براي خود يك آواتار ساخته و سپس همانند دنياي واقعي براي خود محل زندگي، كار و تفريح تعيين و 

  .و گروه دوستان تشكيل خواهد داد
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جهاني كه بودن در  ؛اند جهاني تازه را پيش روي انسان قرار داده ،هاي اجتماعي بدين ترتيب رسانه
آن گاهي نبودن در جهان واقعي را به دنبال خواهد داشت و گاهي به علت تسريع در انجام كارها زمان 

 7هاي انجام شده در  اساس پژوهشبر  .بيشتري براي واقعي بودن در اختيار انسان خواهد گذاشت
درصد تغيير در سبك  80اي و اينترنت، عامل  هاي ماهواره اي، شبكه كالنشهر كشور، تبليغات رسانه

لذا با توجه به ميزان اثرگذاري اين  .هاي ايراني بوده است زندگي و غربي شدن سبك زندگي خانواده
كاستن از و  ها توانمندسازي خانوادههايي همچون  يگير توانند خصوصاً در ارتباط با جهت ها، مي رسانه

  . مؤثر واقع شوند اغماض با بسترهاي فساد و عناصر مفسد نبرد بيو و فقر   محروميت
هاي  توان به شبكه تواند نقش مهمي ايفا نمايد، مي هاي اجتماعي كه در اين خصوص مي از جمله رسانه

. هاي اجتماعي مجازي، پديدار شدن خرد جمعي است شبكه مهمهاي  يكي از شاخصه. اشاره نمود  اجتماعي
شود كه به  هايي اطالق مي خرد جمعي به جريان سيال و پوياي قوه تفكر و ذهن كاربران حاضر در چنين محيط

همانند دنياي ابركامپيوترها كه قدرت پردازشي . كند مثابه يك پردازشگر عظيم، اطالعات را پردازش و پايش مي
اجتماعي به مدد هاي  نيروي تفكر و ذهن كاربران شبكه. شود كيب چندين پردازشگر منفرد حاصل ميآنها از تر

شوند و نيرويي  گيري از ابزارهاي اينترنتي با يكديگر تركيب و همراه مي تعامالت اجتماعي اينترنتي و بهره
 .آورد عظيم با قدرت پردازشي باال پديد مي

بازخورد از سوي مخاطب و همكاري و همگامي كاربران با همديگر را تسهيل هاي اجتماعي، ارسال  شبكه 
ها به صورت آزادانه و آشنايي با  امكان بيان ايدهلذا  .كند ها تشويق مي كرده و آنها را به مشاركت در بحث

هاي  سعه ارزشتبليغ و تو توانند در ها همچنين مي اين شبكه. گردد ميسر مي هاي ديگران ها، افكار و سليقه ايده
افزايش سرعت در  و همچنين مفيد اجتماعيهاي  توسعه مشاركت ،جهانيملي و  انساني و اخالقي در عرصه

  .بسيار مؤثر باشند هاي مجازي آموزشفرآيند 

رسانه هاي  
اجتماعي

جامعه  
محتوايي

وبالگ

پروژه  
مشترك  

ويكي -

شبكه  
اجتماعي

فروم

ميكرو  
بالگ

پادكست    

جهان  
مجازي
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هاي قابل  اند ليكن در اين مقاله به پتانسيل هاي اجتماعي تهديدهايي نيز برشمرده هر چند براي رسانه
   .ها توجه شده است رسانهاستفاده اين 

ها، فضايي براي گسترش  ها را همچون ساير رسانه يكي از همين تهديدهاست كه اين رسانه
هاي تبليغي مربوط به مد و لباس،  هگرو. گرايي و افزايش نيازهاي كاذب افراد جامعه نموده است مصرف

ني مربوط به خريد آخرين برندها، هاي طوال ها، صف هاي متفاوت، تبليغات رستوران ديدن انواع خوراكي
هاي فعاليت زنان در  لويتوها يكي از ا طبق پژوهش .دهد گرايي افراد را قلقلك مي همه و همه حس مصرف

