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بررسی چگونگی بازنمایی سبک زندگی اقتصادی
خانواده در رسانه (تلویزیون)
چکیده
هــدف ایــن پژوهــش ارائــه شــیوه و راهکارهــای مطلــوب بازنمایــی ســبک زندگــی اقتصــاد خانــواده در رســانه بــا
توجــه بــه ماهیــت و شــرایط زیســته ایرانــی -اســامی اســت .بدیــن ترتیــب در ایــن پژوهــش از روش تحقیــق کیفــی
بــا تکنیــک مصاحبــه عمیــق اســتفاده شــد.
در ایــن تحقیــق تــاش شــد تــا حــد امــکان افــراد متخصــص بــا دیدگاههــای متنــوع انتخــاب شــوند ،کــه قابلیــت
پاســخگویی بــه ســؤاالت مصاحبــه را در زمینههــای مذکــور دارا باشــند و در نهایــت مصاحبههــا بــا انتخــاب هدفمنــد
و بــا ده نفــر نمونــه آمــاری انجــام گرفــت .مصاحبههــا در شــش مقولــه کلــی کــه هــر کــدام شــامل ریــز مقــوالت
جداگانــه و بــه تفکیــک فراوانــی مصاحبهشــوندگان اســت ،دســتهبندی شــد.
نتایــج پژوهــش ایــن امــر را نشــان داد کــه ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران بــا تشــکیل اتــاق
فکرهایــی برگرفتــه از نخبــگان دیــن و رســانه بایــد بــه آسیبشناســی وضعیــت موجــود پرداختــه و در نهایــت الگویــی
را ترســیم کنــد کــه بــر پسانــداز و آیندهنگــری مالــی و مناســبات بومــی و سنتی-اســامی منطبــق باشــد.
و از طرفــی مصرفگرایــی معتــدل و متــوازن را ترویــج دهــد و ســبک زندگــی اقتصــادی خانوادههــا را بــه ســمت
قناعــت ،مســاوات و بــر اســاس حقوقــی دینــی تغییــر داده و بهبــود ببخشــد.
واژگان کلیدی
سبک زندگی ،اقتصاد خانواده ،مصرف ،رسانه (تلویزیون) ،نخبگان دین و رسانه.
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،51آبــان 1399

