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قشربندي اجتماعی 

.جامعه شناسی مطالعه زندگی اجتماعی گروه ها و جوامع انسانی است•

لوم از عناصر اصلی تحلیل از جمله نزد جامعه شناسان و دانشمندان ع) Class(طبقه •
.سیاسی است

یح تحوالت توضبزار روابط تولید، قدرت جامعه توسط مارکس بر پایه اقشربندي  •
.ندارداجتماعی را 

چندان  است که مردماین خاطر نیست، نه به بازرگانی موثر اگر تبلیغ : ویلیامز•
.  ندنیستاست که به اندازه کافی مادي گرا این علت مادي گرا هستند؛ بلکه به 

 براي، )مانند منزلت(غیرمادي است دیگر مصرف که ارزش هاي ، جنبه هاي یعنی•
!است و تبلیغ بازرگانی به آن ها متوسل می شودمردم مهم 

جامعه شناسی ياجتماعی، مبتنی بر ارزش هاي غیرمادروان شناسی قشر داقتصاد و تولی

!فقط خرید یک خودرو نیستپروشه یا مرسدس بنز، خرید یک 



سبک زندگی و تبلیغات بازرگانی

.دآدلر مطرح شآلفرد هاي  در نوشته) در سطح فرد(در روان شناسی سبک زندگی •

ونه اي به گفرد ریشه در کودکی دارد و هر که  است خالقی هاي سبک زندگی شیوه •
را ) سبک(آن ...) مانند پیشرفت تحصیلی، شغل، پولدار شدن، پوشش و آرایش، و (

.دبر می گزین براي جبران احساس حقارت

.سبک زندگی شیوه هایی براي کمالجویی است•

.سبک زندگی است مباحثدر  انگیزشیبران احساس حقارت اولین مفهوم ج•



مرفهنظریه طبقه تورستن وبلن و 

 ح کرد کهدر دورانی مطر ، نظریه طبقه مرفه رااوقات فراغت با تأکید بروبلن، •
قل گرایی و جنبه هاي نئوکالسیک، برگرفته از دیدگاه پروتستانتیسم، بر ع اقتصاد

.کاربري محصول براي به حداکثر رساندن لذت، تأکید داشت

اجتماعی  توصیف کرد؛ موجوداتی که به دنبال منزلتغیرعقالنی مردم را وبلن •
.محصول) حاصل از کاربري(هستند نه رضایت و خشنودي 

•
گري راه دی  گراییمصرف، )و هویت(از راه پیوند با منزلت به این ترتیب، 

.راهمزمان از مفاهیم مندرج در اقتصاد مارکسیسم و نئوکالسیک پیمود



شهرها زندگی در کالن: جرج زیمل

.افراد را شبیه به هم می کند ،تولید خطی محصوالت یکسان•

در  فردیتسبک زندگی که شامل مصرف می شود، راهی براي ابراز و بیان •
ادهاي کالن شهرهاست، و هسته  آن، فردگرایی است که از طریق دنبال کردن نم

 .را قابل تحمل می سازد مدرند فشارهاي زندگی منزلت و مُ

: د دو کارکرد داردمُ•

  .تمایز -1

ت انسجام مبستگی گروهی، تقویهسبب پیوندهاي ارزشی ایجاد طبقه اجتماعی که  -2

. کندرا تقویت میو داشتن هویت متمایز اجتماعی طبقات شده و احساس با هم بودن 



ماکس وبر

 در کنار شانس زندگیرا ماکس وبر، مفهوم سلوك یا هدایتگري زندگی •
.هاي سبک زندگی مطرح کرد عنوان مولفه به

نوعی از   رتبهکه طبقات و گروه هاي هماست روش هایی سبک زندگی •
 د که شامل الگوهاي فرهنگی رفتار ونآور میزا شیوه هاي از زندگی پدید 

.تمعرف قشر اجتماعی اس کهمجموعه باورها است؛ گونه اي نگاه به زندگی 



آنتونی گیدنز

برگرفته از ا از اقتصاد و اشتعال، سبک زندگی ر نگیدنز، نیز با فاصله گرفت•
ازنمایی با استقاده از امکانات براي ب روایت خاص فرد نامید کهالگوي مصرف، 