خريدهاي آنالين و عضويت در گروهاي تبليغي مد و لباس است، اين ماجرا  ،هاي اجتماعي اينترنت و شبكه
كه قابل تأمل  مدهاي منفي ديگري را نيز در پي خواهد داشتد، پيازن گرايي افراد دامن مي كه به مصرف

  . ها را نيز گسترش داد هاي مقابل اين ارزش ها ارزش توان از طريق اين رسانه است؛ ولي در عين حال مي
شوند و به  هاي اجتماعي به عنوان عامل تحوالت و تغييرات در عصر حاضر محسوب مي كه رسانه در اين

هاي اجتماعي از  رسانه. اند، همگان اذعان دارند ها و كاركردهاي آن مخاطبان بسياري پيدا كرده جهت ويژگي
آيند  ميهاي اوقات فراغت به شمار  فعاليتمهمترين اركان اصلي عناصر اجتماعي اثرگذار در سبك زندگي و از 

نبرد سازي افراد براي  و آماده سازي تواند در فرهنگ ها مي و در نتيجه استفاده درست و بهينه از اين رسانه
و مجبور نمودن ساختار به حركت در چنين راستايي و همچنين  اغماض با بسترهاي فساد و عناصر مفسد بي

هاي كارآمد در جهت كارآفريني  حل ها و راه توانمند نمودن آنان در راستاي كاهش فقر به واسطه رواج آموزش
  .مفيد واقع شود

هاي اجتماعي دستخوش تغييراتي شده  گيري رفتار مردم با ظهور رسانه حوه شكلبايد در نظر داشت كه ن
هاي اجتماعي، افراد، رسانه خودشان را در دست داشته و صرفاً  در اين فضا خصوصاً در فضاي شبكه. است

  .كننده نيستند دريافت
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  1392شكرخواه،: منبع
  

هاي متعددي، از قبيل فرهنگ و هنجارهاي اعتقادي، ارزشي  فرد رفتارهاي اجتماعي خود را بر اساس مؤلفه
   .كند دست آورده تنظيم مي و قانوني مورد قبول خود يا جامعه و همچنين نقش خود در اجتماع و هويتي كه به

. ستيز پسند و رفتار جامعه رفتار جامعه: نوع تقسيم نمودتوان رفتار اجتماعي را به دو  بندي مي در يك تقسيم
با قوانين و هنجارهاي  ،جامعه بوده شود كه مورد قبول آن دسته از رفتارهايي را شامل مي ،پسند رفتار جامعه

مثل  د اهداف يك گروه يا اجتماع هستند؛اين نوع از رفتارها سازنده و در جهت پيشبر. جامعه مطابقت دارد
رفتارهاي منفي هستند كه با قوانين و معيارهاي جامعه مطابقت  ،ستيز از سوي ديگر رفتار جامعه .تيدوس نوع

ندارند، مورد قبول افراد جامعه نيستند و اغلب پيامدهاي منفي اجتماعي را براي فردي كه مرتكب اين رفتارها 
شود، بر حسب منابع  ستيز محسوب ميتعيين اينكه كدام رفتار پسند و كدام رفتار . شوند به همراه دارند مي

دو منبع معتبر براي اين بررسي قوانين رسمي در جامعه و هنجارهاي عرفي و . گيرد متعددي صورت مي
ستيز بودن  پسند يا جامعه كننده براي جامعه توانند منبع تعيين هر كدام از اين منابع مي. فرهنگي آن جامعه است
هماهنگي وجود دارد ولي در مواردي نيز  ،بين اين دو منبع ،در بيشتر مواردهر چند . يك رفتار اجتماعي باشند

  . شود هايي بين آنها ديده مي ناهمخواني
با توجه به ماهيت برخي . توانند در رواج هر دو نوع اين رفتارها مؤثر باشند هاي مجازي مي رسانه

همچون آموزش مردم در زمينه عدم غرق شدن در توانند در اقتصاد مقاومتي مفيد واقع شوند،  هايي كه مي گزينه
هاي كارآفريني  ها در عرصه گرايي، مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي، توانمند نمودن افراد و خانواده نظام مصرف