مقدمه
نهــاد خانــواده در فرهنــگ اســامی ،نهــادی اصیــل و
بســتر رشــد معنــوی و شــکوفایی اســتعدادها بــوده اســت و
یکــی از نقــاط حســاس در حلقههــای زنجیــره بــزرگ اقتصاد،
اقتصــاد مردمــی اســت؛ کــه بــر اصــل اقتصــاد خانواده شــکل
میگیــرد و مــورد تأکیــدات علمــای اقتصــادی نیــز اســت.
اکنــون بــا رســوخ فرهنــگ غــرب و ســرمایه داری کــه
از قــرن  19میــادی ،خانــواده را در غــرب فــرو پاشــید ،بــه
تدریــج ایــن فرهنــگ بــه کشــورهای اســامی از جملــه ایران
رســوخ و بــا تبلیــغ ،جایگزیــن فرهنــگ اســامی میشــود.
پیــاده شــدن الگوهای غلــط اقتصــادی در خانوادههــای ایرانی
بــه ویــژه در اثــر گرایــش بــه ســبک زندگــی مصرفگرایــی
غــرب ،باعــث هــدر رفــت بســیار زیــاد از ســرمایه خانوادههــا
شــده اســت.
همچنیــن یکــی از آفتهــای مهمــی کــه جامعــه
اســامی مــا را تهدیــد میکنــد ،تجملگرایــی و رفاهزدگــی
و گرایــش افراطــی بــه ظواهــر دنیــوی اســت ،کــه غفلــت
از آراســتگیهای درونــی و معنــوی را بــه دنبــال دارد.
تجملگرايــي بــه اقتصــاد ســالم خانــواده آســيب وارد
ميســازد و بخــش عظيمــي از ثــروت بــه جــاي مصــرف
درســت دنيــوي و اخــروي ،صــرف تجملگرايــي ميشــود،
همچنيــن آســيب جــدي بــه اقتصــاد و جريــان ســالم آن
وارد ميســازد؛ زيــرا منابــع اقتصــادي و توليــد را بــه ســمت
و ســويي ديگــر ســوق ميدهــد كــه بــه جــاي شــكوفايي
اقتصــادي و قــوام جامعــه ،موجــب بحــران اقتصــادي در
بلندمــدت ميشــود .تجملگرايــي ،آفــت صرفهجويــي نيــز
اســت.
كســاني كــه در دام تجملگرایــی ميافتنــد ،از
صرفهجویــی غافــل ميشــوند و ثــروت و ســرمايه بلكــه
توليــد جامعــه را بــه تباهــي ميكشــانند.
بســياري از مشــكالت جوامــع انســاني بــه ســبب خــروج
از اعتــدال و گرايــش بــه اســراف ،تبذيــر (ريخــت و پــاش) و
رفــاه زدگــي اســت .همچنیــن در الگوی پیشــرفت اســامی-
ایرانــی ،اقتصــاد یکــی از ابعــاد مهــم آن اســت کــه بــه منظور
فراهــم کــردن بســترهای بهتــر بــرای حــوزه اقتصــاد خانــواده
الزم اســت کــه مــا ایــن پارامترهــا را در حــوزه اقتصــاد
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مقاومتــی و خانــواده در پیشــرفت کشــور رصــد کــرده و بــه
دســت آوریــم.
بنابرایــن در راســتای ضــرورت انجــام این پژوهش ســعی
میشــود تــا بــا راهکارهــای مناســبی کــه عالمــان ،نخبــگان
رســانه و دیــن پیشــنهاد میدهنــد ،بتــوان بــه شــناخت و
ترویــج الگویــی بــرای انعــکاس ســبک زندگــی اقتصــاد
خانــواده توســط رســانه کــه بــا الگــوی اســامی ایرانــی
پیشــرفت نیــز همگــون باشــد؛ دســت پیــدا کنیــم و در ایــن
راســتا میتــوان بــا بــه دســت آوردن ســه پرســش و فرضیــه
ذیــل بــه موضــوع اصلــی پژوهــش دســت یافــت.
 -1عوامــل شــکلدهنده الگوهــای مصــرف در زمینــه
اقتصــاد خانــواده از دیــدگاه نخبــگان حــوزه و رســانه کــدام
هســتند؟
 -2ســبک زندگــی مبتنــی بــر الگــوی مصــرف در زمینه
اقتصــاد خانــواده چگونــه باید باشــد؟
 -3در حــال حاضــر الگــوی مصــرف خانــواده ایرانــی
چگونــه اســت و بــر چــه عواملــی اســتوار اســت؟
مبانی نظری تحقیق
تعریف متغیرها و واژگان
اقتصــاد :در لغــت بــه معنــای قصــد یعنــی اســتقامت
در راه حفــظ و اعتــدال در مقابــل کــژی و انحــراف اســت.
و در اصطــاح امــروزه اقتصــاد راهــی اســت کــه نشــان
میدهــد چگونــه از حداقــل امکانــات بیشــترین بهرهبــرداری
را میتــوان نمــود.
خانــواده :خانــواده در جایــگاه کوچکتریــن نهــاد
اجتماعــی ،بزرگتریــن نقــش را در جوامــع انســانی ایفــا
میکنــد و از دیــدگاه قــرآن خانــواده نهــادی اســت ،اجتماعی
کــه هــدف آن تأمیــن ســامت روانــی بــرای زن و شــوهر ،پدر
و مــادر و فرزنــدان و نیــز آمادگــی بــرای برخــورد و رویارویــی
بــا پدیدههــای اجتماعــی اســت.
اقتصــاد خانــواده :اقتصــاد خانــواده عبــارت اســت از:
تخصیــص منابــع محــدود قابــل دسترســی بــه مهمتریــن
نیازهــا و خواســتههای خانــواده ،در ایــن تعریــف منظــور از
«منابــع» همــان مبــادی و راههــای درآمــدی خانــواده اســت،
کــه طبیعتــا محــدود امــا قابل حصــول اســت و نیازهــا همان
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مســائل متعــددی اســت کــه بقــا و شــالوده خانــواده بــه
ارضــای آنهــا بســتگی دارد و بــه طــور کلــی شــامل نیازهای
اولیــه و ثانویــه خانــواده اســت (گلمکانــی.)1388 ،
نخبــگان :در لغتنامــه دهخــدا مقابــل کلمــه نخبــه
آمــده اســت :برگزیــده ،برگزیــده از هــر چیــزی ،بهیــن ،زبده،
هــر چیــز خــوب و برگزیــده (دهخــدا.)1334 ،
ســبک زندگــی :ســبک زندگــی داللــت بــر ماهیــت و
محتــوای روابــط ،تعامــات و کنشهــای اشــخاص و آحــاد
مــردم در هــر جامعــه دارد (جهانیــان.)1389 ،
رســانه :رســانه((( در لغــت بــه معنــی رســاندن اســت و
بــه آن دســته از وســایلی گفتــه میشــود کــه انتقالدهنــده
فرهنگهــا و افــکار عــدهای باشــد ،رســانه از تمدنهــای
جدیــد بــه وجــود آمــده و مــورد توجــه اســت .اکنــون
آنچــه کــه مصــداق ایــن تعریــف اســت وســایلی هماننــد:
روزنامههــا ،مجــات ،رادیــو ،تلویزیــون ،ماهــواره ،اینترنــت،
س ـیدبها ،ویدئــو و ...اســت .امــا در ایــن تحقیــق بــه طــور
اخــص منظــور مــا از رســانه ،تلویزیــون اســت .کــه تلويزيــون
يکــي از رســانههاي همگانــي اســت.
مصــرف :عبــارت اســت از ارزشهــای پولــی کاالهــا و
خدماتــی کــه بــه وســیله افــراد خریــداری و تهیــه میشــود
(اخــوی.)151 :1380 ،
مصرفگرایــی :مصرفگرایــی عبــارت اســت
از :اصالــت دادن بــه مصــرف و هــدف قــرار دادن رفــاه و
داراییهــای مــادی .برخــی مصرفگرایــی را بــه معنــای
برابــر دانســتن خوشــبختی شــخصی بــا خریــد داراییهــای
مــادی و مصــرف گرفتهانــد.
پیشینه تحقیق
داخلی
 غالمحســین عیوضــی ( ،)1389در مقالـهای بــا عنــوان«ســبک زندگــی تلویزیونــی و مصــرف» کــه در فصلنامــه
فرهنگــی -دفاعــی زنــان و خانــواده ســال پنجــم زمســتان
 ،1389شــماره  16بــه چــاپ رســیده اســت ،عنــوان
میکننــد:
امــروز اســتفاده از رســانه یــک امــر طبیعــی اســت چــرا
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کــه رســانهها بخــش مهمــی از زمــان و مــکان را در زندگــی
روزمــره مــا اشــغال کردهانــد .تأثیــر رســانه در زندگــی را
در نقــش فراینــد هویتســازی ،لذتبخشــی و ســاختمند
شــدن زندگــی روزمــره میتــوان دیــد .رســانهها در کنــار
آن واقعیتــی کــه وجــود دارد یــک واقعیــت نمادیــن بــرای
مــا میســازند.
رســانهها بــرای تســهیل در دسترســی بــه مخاطــب،
مخاطبــان خــود را بــر مبنــای ســبک زندگــی طبقهبنــدی
میکننــد .رســانهها موجــب تغییــر ســلیقه و در نهایــت
تغییــر الگــوی مصــرف شــوند .رســانهها از جملــه تلویزیــون
میتواننــد برداشــتها و تصاویــری از زندگــی و ســبک آن
ترســیم و ترویــج کننــد و بــر ارزش و نگرشهایــی کــه منجــر
بــه شــکلگیری یــک نــوع رفتــار و ســبک زندگــی مصــرف
میشــود تأثیــر بگذارنــد .بــر اســاس نظریــه بوردیــو افــراد بــه
واســطه برخــورداری از انــواع مختلــف ســرمایه (فرهنگــی،
اقتصــادی و اجتماعــی) دســت بــه مصــرف فرهنگــی ،مــادی
میزننــد.
اغلــب افــراد تــاش میکننــد بــا مصــرف نــوع خاصــی
از کاالهــا یــا نــوع خاصــی از پوشــاک ،تغییــر طبقاتــی خــود
را اعــام کننــد و یــک هویــت طبقاتــی و ســبک زندگــی
جدیــدی را بــه دســت آورنــد .در ســریالهای نمایشــی
تلویزیــون طبقــه بــاال بیــش از طبقــات متوســط و پاییــن
نمایــش داده میشــود .انعــکاس بیشــتر زندگــی قشــر
مرفــه موجــب تمایــل افــراد بــه ســبک زندگــی مرفــه و
مصرفگرایــی میشــود.
 مجتبــی فیضــی ( ،)1392در تحقیقــی بــا عنــوان«درآمــدی بــر ســبک زندگــی اســامی» کــه نتایــج آن در
نشــریه معرفــت ســال بیســت و دوم اردیبهشــت شــماره
( 185ویــژه ســبک زندگــی) بــه چــاپ رســیده اســت،
عنــوان میکنــد :ســبک زندگــی از مفاهیــم جدیــد در
فضــای مدرنیتــه غربــی اســت کــه بــه ســرعت مــورد اقبــال
قــرار گرفــت و خاصیــت میــان رشــتهای یافــت .هــدف ایــن
تحقیــق ،اســتخراج الگــوی ســبک زندگــی اســامی در ابعــاد
اعتقــادی و اخالقــی ،بــا تأکیــد بــر موضــوع «نیــاز» نســبت
بــه ایــن پدیــده اســت.
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،51آبــان 1399