.هاي زندگی مدرن است خود بر می گزیند؛ و این از ویژگی

 که در رسانه ها نیز بازنمایی می شود  هاي مربوط به مصرفهنمادها و نشان•
زندگی  نقش بیشتري در، ...)مانند پوشاك، خانه، خودرو، تفریحات، آرایش و (

.دنروزانه بازي می کن

 سبک زندگی روایت خاصی را براي طرح هویت فراهم می کند و افراد با•

.تندانتخاب سبک زندگی به معرفی و بازنمایی هویت خویش مشغول هس



)1( پیر بوردیو

ت بوردیو نیز بر مفاهیم مصرف و سبک زندگی تأکید دارد؛ این که ساخ•
 اجتماعی جهان اعمال فرد را تحت سیطره قرار می دهد و متقابال، این اعمال

.آن ساخت را بازتولید می کند) فردي(

که بیشتر  دفربرگرفته از ذوق سلیقه  ،استمندي  فعالیت نظامسبک زندگی •
و  به صورت نمادین به فرد هویت می بخشددارد و  )خارجی(نمود عینی 

.کند میان اقشار گوناگون اجتماع تمایز ایجاد می

جامعه موجودیت غیریکپارچه اي دارد که در آن، مدل هاي کوچک متمایزي از •
 میدانقواعد، مقرارت و اشکال قدرت در جریان است؛ وي نام آن را 

.تمی گذارد؛ عرصه رقابت براي کسب پایگاه در سلسله مراتب قدرت اس



)2( پیر بوردیو

.مشخص می کند) میدان(سرمایه اجتماعی، جایگاه افراد را در جامعه •

افرادي که در فضاي اجتماعی مشابهی قرار دارند و خرده فرهنگ ها را •
می سازند، ذائقه هاي مشابه و سبک زندگی همسانی دارند

.پس، جنبه نمادین پایگاه فرد بر جنبه اقتصادي آن ترجیح دارد•

 منش، به عنوان نظامی از تمایالت، شامل مجموعه اي از خلق و خوهاي پایدار،•
افراد طبق چنین نظام هاي درونی شده . کردارهاي خاصی  را پدید می آورد

.نامیدناخودآگاه فرهنگی عمل می کنند؛ بوردیو آن را 

 عادت واره ها که محصول اجتماعی شدن هستند، در طول زندگی درونی شده و•
.بدل می گردندطبیغت ثانویه به 

بیان  افراد موقعیت هاي طبقاتی خود را دورنی و از طریق انتخاب هاي فرهنگی•



مفهومِ بخشی و فرابخشی در حوزه تبلیغ

ذارد؟گ چگونه عمل کنیم تا تأثیر بگذاریم؛ این تأثیرات چه تأثیري بر جامعه می•

قیري بر جامعه شوند؛ وقتی مردم متدین شوند چه تأ چگونه تبلیغ دین کنیم تا مردم متدین •

گذارد؟ می

ه فهم سیاسی مردم چگونه تبلیغ سیاسی کنیم تا مردم راي دهند؛ تبلیغ سیاسی چه تأثیري ب•

دارد؟ 

ري بر جامعه چگونه تبلیغ کنیم تا مردم بهداشت را رعایت کنند؛ رعایت بهداشت چه تأثی•

شود؟ و اقتصاد می

اد و فرهنگ تا مردم مصرف کنند؛ مصرف چه تأثیري بر اقتص) بازرگانی(چگونه تبلیغ •

گذارد؟ مصرف و سبک زندگی می



.  سبک زندگی مسبوق به برند است

که  برند سبک زندگی، شرکت تولیدي است که محصول و خدمات خود را چنان بازاریابی می کند•
.  دربرگیرنده عالیق، نگرش ها و طرز فکر یک گروه یا یک فرهنگ باشد

ول آن ها برندي موفق است که در تعریفی که مصرف کننده از سبک زندگی دارد، بگنجد؛ یعنی محص•
.  الهام بخش، هدایت گر و برانگیزاننده مردم باشد

حصول آنان برند سبک زندگی به دنبال الهام بخشیدن، هدایت و برانگیختن مردم با این هدف است که م•
. در خدمت تعریفی باشد که مصرف کننده از سبک زندگی دارد



تبلیغ فرهنگ/ تبلیغ بازرگانی

؛ اما خوردن آب، امري غریزي است، نیازي به توصیه و تبلیغ ندارد•
یوان با دست، کاسه، ظرف مشترك، ل(اینکه آب را چگونه بنوشیم 