پذيرد؛ از انجام امور  هاي مورد نياز اين مشاغل صورت مي كه با آشنا نمودن آنان با مشاغل گوناگون و ظرفيت
و كالن تا انجام ) در منزل... حتي پرورش برخي مايحتاج خانواده، همچون قارچ، سبزي و ( كشاورزي خرد

  .توان به تحكيم برخي امور مقوم اقتصاد دست يافت ، مي...امور فني، الكترونيكي و كامپيوتري و 

 شكل امروز رفتار

توليد بسته توزيع رسانه مردم

رسانه اجتماعي

توليد بسته توزيع رسانه مردم

رسانه خودتان

 شكل كالسيك رفتار
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ا اتالف بودجه رسد مبارزه با بسترهاي فساد يكي از اركان مهم اقتصاد مقاومتي به شمار آيد؛ زير به نظر مي
چند «مثالً از اينكه . شود پذيرد رقم قابل توجهي را شامل مي و درآمد جامعه كه به دليل اين امر صورت مي

برداري نرسيده و چه ميزان از بودجه صرف شده در اين راه به هدر  گاه به بهره هاي عمراني هيچ درصد از پروژه
 91تمام تا نيمه سال  هزار پروژه نيمه 85نابع از وجود رفته است، آمار روشني در دسترس نيست و برخي م

هاي  كه عمليات احداث آن از سالدر كشور موجود است هاي عمرانـــي  پروژهفراواني از تعداد  .اند خبر داده
 ،كه عمليات احداث آنها خاتمه يافتهنيز ها  بـرخي پروژه .است  تمام رهــــا شده قبل شروع و به صورت نيمه

است كه يا نيازي به احداث و  مسألهبيانگر اين  اين امر. به صورت بــالاستفاده رهـــا گرديده است
و يا وجود فسادي خاص  ها نبوده و بــدون تحقيـق و بررسي كـارشناسانه اجــــراي ايـــن قبيل پـــروژه

اتـــژي الزم بـــراي تأمين منابع هاي دولت لحــاظ گـــرديده است و يا اينكه استر ريزي فعاليت در برنامه
 هاي عمومي سبب راكد ماندن مبالغ هنگفتي از سرمايهو هــاي آن اتخاذ نگرديده است  مالـي و پوشش هزينه

موسوي، .(»گشاي بسياري از مشكالت اقتصادي جامعه باشد توانست در موارد ديگر راه است كه مي گرديده
1391 :16(   

دولتي رواج  ها، نهادها و مراكز دولتي و نيمه و مالي گوناگوني كه در سازماناين مفاسد و مفاسد اداري 
  .توانند چنين بستري را فراهم آورند هاي اجتماعي مي دارد، نيازمند نظارتي جمعي است كه رسانه

سازي مجازي خودكار تقويت كرد و از  توان با استفاده از امكانات شبكه هاي اجتماعي فيزيكي را مي شبكه
ها سود  ين پتانسيل قوي براي پيشبرد امور فرهنگي اجتماعي متناسب با آموزش افراد و توانمندسازي خانوادها

 . جست

 

  
 

  
  
  
  
  

هاي  ظرفيت. ايم مواجه شده ...و  ها انسان ،ها هاي اجتماعي، ما با مجازي شدن جهاني انديشه در رسانه
كنند  هاي تكميلي عمل مي عنوان ظرفيت  سياسي و يا بهفردي، اجتماعي و هاي  به عنوان جايگزين خألمجازي 

 ،اجتماعيهاي  شبكه. سازي اثرگذار باشند ها و نهادهاي فيزيكي در فرهنگ توانند تواناتر از سازمان و گاه مي
هاست كه در جامعه نواهاي مختلفي در ارتباط با مبارزه با  سال. ترين وجه زندگي اجتماعي است فرهنگي

، در ها نوستالژي«. ولي نتايج ملموس و دلخواه حاصل نشده است ؛شود ي و اداري شنيده ميمفاسد اقتصاد
فضاي مجازي يك امكان تخليه روحي و آزاد كردن  ،از اين منظر. كند مي فضاي مجازي انعكاس پيدا
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زي سا هاي آن در فرهنگ توان از ظرفيت كه نمي) پيشين عاملي،(شود مي انباشته شده محسوبهاي  انرژي
  .پوشي نمود چشم