معــادل ایــن واژه در فرهنــگ اســامی« ،ســیره» اســت.
ســبک زندگــی برآمــده از آموزههــای اعتقــادی و ارزشــی
اســت و بنیــاد ســبک زندگــی اســامی ،عــاوه بــر اعتقــادات
کــه مشــتمل بــر روح توحیــد در تمامــی شــئون زندگــی
اســت ،شــامل امــور ارزشــی و اخالقــی ثابــت اســت.
تعالیــم اســام ،دســتورالعمل کلــی بــه منظــور وصــول
بــه ســبک زندگــی اســامی را ارائــه نمــوده اســت .بررســی
تعامــل دوســویه اجــزای مثلــث «نیــاز ،دیــن ،ســبک زندگی»
نشــان میدهــد کــه میــان ایــن ســه مقولــه ترابــط و پیونــد
گسســتناپذیری وجــود دارد .روش تحقیــق بــه شــیوه
توصیفــی تحلیلــی اســت.
 آب پیکــر و همــکاران ( ،)1392در مقالـهای بــا عنــوان:تأثیرپذیــری اقتصــاد جامعــه از ســبک زندگــی؛ تبییــن
زندگــی مقاومتــی در برابــر مصرفــی ،خاطــر نشــان میکنــد:
ایــن مقالــه بــا رویکــردی توصیفــی تحلیلــی بــه بررســی
ارتبــاط ســبک زندگــی بــا مســئله اقتصــاد عمومــی جامعــه
پرداختــه و از طرفــی آســیبهای ســبک زندگــی رایــج را
مــورد نقــد قــرار داده اســت.
وقــوع بحرانهــای اقتصــادی گســترده جهانــی در چنــد
ســال اخیــر ،ناکارآمــدی اقتصــاد ســرمایهداری را در حــل
ریشــهای مشــکالت خــود نشــان داد .همچنیــن تشــدید
فشــارها و تحریمهــای بینالمللــی اقتصــادی از ســوی
قدرتهــای جهانــی کــه مشــکالتی را در عرصــه اقتصــادی
بــرای کشــور پدیــد آورد ،موجــب شــد رهبــر معظــم انقــاب
مــدل اقتصــاد مقاومتــی را بــه عنــوان الگویــی جدیــد و
جایگزیــن مطــرح نماینــد.
اقتصــاد مقاومتــی بــا بهرهگیــری از همــه منابــع،
امکانــات و ظرفیتهــا تحریــم را بــه فرصتــی برای شــکوفایی
و پیشــرفت اقتصــادی تبدیــل مینمایــد .همچنیــن تقریبــا
همزمــان بــا تبییــن ایــن بحــث ،رهبــر انقــاب توصیــه بــه
ورود گســترده بــه مبحــث ســبک زندگــی نمودنــد.
 پورحاتمــی ( ،)1393ســبک زندگــی اســامی واقتصــاد خانــواده ،مرکــز تحقیقــات نــور .در ایــن مقالــه بــه
عوامــل اقتصــادی تأثیرگــذار بــر ســبک زندگــی و الگوهــای
غلــط اقتصــادی میتوانــد ســبک زندگــی اســامی و ایرانــی
را تبدیــل بــه ســبک زندگــی غربــی نمایــد .امــا در مجمــوع
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میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ســبک زندگــی اثــرات بســیاری
در زندگــی انســان دارد و میتوانــد شــاکله اقتصــاد اســامی
را تعییــن کنــد از ایــن رو بــا اصــاح اقتصــادی ســبک زندگی
خانوادههــا و حاکمــان جامعــه میتــوان موجبــات رشــد و
اجرایــی شــدن اهــداف گســترده نظــام اســامی را فراهــم
نمــود.
 باقــر ســاروخانی و حســین شهســواری ( ،)1393درمقالـهای بــا عنــوان :بازنمایــی اقتصــاد خانــواده در برنامههای
صــدا و ســیما ،کــه نتایــج آن در فصلنامــه پژوهشهــای
ارتباطــی -پیاپــی ( 78تابســتان  )1393بــه چــاپ رســیده
میگویــد :ایــن پژوهــش بــا هــدف مطالعــه و بررســی
بازنمایــی اقتصــاد خانــواده ،ابتــدا ،پنــج محــور بــرای اقتصــاد
خانــواده ارائــه داده و ســپس بازنمایــی اهــم مقولههــای ایــن
محورهــا را در تلــه فیلمهــای تولیــدی شــبکه دو ســیما کــه
در ســال  1390تولیــد و پخــش شــدهاند ،تحلیــل محتــوای
کیفــی کــرده اســت.
در  92درصــد از تلهفیلمهــای مــورد بررســی «تــاش
بــرای کســب درآمــد»؛ در  31درصــد «مشــاغل خانگــی»؛
در  15درصــد «تولیــد خانگــی برخــی مایحتــاج خانوادههــا»
(بــه جــز غــذای روزانــه) و در  15درصــد «اســتفاده از کاالی
ایرانــی» بازنمایــی شــده اســت .در  23درصــد از تلهفیلمهــا
نیــز کــودکان تنهــا نقــش مصرفــی داشــتهاند و اوقــات آنهــا
بــه بــازی یــا درس خوانــدن گذشــته اســت .شــایان ذکــر
اســت «ســرمایهگذاری اقتصــادی خانوادههــا» در هیــچ
کــدام از تلهفیلمهــا بازنمایــی نشــده اســت.
همچنیــن مطابــق بــا یافتههــای حاصــل از بحــث
گروهــی متمرکــز بــا برنامهســازان و برخــی کارشناســان
ســیما ،برگــزاری نشسـتهای تخصصــی بــرای برنامهســازان
بــا موضــوع اقتصــاد خانواده؛ اســتفاده از مشــاوره کارشناســان
اقتصــاد خانــواده در مرحلــه نــگارش و تصویــب فیلمنامههــا و
پرهیــز از تبلیــغ تجــاری کاالهــای تجملــی ،غیــر ضــروری یا
خارجــی در رســانهها پیشــنهاد شــده اســت.
 ســتار صادقــی ده چشــمه و آمنــه مرتضــوی (،)1394در تحقیقــی بــا عنــوان «رســانه ،مصــرف و بازنمایی رســانهای
الگــوی مصــرف» کــه نتایــج آن در کنفرانــس بینالمللــی
علــوم انســانی ،روانشناســی و علــوم اجتماعــی؛ ارائــه شــده
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اســت میگوینــد :در جوامــع امــروزی ،مصــرف ،تنهــا
ارضــای یــک دســته از نیازهــای زیســتی واقعــی نیســت،
بلکــه متضمــن نشــانهها ،نمادهــا و ارزشهایــی اســت کــه
نقــش مهمــی در هویتســازی ،معنادهــی بــه زندگــی و
خلــق ســبکهای زندگــی مبتنــی بــر الگوهــای مصــرف ایفــا
مینمایــد.
مصــرف در دوران جدیــد ،رونــدی اســت کــه طــی آن،
فــرد بــا انتخــاب الگــوی خاصــی از مصــرف ،در حــال تــاش
بــرای خلــق و حفــظ هویــت خویــش اســت و از ایــن طریــق
میکوشــد در تقســیمبندیهای اجتماعــی ،هویــت خــود را
بــه معــرض نمایــش بگــذارد.
در ایــن میــان رســانه اســت کــه الگوهــای خــاص رفتــار
مصرفــی و ســبک زندگــی را بــا انــواع قشــربندیهای
اجتماعــی بــه لحــاظ مفهومــی پیونــد میزنــد و یکــی از
وجــوه مصــرف در عصــر حاضــر ،بازنمایــی الگوهــای مصرفــی
در رســانهها اســت .رســانهها نقــش بیبدیلــی در ترویــج
و اشــاعه انگارههــای مصرفگرایــی دارنــد ،نگاهــی بــه
عملکــرد رســانهها نشــاندهنده ایــن واقعیــت اســت کــه
رونــد کنونــی مصرفگرایــی ،بــدون رســانهها قابــل تصــور
نیســت.
هــدف از پژوهــش حاضــر کــه به شــیوه اســنادی صورت
گرفتــه ،مطالعــه و بررســی ارتبــاط بیــن دو متغیر«رســانه» و
«مصــرف» و بازنمایــی الگــوی مصــرف در رســانهها اســت،
کــه بــه ایــن منظــور مهمتریــن رویکردهــای نظــری
موجــود در بــاب مصــرف مطــرح گردیــده و ســپس فراینــد
تأثیرگــذاری رســانه بــر رفتــار مخاطــب و بازنمایــی الگــوی
مصــرف در رســانهها مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفتــه
اســت.
 حبیــب اهلل فتحــی و علــی جعفــری ( ،)1396درتحقیقــی بــا عنــوان« :رابطــه مصــرف رســانهای بــا تغییــر
ســبک زندگــی (مــورد مطالعــه :دانشــجویان دانشــگاه آزاد
اســامی)» ،کــه نتایــج آن در نشــریه مطالعــات رســانههای
نویــن ســال ســوم بهــار شــماره  9بــه چــاپ رســیده اســت،
عنــوان میکنــد :پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی
رابطــه مصــرف رســانهای بــا تغییــر ســبک زندگــی در بیــن
دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی واحــد اردبیــل بــه روش
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پیمایشــی انجــام شــده اســت.
اصلیتریــن نظریههایــی کــه قــادر بــه تبییــن تئوریــک
مســئله ایــن تحقیــق بــود نظریــه کاشــت و نظریــه ســبک
زندگــی بوردیــو اســت .از ترکیــب دو نظریــه پیــر بوردیــو و
نظریــه کاشــت گربنــر بــه رابطــه بیــن ســبک زندگــی و
مصــرف رســانهای توجــه شــده اســت.
جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق شــامل کلیــه دانشــجویان
دانشــگاه آزاد واحــد اردبیــل در ســال تحصیلــی ()1394
بــوده کــه از بیــن آنهــا  384نفــر از طریــق فرمــول کوکــران
انتخــاب گردیــد.
نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد که بیــن مصرف رســانهای
و ســبک زندگــی رابطــه وجــود دارد .همچنیــن بیــن میــزان
مصــرف رســانههای دیجیتــال بــا مصــرف فرهنگــی ،مصــرف