!ت، امر فرهنگی است؛ تبلیغ آب، تبلیغ فرهنگ اس...بلورین، 



1فرهنگ بازرگانی و تفکر انتقادي 

هاي برخاسته از نهاد  فرهنگ بازرگانی روند پذیرش و کاربست ارزش•
ه است اقتصادي و داد و ستد است که در سبک زندگی و تفکر ما رسوخ کرد

).2؛ ص 2009آلیستر،  تورو و مک(

ر د(اي بوریار است  هاي نشانه هاي برخاسته از نهاد اقتصاد، همان ارزش ارزش•

).هاي کاربري برابر ارزش

ج آن داري مرو فرهنگ بازرگانی همانی است که امپریالیسم به زبان سرمایه•

.است

لقاي فرهنگ بازرگانی وراي یک یا چند تبلیغ از یک یا چند رسانه، جریان ا•

.ها است ارزش



2فرهنگ بازرگانی و تفکر انتقادي 

ود بگوید، داري است، براي آنکه به خ زبان سرمایه) بازرگانی(تبلیغ :  شودسون•

!عاشقتم

.تکننده اس داري به مصرف گویی، هر پیام بازرگانی نامه عاشقانه سرمایه•

• commercial culture



  کننده فرهنگ مصرف

ست به هایی د گذاري تبلیغ، شرکت در فرایند پدیدآوري، توزیع و به نمایش•
دو  کنند و ها و نهادهاي دیگر کار می صنعت تبلیغ با سازمان. دهند دست می

:گیرد نظام فعالبت را دربر می

نظام ایدئولوژیک•

اي نظام حمایت و پشتیبانی رسانه•

• System of Ideology

• System of media support



1نظام ایدئولوژیک 

هایی  ها، نیازها و آرمان اي از باورها درباره ارزش ایدئولوژي مجموعه•

.ها در پیوند با یکدیگرند هستند که هدایتگر افراد و سازمان

م، شنوند، معموال مفاهیم کمونیس وقتی مردم واژه ایدئولوژي را می•
درباره تبلیغ  این برداشت. کنند سوسیالیسم و کاپیتالیسم را تداعی می

ت تبلیغ اندرکار صنع زیرا، کسانی که دست. نیز به قسمی درست است
ادي هاي سیاسی و اقتص  هایی برخاسته ارزش هستند، داراي دیدگاه

. کند دارند که جامعه را هدایت می

.  ودش گردد، بلکه القا می گونه مستقیم عرضه نمی نظام ارزشی به•



2نظام ایدئولوژیک 

ک ایجاد عالقه نسبت به محصول و خدمات، تنها ایجاد عالقه نسبت به ی•

.امعه استمحصول نیست، بلکه وابستگی نسبت به نظام ارزشی حاکم بر ج

نالد دو خواهد که مک به گفته انتقادي از یک محقق هندي، امریکا فقط از نمی•
ا هاي آنان ر خواهند که فرهنگ و ارزش بخوریم و کوکا بنوشیم؛ آنان از ما می

. ببلعیم

اي از جهان، نوعی  هاي همراه در نقطه استفاده از خدمات اینترنت و گوشی•
أثیر زیرا سبک زندگی را زیر ت. آمد گویی فرهنگی از نقطه دیگر است خوش

.دهد خود قرار می



3نظام ایدئولوژیک 

نان چگونه گوید درباره ز گوید چی بپوشند، بلکه می ها نمی لباس زنانه به خانم) مد(مبلغ •

.فکر کنند

.زنان و مردان در تابستان یا در پاییز چگونه باید در قالب مد لباس بپوشند•

!ساله چگونه بپوشد تا موجه جلوه کنند 40یک خانم یا آقاي •

طح رسانه داري است را هنرمندان و تولیدکنندگان هنري به س این باورها که به نفع سرمایه•

.آورند می

یغاتی را هاي تبل پردازد که مردم چگونه پیام کننده به این می گونه که فرهنگ مصرف همان•
الل پردازد که ما خود و زندگی خود را از خ می  سازي کنند، به این  براي خود معنا و مفهوم