  
  

  گيري نتيجه
  : استوار است گيري بر حداقل چهار جهت مقاومتي افق رشد و بالندگي اقتصادگونه كه اشاره شد  همان
 گذاري مولد به نفع سرمايه(گذاري  سازي سرمايه سازي موانع توليد و روان حداقل(، 
 هاي دولتي، عمومي و خصوصي، كاهش اتالف منابع و سرمايه  
  ها، توانمندسازي خانواده ،و فقر و در مقابل  از محروميتكاستن  
 اغماض با بسترهاي فساد و عناصر مفسد نبرد بي.  

  

اي اجتماعي خصوصاً، مهمترين ظرفيت تراكم كار و همكاري  هاي حرفه هاي اجتماعي عموماً و شبكه رسانه
توانند وارد  الذكر مي گيري فوق ها در هر چهار جهت اين رسانه. شوند اجتماعي در عرصه توليد محسوب مي

گذاري سبك  توانند در پايه ها، مي سازي اين رسانه هاي قوي فرهنگ با توجه به پتانسيل. شده و اثرگذار باشند
هاي سبك زندگي را  شاخصمهمترين زيرا اگر . زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي نقش بسزايي ايفا نمايند

الگوي مصرف و شيوه تغذيه، پوشاك و نوع مسكن، شيوه گذران اوقات فراغت، الگوهاي مربوط به شيوه 
اندازهاي اخالقي و الگوهاي زندگي خانوادگي و بهداشت  مها، آداب معاشرت و چش مندي تمركز بر عالقه

الذكر اثرگذار  هاي فوق هاي اجتماعي به طور حتم در همگي شاخص ، رسانه)52-16: فاضل قانع، پيشين(بدانيم
سازي متناسب با اين  تواند با حضور پررنگ كاربران فعال و آگاه به حوزه اقتصاد مقاومتي، فرهنگ است و مي
  . گيريهاي مناسبي در راستاي بالندگي آن ياري رساند امان بخشد و به جهتحوزه را س
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  و مأخذ منابع

 نتشارات ا: تهران، هاي اجتماعي و سبك زندگي جوانان شبكه ،)1392(بشير، حسن و افراسيابي، محمدصادق
 .سيماي مشرق

 دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبري ،دو سطح يك اقتصاد مقاوم ،)1392(سيد احسان ،خاندوزي. 
 انتشارات تيسا: ، تهران»فراغت، مصرف و جامعه«، )1391(ذكايي، محمدسعيد. 
  همايش بررسي ابعاد ، »اي يك پديده نگاهي به قلمروهاي پايههاي اجتماعي؛  شبكه« ،)1392(شكرخواه، يونس

  .ارتباطات جهاد دانشگاهيهاي اجتماعي، پژوهشكده فناوري اطالعات و  تخصصي شبكه
 مركز )اي با رويكرد رسانه(هاي اسالمي سبك زندگي بر اساس آموزه، )1392(فاضل قانع، حميد ،

 .پژوهشهاي اسالمي صدا و سيما

 نشر ني: ، ترجمه منوچهر صبوري، تهرانتجدد و تشخص، )1387(گيدنز، آنتوني. 

 ها و  ظرفيت: يده فرهنگي، كاري و جهانيهاي اجتماعي به عنوان پد شبكه«، )1392(عاملي، سعيدرضا
هاي اجتماعي، پژوهشكده فناوري اطالعات و ارتباطات جهاد  ، همايش بررسي ابعاد تخصصي شبكه»شناسي گونه

  .دانشگاهي
 هاي عمراني  بررسي نحوه بروز مفاسد اقتصادي در اجراي طرح، )1391(موسوي، مهري سادات

هاي سالمت ، مركز مطالعات و پژوهشيي در خصوص مبارزه با آنهاي اجرايي و ارائه پيشنهادها دستگاه
 .اداري و مبارزه با فساد سازمان بازرسي كل كشور
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