مــادی ،رفتــار سیاســی و دینــداری همبســتگی مســتقیم
وجــود دارد .نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس یــک طرفــه
نیــز نشــان داد کــه بیــن نــوع رســانه و ســبک زندگــی
رابطــه معنــاداری وجــود دارد ،بــه گونــهای کــه تغییــرات
ســبک زندگــی در دانشــجویانی کــه غالبــا از ماهــواره
اســتفاده میکننــد بیشــتر و در بیــن دانشــجویانی کــه غالبــا
از اینترنــت اســتفاده میکننــد کمتــر اســت .بــه عبــارت
دیگــر مصــرف ماهــواره بیشــترین تغییــر را در ســبک زندگی
دانشــجویان ایجــاد کــرده اســت.
 علــی جنادلــه و مریــم رهنمــا ( ،)1397در تحقیقــیبــا عنــوان «بازنمایــی آسیبشناســانه رســانههای نویــن
در مطالعــات خانــواده (فراتحلیــل مقــاالت چــاپ شــده
درخصــوص تأثیــر رســانههای نویــن بــر خانــواده)» کــه
نتایــج آن در نشــریه مطالعــات رســانههای نویــن ،زمســتان
( -)1397شــماره  16چــاپ شــده اســت ،میگوینــد:
افزايــش مصــرف رســانههاي نويــن توجــه پژوهشــگران
در خصــوص رابطــه ايــن فناوريهــا بــا ابعــاد مختلــف
زندگــي روزمــره را بــه خــود جلــب كــرده اســت.
در ايــن ميــان ديدگاههــاي متضــادي در خصــوص
داللتهــاي فناوريهــاي نويــن رســانهاي در ارتبــاط بــا
خانوادههــا مطــرح شــده اســت .در جامعــه مــا نيــز مصــرف
رو بــه رشــد رســانههاي نويــن ،زمينهســاز مطالعــات قابــل
توجهــي در خصــوص تأثیــر ايــن رســانهها بــر خانوادههــا
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شــده اســت.
مــا در ايــن مقالــه ،ديدگاههــاي مختلــف مربــوط بــه
تأثیــر رســانههاي نويــن بــر خانــواده را ذيــل ســه رويكــرد
آسيبشــناختي؛ تأثیــرات ايجابــي؛ و پيچيدگــي تأثیــرات
صورتبنــدي كردهايــم و بــر هميــن اســاس مقــاالت
منتشــر شــده طــي دهــه اخيــر ( )1385 - 1395را مــورد
بررســي قــرار دادهايــم .روش تحقيــق در اين مقالــه فراتحليل
اســت و مقــاالت در ابعــاد مختلــف رويكــرد نظــري ،روش،
متغيرهــاي تحقيــق و يافتههــاي تحقيــق مــورد بررســي قرار
گرفتنــد.
يافتههــا نشــان ميدهــد كــه در بيشــتر ايــن مقــاالت
رويكــرد آسيبشــناختي حاكــم بــوده و رســانههاي نويــن،
بــه عنــوان رســانههايي آســيبزا بازنمايــي شــدهاند.
همچنيــن عــاوه بــر بيتوجهــي بــه تأثیــرات مثبــت ايــن
رســانهها ،پيچيدگــي تأثیــرات رســانههاي نويــن و همچنيــن
نقــش متغيرهــا و عوامــل ميانجــي و نقــش خانوادههــا در
پذيــرش يــا عــدم پذيــرش ايــن رســانهها و كنتــرل تأثیــرات
آنهــا ناديــده گرفتــه شــده اســت .بــر هميــن اســاس بــا
نگاهــي مبتنــي بــر جبرگرايــي تكنولوژيــك ،تصويــري
منفعالنــه از خانــواده در مواجــه بــا ايــن رســانهها ترســيم
شــده اســت.
در نهايــت بــر اســاس ايــن يافتههــا پيشــنهادهايي
در خصــوص بــه كارگيــري نظريــات موضوعــي بــه ويــژه
نظريههــاي حــوزه مطالعــات خانــواده ،روشهــاي تركيبــي،
انجــام مطالعــات طولــي و توجــه جــدي بــه مكانيزمهــاي
تأثیرگــذاري و متغيرهــاي ميانجــي جهــت فهــم و تبييــن
بهتــر رابطــه متقابــل رســانههاي نويــن و ابعــاد مختلــف
خانــواده ارائــه شــدهاند.
خارجی
 هرمــان و چامســکی((( (« ،)2010رســانههای جمعــی وتأثیــر آن بــر اقتصــاد ،دانشــکده میسیســیپی جنوبــی».
رســانههای جمعــی بــه عنــوان یــک کاتالیــزور ســمت تأثیــر
اقتصــادی پیشــنهاد میشــود .مطالعــات پیشــنهاد میکننــد
Herman & Chomsky -1
Morgan & Drury- -2
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کــه رســانهها دربردارنــده اطالعاتــی هســتند کــه بــه صــورت
منفــی یــا مثبــت بــر محیــط اطــراف تأثیــر ندارنــد میتوانند
نگرشهــای مردمــی را درگیــر خود ســازند .تحقیقــات مبتنی
بــر رفتــار مصرفکننــدگان ایــن ایــده را مطــرح میکنــد کــه
محتــوای منفــی رســانه در مســائل خــاص میتوانــد باعــث
نوســان اقتصــاد گــردد .ایــن پژوهــش بــه بررســی چگونگــی
عملکــرد رســانهها و چگونگــی ارتباطــات مفاهیــم رســانهها
بــه تأثیــر اقتصــادی میپــردازد .پژوهــش حاضــر بــه تأثیــر
رســانهها بــر اقتصــاد از میسیســیپی تــا ســاحل خلیــج
فــارس پــس از نشــت نفــت و افــق آبهــای عمیــق خلیــج
فــارس میپــردازد.
 دالوینــا و اســتفانو (« ،)2015تأثیــرات اقتصــادی واجتماعــی از رســانهها ،دانشــگاه کمبریــج» .در ایــن پژوهــش
بــه تأثیــرات رســانهها بــر پوشــش رســانهای در آمــوزش و
پــرورش ،انتخــاب خانــواده ،تصمیمگیــری کار و مهاجــرت،
محیــط زیســت ،ســامت ،جــرم و جنایــت ،اقتصــاد عمومــی،
نگــرش ،مصــرف و پسانــداز و اقتصــاد توســعه پرداختــه
شده است.
از جملــه نتایــج ایــن تحقیــق میتــوان بــه نقــش مؤثــر
رســانه در آثــار اقتصــادی ،نقــش ســرگرمی و تبعــات ناشــی
از آن کــه میتوانــد بــه یکــی از کارکردهــای اختاللــی در
زندگــی فــرد منجــر شــود ،اشــاره کــرد .ایــن تحقیــق
نشــان داد کــه تأثیــر تلویزیــون در حــوزه اثــرات اجتماعــی
و اقتصــادی در مقایســه بــا ســایر رســانهها از برجســتگی
بیشــتری برخــوردار اســت.
جامعه آماری و روش تحقیق
روش پژوهــش در ایــن تحقیــق روش کیفــی اســت.
مطالعــه کیفــی میتوانــد بینــش جدیــدی ایجــاد کنــد
ومناسـبترین رویکــرد بــرای کشــف جوهرههــا ،احساســات،
ویژگیهــا ،ارزشهــا ،معانــی ،منشهــا و شــیوههای زندگــی
افــراد یــا گروه معیــن اســت (مــورگان و دوری(((.)73 :2003 ،
شــیوه گــردآوری دادههــا در ایــن مطالعــه مصاحبــه
عمیــق بــود کــه پرس ـشهای مصاحبــه بــه صــورت نیمــه
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ســاختار یافتــه تنظیــم شــدند.
در واقــع بــا توجــه بــه میــان رشــتهای بــودن موضــوع
ایــن پژوهــش کــه بــه حوزههــای مختلفــی همچــون دیــن،
رســانه ،جامعهشناســی ،روانشناســی ،اقتصــاد و  ...وابســته
اســت .تــاش شــد تــا حــد امــکان افــراد و صاحبنظــران
حوزههــای مختلفــی انتخــاب شــوند کــه قابلیت پاســخگویی
بــه ســؤاالت مصاحبــه را در زمینههــای مذکــور دارا
باشند.
بــر همیــن اســاس بــا بیــش از  50نفر کــه دارای تناســب
تحصیــات دانشــگاهی بــا موضــوع پژوهــش بودنــد ،رایزنــی
شــد کــه در نهایــت موفــق شــدیم بــا  10نفــر از ایــن افــراد
مصاحبــه انجــام دهیم.
مصاحبههــا را تــا آنجــا پیــش بردیــم کــه بــه اشــباع
دادههــا رســیدیم .بــه عبــارت دیگــر در مصاحبــه بــا ایــن
افــراد زمانــی کــه متوجــه شــدیم افــراد نمونــه در پاســخ بــه
ســؤاالت تقریبــا نوعــی تکــرار محتــوا را در طــول مصاحبــه
ابــراز میدارنــد .از ادامــه مصاحبــه اجتنــاب کردیــم.
چــرا کــه محقــق بــدان نتیجــه رســید کــه اشــباع
دادههــای مــورد نظــر در پاســخگویی بــه ســؤاالت بــرای
وی حاصــل شــده اســت .رونــد کار بــه ایــن گونــه بــود کــه
ابتــدا لیســتی از ســؤاالت مصاحبــه در  9مــورد بــه صــورت
حضــوری و در یــک مــورد بــه صــورت ایمیــل در اختیــار
مصاحبهشــوندگان قــرار گرفــت تــا قبــل از انجــام مصاحبــه
آشــنایی مختصــری بــا نــوع ســؤاالت و گفتمــان موجــود
داشــته باشــند.
ابتــدا متــون کلیــه مصاحبههــای انجــام گرفتــه بــا
دقــت مــورد مطالعــه قــرار گرفــت تــا فهــم کامــل و جامعــی
از عقایــد ،تجــارب و اظهــار نظــر مصاحبهشــوندگان فراهــم
شــود.
در بخــش تجزیــه و تجلیــل دادههــا از تکنینــک تحلیــل
محتــوای کیفــی و کدگــذاری مفاهیــم و مقولههــا اســتفاده
شــد .بدیــن ترتیــب کــه ابتــدا کلمــات و جمــات مرتبــط
بــا ســؤاالت مصاحبــه اســتخراج و ســپس تــاش شــد تــا
معانــی و مفهــوم هــر جملــه کدگــذاری ،فرمولــه ،مقولهبندی
و دســتهبندی شــود و تفســیر و تحلیــل پاســخ هــر ســؤالی
بــه صــورت جداگانــه مــورد بررســی قــرار گیــرد.