.  مصرف چگونه درك و دریافت کنیم



1اي  نظام پشتیبانی رسانه

ه ان توانند ب و در کجاها می) سازي برجسته(اینکه، مخاطبان چه دوستدارند •

.اي دارد دست یابند، اشاره به نظام حمایت و پشتیبانی رسانه

.ها است تبلیغات منبع اصلی درآمد و حتی علت وجودي رسانه•



1اي  نظام پشتیبانی رسانه

کنند که  می هایی استفاده عنوان نمایندگان مبلغان از رسانه هاي تبلیغات به آژانس•
د به بازار احتمال بیشترین تعداد مخاطب را فراهم کرده باشد و از این راه بتوان

هاي  ؛ پیامکننده نیست فقط رسانه موتور فرهنگ مصرف. مورد نظر دست یابند
بحانه تبلیغاتی دور زمین و روي لباس ورزشکاران و جعبه شیرین گندمک ص
زون اف. که کوپن جایزه به همراه دارد، نیز مشوقی براي خرید و مصرف است

. هستند هاي تبلیغاتی در پهنه رسانه با هم در رقابت بر این، مبلغان و سازمان

       .ها متکی به درآمدهاي برگرفته از تبلیغ است بقاي بیشتر رسانه



2اي  نظام پشتیبانی رسانه

ت کنند که با نظام ایدئولوژیک و نظام حمای هایی طراحی می ها پیام همه این•
چه  ر آناي خنثی نیست و ب بنابراین، نظام حمایت رسانه. اي پیوند دارد رسانه

بلغان کننده را به نفع بازار و م دهد، موثر است و فرهنگ مصرف رسانه به ما می
ه رسانه در این نگاه، مخاطب رسانه به مثابه محصولی است ک. دهد گسترش می

بسیاري . ی استاي نکته اساس وابستگی رسانه. فروشد هاي تبلیغاتی می به بنگاه
خش مالی آیند، زیرا وابسته به چر بازرگانی به شمار می ها تمام یا نیمه از رسانه

.حاصل از تبلیغات بازرگانی هستند



1؟ گذارد داري چگونه بر زندگی ما اثر می سرمایه: تفکر انتقادي

خواب بر  از صبح تا شب، از هنگامی که از. تبلیغ، پشت صحنه زندگی ماست•
پیایان  تا برگردیم و روزي که به  شویم خیزیم و براي کار از منزل خارج می می
نواع تبلیغ ما در بستري از تبلیغ ا. بریم، یکسره در معرض تبلیغ هستیم می

.  کنیم؛ گویی تبلیغ امري طبیعی است بازرگانی زندگی می

ك؛ یعنی کننده است و هم زیر که، هم تحریک هاي تبلیغ بازرگانی این از ویژگی•

!کند خودش کار خودش را می

• provocative

• smart



2د؟ گذار داري چگونه بر زندگی ما اثر می تفکر انتقادي؛ سرمایه

چرا تفکر انتقادي؟ •

 طبقات(زند  که عامل قشربندي احتماعی است یا آن را دامن می خاطر آن به•
د، اما کن آشکارا ما را دعوت یه خرید و مصرف می). کند اقتصادي را متمایز می

د و کن گونه خزنده ما را درگیر فرهنگی از سبک زندگی، هویت، آرزوها می به

. زند فهم ما را از جهان هستی رقم می



:تبلیغ بازرگانی

سطح و (ط تبلیغ باززرگانی فعالیتی ارتباطی است که به خاطر اشتغال محی•
اال، ک(شود تا نسبت به محصولی  اي پول پرداخت می و زمان رسانه) فضا

).  2009آلیستر،  مک(شود، جلب توجه کند  که معرفی می) خدمات و ایده
است، بلکه  اصطالح بازرگانی به معناي این نیست که موضوع تبلیغ بازرگانی

ه ارتباط تعریف از مقول. شود خود تبلیغ محصولی است که خرید و فروش می
نگ آن، هر چیزي از دین، سیاست، بازرگانی، بهداشت و فره  است و موضوع

.تواند باشد می

ست، زیرا با قدرتمندي براي انتقال فرهنگی ابازرگانی محمل تبلیغ محصوالت •

.کند سبک زندگی پیوند برقرار می



سه ویژگی تبلیغات بازرگانی

).ی پیامهمزمان بیانگر قصدمندي و مسئول صحت و سقم درست(پرداخت پول •

)ما هستیم(اعالم حضور مبلغ •

ري و هاي کارب شناختی برحسب ارزش هاي روان کوشش(مستلزم متقاعدگري •

)اي نشانه