mediamgt.ir

در ادامــه پــس از مقولهبنــدی؛ کدهــا و مقولههــای
تکراری اســتخراج شــد .بعــد از آن فراوانی مصاحبهشــوندگان
نســبت بــه مقولههــا تفکیــک شــد و هــم در قســمت
مقولهبنــدی اولیــه و هــم در قســمت زیــر مقــوالت و از
میــزان فراوانــی کدهــای پاســخهای مصاحبهشــوندگان،
جداولــی طراحــی شــد تــا بــه صــورت منظــم ایــن اطالعــات
ارائــه شــود.
در نهایــت بــر اســاس همیــن یافتههــا و پاســخها؛
گزارشــی از نتایــج پژوهــش در قالــب جمعبنــدی نهایــی
تحقیــق ارائــه شــد.
یافتههای تحقیق
باتوجــه بــه ماهیــت ایــن پژوهــش و بــرای رســیدن بــه
نتیجــه مطلــوب در ایــن تحقیــق از روش مصاحبــه عمیــق
اســتفاده شــد.
بــا توجــه بــه اهــداف پژوهــش شــش ســؤال بــه صــورت
نیمــه ســاختار یافتــه طراحــی شــد تــا مصاحبهشــوندهها بــه
آن پاســخ دهند.
بــر اســاس اهــداف و موضــوع پژوهــش ،از اســاتید و
کارشناســانی کــه در دو حــوزه دیــن و رســانه فعالیتهــای
مرتبــط و تحصیــات متناســبی داشــتهاند ،بهــره جســتیم و
در نهایــت یافتههــای ذیــل حاصــل شــد:
ســؤال اول :الگــوی مصــرف اقتصــادی خانــواده از
دیــدگاه شــما (نخبــگان حــوزه و رســانه)چگونه بایــد باشــد؟
یافتههــای تحقیــق در زمینــه ســؤال :الگــوی
مصــرف اقتصــادی خانــواده از دیــدگاه شــما (نخبــگان حــوزه
و رســانه) چگونــه بایــد باشــد؟ نشــان داد:
در قســمت مقولــه و بــا بررســی آمــاری نمونــه منتخــب
مصاحبهشــوندگان بــا توجــه بــه نتایــج جــدول ( )1بــه شــرح
ا ست :
 -1تعــداد هفــت نفــر از مصاحبهشــوندگان بــه مقولــه
الگــوی تخصیــص بهینــه در مصــرف کاالهــا و رعایــت
اولویتبنــدی در مصــرف اشــاره کردهانــد( .علیرضــا
حســینی پاکدهــی ،مجیــد رضایــی ،ســید ضیــاء الدیــن کیاء
الحســینی ،محمــد ســلیمی ،علیرضــا پویــا ،مجتبــی باقــری،
ســید رضــا حســینی)
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جدول  .1الگوی مصرف اقتصادی خانواده از دیدگاه نخبگان حوزه و رسانه
ريز مقوالت

مصاحبهشونده

 -1عدم تجملگرایی
 -2تخصيص بهينه در مصرف کاالها و سالمت خانواده

 .1دکتر مجيد رضايي

 -1الويتبندي مصرف بر اساس ميزان ارزش آنها
 -2الگوي مصرف به صورت فرهنگ جمعي نه فردي
 -3عدم تجملگرایی

 .2دکتر محمد سليمي

 -1آيندهنگري در مصرف
 -2الگوي مصرف صرفا اقتصادي نيست
 -3الگوي اعتدال در مصرف

 .3دکتر سيد مجيد حسيني زاد

 -1الگوي مصرف مبتني بر آيندهنگري و داشتن پسانداز
الگوي ترجيحات در اسالم
 -2الگوي عدالت و مساوات درآمد و مصرف از نظر اسالم
نگاه ملي و جهاني نسبت به الگوي مصرف خانواده و رشد و تعالي آن

 .4دکتر ناصر الهي

 -1همخواني درآمد با مصرف خانوار
 -2عدم تجملگرایی
 -3رعايت اولويتبندي در مصرف خانوارها
تقسيمبندي الگوي مصرف به آيتمهاي زندگي ،رسانهاي ،اقتصادي ،آموزشي و ...

 .5دکتر عليرضا پويا

 -1الگوي مصرف مبتني بر پسانداز و درآمد «همخواني مصرف و درآمد در اقتصاد خانواده»
 -2تخصيص بهينه درآمد و رعايت اولويتبندي در مصرف

 .6دکتر سيد ضياء الدين كياء الحسني

 -1الگوي مبتني بر نگاه غربي
 -2الگوي مبتني بر توليد ،توزيع و مصرف
 -3عدم تجملگرایی

 .7دکتر سيد رضا حسيني

 -1الگوي مصرف مبتني بر اقتصاد متعارف
 -2الگوي مصرف مبتني بر نگاه قرآن و اهل بيت(ع) و تقسيم بندي سطوح مصرف براساس
الگوي مصرف اسالمي :سه سطح حالل و يک سطح حرام

 .8دکتر مجتبي باقري

 -1الگوي مصرف غربي و غير بومي
 -2الگوي بومي و سنتي ايراني -اسالمي در مصرف

 .9دکتر حسين گودرزي

 -1عدم تجملگرایی
 -2الگويي مبتني بر سالمت جسمي و روحي خانواده
 -3الگويي مبتني بر شرايط واقعي جامعهمان ،نه زندگي مدرن غربي

 .10دکتر عليرضا حسيني پاكدهي

 -2تعــداد  5نفــر از مصاحبهشــوندگان بــه مقولــه عــدم
تجملگرایــی اشــاره نمودهانــد( .مجیــد رضایــی ،علیرضــا
حســینی پاکدهــی ،محمــد ســلیمی ،ســید رضــا حســینی،
علیرضــا پویــا)
 -3تعــداد  4نفــر از اســاتید بــه مقولــه الگــوی مصــرف
مبتنــی بــر پسانــداز و درآمــد و آیندهنگــری در مصــرف
اشــاره کردهانــد( .ســید ضیــاء الدیــن کیــاء الحســینی ،ســید
مجیــد حســینی زاد ،ناصــر الهــی ،علیرضــا پویــا)
 -4تعــداد ســه نفــر از مصاحبهشــوندگان بــه مقولــه
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الگــوی مبتنــی بــر اقتصــاد متعــارف و صرفــا الگــوی مصــرف
را اقتصــادی دیــدن اشــاره نمودهانــد( .مجتبــی باقــری ،ســید
مجیــد حســینی زاد ،ناصــر الهــی)
 -5تعــداد دو نفــر از مصاحبهشــوندگان بــه الگــوی
مصــرف مبتنــی بــر صــورت فرهنــگ جامعــه و نــگاه فراملــی
تأکیــد نمودهانــد( .محمــد ســلیمی ،ناصــر الهــی)
 -6تعــداد دو نفــر از مصاحبهشــوندگان بــه مقولــه الگوی
اعتــدال در مصــرف و مســاوات اشــاره کردهانــد( .ناصــر الهــی،
ســید مجید حســینی زاد)

بررسی چگونگی بازنمایی سبک زندگی اقتصادی خانواده در رسانه (تلویزیون)

 -7تعــداد دو نفــر از مصاحبهشــوندگان بــه مقولــه
الگــوی مبتنــی بــر نــگاه غربــی و غیــر بومــی اشــاره کردهاند.
(حســین گــودرزی ،ســید رضــا حســینی)
 -8تعــداد دو نفــر از مصاحبهشــوندگان بــه الگــوی بومی
و ســنتی ایــران  -اســامی در مصــرف را ذکــر کردهانــد.
(حســین گــودرزی ،علیرضــا حســینی پاکدهــی)
ســؤال دوم  :بایســتههای ســبک زندگــی مبتنــی بــر
الگــوی مصــرف در زمینــه اقتصــاد خانــواده از دیــدگاه شــما
(نخبــگان حــوزه و رســانه) چیســت؟
یافتههــای تحقیــق در زمینــه ســؤال :بایســتههای
ســبک زندگــی مبتنــی بــر الگــوی مصــرف در زمینــه اقتصاد
خانــواده از دیــدگاه شــما (نخبــگان حوزه و رســانه) چیســت؟
نشان داد:
در قســمت مقولــه و بــا بررســی آمــاری نمونــه منتخــب
مصاحبهشــوندگان بــا توجــه بــه نتایــج جــدول ( )2بــه شــرح
ذیل اســت:
 -1تعــداد هفــت نفــر از مصاحبهشــوندگان بــه ســبک
زندگــی مبتنــی بــر اعتــدال و تــوازن و میانــه روی اشــاره
کردهانــد( .مجیــد رضایــی ،محمد ســلیمی ،علیرضا حســینی
پاکدهــی ،ســید رضــا حســینی ،ســید مجیــد حســینی زاد،
ناصــر الهــی ،ســید ضیــاء الدیــن کیــاء الحســینی)
 -2تعــداد پاســخ پنــج نفــر از اســاتید بــه ســبک
زندگــی مبتنــی بــر قناعــت و پرهیــز از مصرفزدگــی اشــاره
کردهانــد( .محمــد ســلیمی ،ســید مجیــد حســینی زاد،
علیرضــا حســینی پاکدهــی ،مجتبــی باقــری ،ســید رضــا
حســینی)
 -3تعــداد ســه نفــر از مصاحبهشــوندگان بــه
ســبک زندگــی مبتنــی بــر آیندهنگــری و پسانــداز و
ســرمایهگذاری تأکیــد داشــتند( .ســید ضیــاء الدیــن کیــا
الحســینی ،علیرضــا پویــا ،ســید رضــا حســینی)
 -4تعــداد ســه نفــر از مصاحبهشــوندگان بــه ســبک
زندگــی مبتنــی بــر اعتــای منافــع ملــی و داخلــی و الگــوی
مصــرف بومــی اشــاره کردهانــد( .حســین گــودرزی ،مجیــد
رضایــی ،ســید رضــا حســینی)
 -5تعــداد ســه نفــر از مصاحبهشــوندگان بــه مقولــه
همــذات پنــداری بــا اقشــار جامعــه و توجــه به همســایگان و
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نیازمنــدان را تأکیــد داشــتند( .علیرضــا پویا ،محمد ســلیمی،
ناصــر الهــی)
 -6تعــداد ســه نفــر از مصاحبهشــوندگان بــه مقولــه
ســبک زندگــی مبتنــی بــر عملگرایــی و رفتارگرایــی امامان
معصــوم و رعایــت حقــوق دینــی اشــاره داشــتهاند( .ســید
ضیــاء الدیــن کیــاء الحســینی ،حســین گــودرزی ،ناصــر
اللهــی)
 -7تعــداد دو نفــر از مصاحبهشــوندگان بــه ســبک
زندگــی مبتنــی بــر فراهــم شــدن آرامــش روحــی و روانــی
و ســامت جســمی خانــواده اشــاره کردهانــد( .ســید رضــا
حســینی ،حســینی پاکدهــی)
 -8تعــداد دو نفــر از مصاحبهشــوندگان بــه اولویتبنــدی
در هزینههــای خانــواده تأکیــد داشــتهاند( .مجیــد رضایــی،
علیرضــا پویا)
 -9تعــداد دو نفــر از مصاحبهشــوندگان بــه مقوله ســبک
زندگــی مبتنــی بــر پرهیــز از تجملگرایــی و فخــر فروشــی
اشــاره کردهانــد( .مجیــد رضایــی ،محمــد ســلیمی)
 -10بــه مقولــه ســبک زندگــی مبتنــی بــر پرهیــز از
درآمــد و رزق حــرام فقــط دکتــر محمــد ســلیمی تأکیــد
داشــتهاند.
 -11بــه مقولــه ســبک زندگــی مبتنی بــر اســاس الگوی
مصرفــی کــه منجــر بــه تشــکیل آســان خانــواده بدهــد فقط
دکتــر ســید رضــا حســینی اشــاره کردهانــد.
 -12بــه مقولــه ســبک زندگــی مبتنــی بــر وســیع کردن
طبقــه متوســط جامعــه و عــدم ترویــج فاصلــه طبقاتــی دکتر
ســید مجیــد حســینی زاد تأکیــد داشــتهاند.
 -13بــه مقولــه ســبک زندگــی مبتنــی بــر همخوانــی
درآمــد و مصــرف خانــوار دکتــر علیرضــا پویــا تأکیــد
داشــتهاند
 -14بــه مقولــه تزریــق الگــو و ســبک زندگی مناســب از
طبقــات بــاالی جامعــه بــه پایینتــر ســید مجیــد حســینی
زاد اشــاره کردهانــد.
ســؤال ســوم :بــه نظــر شــما در حــال حاضــر
یافتههــای تحقیــق الگویهــای مصــرف چگونــه اســت یــا
تأکیــد بــر چــه عواملــی دارنــد؟
یافتههــای تحقیــق در زمینــه ســؤال ســوم
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جدول  .2بایستههای سبک زندگی مبتنی بر الگوی مصرف در زمینه اقتصاد خانواده از دیدگاه نخبگان حوزه و رسانه
ريز مقوالت
 -1استفاده از کاالي ايراني براساس سبک زندگي ايراني– اسالمي
 -2تعيين سبد مصرفي در اقتصاد خانواده
 -3جدا کردن کاالهاي ضروري و خدماتي از کاالهاي لوکس
 -4تخصيص بهينه در مصرف کاالها و سالمت خانواده
 -1پرهيز از اقتار و اسراف
 -2سبک زندگي مبتني بر ميانه روي
 -3پرهيز از درآمد و رزق حرام
 -4پرهيز از تجملگرایی و فخر فروشي
 -5سبک زندگي مبتني بر قناعت
 -6توجه به همسايگان و ديگر افراد جامعه
 -1سبک زندگي مبتني بر اعتدال و آموزههاي اسالم
 -2پرهيز از مصرفزدگي
 -3سبک زندگي مبتني بر وسيع کردن طبقه متوسط جامعه
 -4تزريق الگو و سبک زندگي مناسب از طبقات باالي اجتماعي و سياسي به طبقات پايين
جامعه
 -1سبک زندگي مبتني بر اسالم از جمله انفاق کردن
 -2سبک زندگي مبتني بر مواسات
 -3همذات پنداري با اقشار جامعه همه جامعه را خانواده خود دانستن
 -1سبک زندگي مبتني بر درآمد :همخواني درآمد با مصرف خانوار
 -2اولويتبندي در هزينههاي خانواده
 -3پيشبيني وقايع و اتفاقات و پسانداز کردن
 -4کمک کردن به نيازمندان و اقشار جامعه به جاي اسراف
 -1سبک زندگي مبتني بر رعايت حقوق اصلي ديني
 -2سبک زندگي مبتني بر مصرف بهينه
 -3سبک زندگي مبتني بر آيندهنگري و پسانداز کردن و برنامهريزي بلند مدت
 -1سبک زندگي بر اساس الگوي مصرفي که منجر به تشکيل آسان خانواده شود
 -2سبک زندگي مبتني بر رعايت يک حداقلهايي از سطح مصرف
 -3سبک زندگي مبتني بر فراهم شدن آرامش روحي و رواني خانواده
 -4سبک زندگي مبتني بر آيندهنگري و پسانداز و سرمايهگذاري
 -5سبک زندگي که موجبات رشد معنوي اعضاي خانواده شود
 -6سبک زندگي مبتني بر اعتالي منافع داخلي و ملي
 -7سبک زندگي و الگوي مصرفي متوازن
 -1سبک زندگي بر اساس جايگاه الگوي کفاف
 -1سبک زندگي مبتني بر رفتارگرايي و عملگرايي امامان معصوم (ع)
 -2سبک زندگي مبتني بر الگوي مصرف بوميسازي شده
 -1سبک زندگي مبتني بر تعادل و تناسب
 -2سبک زندگي مبتني بر رضايت دروني و آرامش روحي
 -3سبک زندگي بر اساس سالمت جسمي
 -4عدم مصرفزدگي
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مصاحبهشونده

 -1دکتر مجيد رضايي

 -2دکتر محمد سليمي

 -3دکتر سيد مجيد حسيني زاد

 -4دکتر ناصر الهي

 -5دکتر عليرضا پويا

 -6دکتر سيد ضياء الدين کياء الحسيني

 -7دکتر سيد رضا حسيني

 -8دکتر مجتبي باقري
 -9دکتر حسين گودرزي

 -10دکتر عليرضا حسيني پاکدهي

بررسی چگونگی بازنمایی سبک زندگی اقتصادی خانواده در رسانه (تلویزیون)

نشــان داد:
 -1تعــداد هفــت نفــر از مصاحبهشــوندگان بــه الگــوی
مصرفــی مبتنــی بــر تبلیغاتزدگــی و مصرفگرایــی اشــاره
کردهانــد( .ســید ضیــاء الدیــن کیــاء الحســنی ،علیرضــا
حســینی پاکدهــی ،حســین گــودرزی ،ناصــر الهــی ،ســید
مجیــد حســینی زاد ،ســید رضــا حســینی ،علیرضــا پویــا)
 -2تعــداد پنــج نفــر از مصاحبهشــوندگان بــه مقوله عدم
هماهنگــی و همخوانــی درآمــد و مصرف اشــاره کردند( .ســید
ضیــاء الدیــن کیــاء الحســین ،محمــد ســلیمی ،ســید رضــا
حســینی ،ناصــر الهــی ،مجتبــی باقــری)
 -3تعــداد پنــج نفــر از مصاحبهشــوندگان بــه مقولــه
مدگرایــی و چشــم و همچشــمی و تجملگرایــی اشــاره
داشــتهاند( .ســید مجیــد حســینی زاد ،ســید رضــا حســینی،
مجتبــی باقــری ،علیرضا حســینی پاکدهی ،محمد ســلیمی)
 -4تعــداد چهــار نفــر از مصاحبهشــوندگان بــه مقولــه
عــدم رعایــت اولویتهــا در مصــرف تأکیــد کردنــد (مجتبــی
باقــری ،علیرضــا پویــا ،محمــد ســلیمی ،ناصــر الهــی)
 -5تعــداد چهــار نفــر از اســاتید بــه مقولــه تغییــر در
الگوهــا و ذائقــه مصــرف و ســبک رفتــاری جامعــه اشــاره
کردهانــد( .حســین گــودرزی ،مجیــد رضایــی ،علیرضــا
حســینی پاکدهــی ،ناصــر الهــی)
 -6تعــداد دو نفــر از اســاتید بــه مقولــه زندگــی مبتنــی
بــر ســوداگرایی و فرهنــگ داللــی اشــاره داشــتهاند( .ســید
مجیــد حســینی زاد ،علیرضــا حســینی پاکدهــی)
 -7تعــداد چهــار نفــر از مصاحبهشــوندگان بــه مقولــه
لذتگرایــی اشــاره داشــتهاند( .محمــد ســلیمی ،مجیــد
رضایــی)
 -8تعــداد دو نفــر از مصاحبهشــوندگان بــه الگــوی
مصــرف ســرمایهداری و فاصلــه طبقاتــی و عــدم تــوازن توزیع
امکانــات مصرفــی در جامعــه تأکیــد داشــتهاند( .ســید رضــا
حســینی ،ســید مجیــد حســینی زاد)
 -9مقولــه الگــوی مصرفــی کــه بــا اســتحکام و اســتمرار
خانــواده همخوانــی نــدارد را دکتــر ســید رضــا حســینی
تأکیــد داشــتهاند.
 -10مقولــه الگــوی مصــرف ســاده زیســتی در میــان
افــراد قلیــل جامعــه را مجتبــی باقــری اشــاره داشــتهاند.
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 -11بــه مقولــه الگــوی مصــرف نوکیســهها و
ســرمایهداران بیاصالــت دکتــر ســید مجیــد حســینی زاد
تأکیــد داشــتهاند.
 -12بــه مقولــه الگــوی مصــرف خانوارهــا بــه شــدت تابع
درآمدشــان هســت دکتــر ناصــر اللهی اشــاره داشــتهاند.
بحث و نتیجهگیری
ســازمان صــدا و ســیما جمهــوری اســامی ایــران
بــه عنــوان یکــی از نهادهــای تأثیرگــذار فرهنگــی ،دارای
رهنمودهــا و سیاســتهای برنامهســازی بــر گرفتــه از
ارزشهــای اســامی -ایرانــی اســت.
متأســفانه ســازمان صــدا و ســیما بــا عــدم ریشهشناســی
و آسیبشناســی وضعیــت موجــود و خالهــای
برنامهســازی؛ بــه مصرفزدگــی بیشــتر مــردم و همچنیــن
ترویــج تجملگرایــی کــه در برنامههــای تلویزیونــی دیــده
میشــود ،دامــن زده اســت.
از طرفــی ســبکی از زندگــی را بــه صــورت آگاهانــه یــا
ناآگاهانــه ترویــج میدهــد کــه ذهنیتهایــی را از ســبک
زندگــی ،میــزان مصــرف و ســبد مصرفــی مــردم ایجــاد
میکنــد ،کــه گاهــی منجــر بــه مشــکالت عدیــده اقتصــادی
میشــود.
ایــن رســانه ابتــدا بایــد در ســطوح برنامهســازان و
سیاســتگذاران تحــول و تغییراتــی را رقــم بزنــد.
و مدیــران عالــی آن بایــد بــه ایــن شــناخت و باور برســند
کــه اصالحــات ضــروری اســت و بعــد بــه مخاطــب آمــوزش
دهنــد کــه ایــن رونــد مســتلزم آگاهــی بخشــی و باورســازی
ا ست .
ســازمان صــدا و ســیما بایــد در نــوع برنامهســازی
بــه ســمتی پیــش بــرود کــه در حــوزه اقتصــادی و ســبک
زندگــی ،مخاطــب را ابتــدا بــر اســاس نظریههــای ارتباطــی
و جامعــه شــناختی و  ...بشناســد .ســپس بــر اســاس آنهــا
مدلــی و الگویــی را طراحــی کنــد کــه فرهنــگ جامعــه را بــر
اســاس همــان تغییــر دهــد.
تلویزیــون همچنیــن بایــد در بحــث نحــوه تخصیــص
درآمــد و آیندهنگــری و اولویتبنــدی در مصــرف را بــه
وســیله برنامههــای مناســب ،فرهنگســازی کنــد .بهتریــن
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ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،51آبــان 1399

جدول  .3الگویهای مصرف در حال حاضر چگونه است یا تأکید بر چه عواملی دارند؟
ريز مقوالت

مصاحبهشونده

 -1تغيير ذائقه مصرف ايرانيان نسبت به گذشته
 -2واجب شدن تفريح و سرگرمي نسبت به گذشته

 -1دکتر مجيد رضايي

 -1عدم هماهنگي درآمد و مصرف
ُ -2مدگرايي و چشم و همچشمي
 -3لذتگرايي
 -4عدم تعادل و اولويتبندي در مصرف

 -2دکتر محمد سليمي

 -1الگوي مصرف سرمايهگذاري
 -2رسوخ فرهنگ داللي در بين جوانان
 -3الگوي مصرف به شدت مبتني بر مصرفگرايي
 -4مدگرايي و تجملگرایی
 -5الگوي مصرف نوکيسهها و سرمايهداران به اصالت

 -3دکتر سيد مجيد حسيني زاد

 -1الگوی مصرف خانوادهها به شدت تابع درآمدشان است
 -2الگوی مصرف مبتنی بر عدم شناخت صحیح
 -3الگوی مصرف مبتنی بر مصرفگرایی
 -4عدم اولویتبندی صحیح در مصرف
 -5پیش خوری در مصرف قبل از کسب درآمد

 -4دکتر ناصر الهی

 -1عدم مصرف دقيق و مناسب
 -2عدم رعايت اولويتهاي مصرف در خانواده

 -5دکتر عليرضا پويا

 -1عدم همخواناي درآمد و مصرف
 -2الگوي مصرفي مبتني تبليغاتزدگي و مصرفگرايي

 -6دکتر کياء الحسيني

 -1الگوي مصرفي که با استحکام و استمرار خانواده همخواني ندارد
 -2عدم همخواني درآمد و مصرف
 -3عدم توازن توزيع امکانات مصرفي در جامعه و فاصله طبقاتي
 -4تجملگرایی و مدگرايي
 -5اسراف در مصرف نيازهاي اوليه مثل آب و سوخت و ...

 -7دکتر سيد رضا حسيني

 -1الگوي مصرف بر اساس تجملگرایی و مدگرايي
 -2عدم رعايت اولويتها در مصرف
 -3الگوي مصرف بر اساس ساده زيستي در ميان افراد بسيار کم جامعه
 -4پيش خوري کردن قبل از کسب درآمد

 -8دکتر مجتبي باقري

 -1الگوي مبتني بر مصرفگرايي و تبليغاتزدگي
 -2تغيير در الگوها و سبک رفتاري جامعه و الگوي فرهنگيمان

 -9دکترحسين گودرزي

 -1الگويي مبتني بر مصرفزدگي و تبليغاتگرايي
 -2الگويي مبتني بر تجملگرايي مدگرايي و فخر فروشي و چشم همچشمي و برتريجويي
 -3الگوي مصرف برگرفته از زندگي مدرن غربي بدون بوميسازي
 -4زندگي مبتني بر سوداگرايي و فرهنگ اسالمي

 -10دکتر عليرضا پويا

روش و شــیوه لزومــا شــیوه گفتــاری نیســت و از آنجــا کــه
تبلیغــات کاالهــا مصرفــی بــا زرق و بــرق فراوانــی تأثیــرات
خــودش را بــر ذهــن مــردم گذاشــته اســت ،ابتــدا بایــد ایــن
گونــه تبلیغــات در تلویزیــون کمتــر بشــوند ســپس بــر
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اســاس الگوهــای کــه اصحــاب رســانه در اتاقهــای فکــر
ترســیم میکننــد فرهنگســازی صــورت پذیــرد.
در ایــن راســتا تحقیــق حاضــر نتایجــی را بــه دســت داد
و بــرای هــر ســه ســؤال و هــدف اصلــی تحقیــق ،نتایجــی

بررسی چگونگی بازنمایی سبک زندگی اقتصادی خانواده در رسانه (تلویزیون)

بــه شــرح ذیــل حاصــل شــد :بــر اســاس تجزیــه و تحلیــل
دادههــا؛ مقــوالت هشـتگانه مســتخرج از دیــدگاه نخبــگان
حــوزه و رســانه «مهمتریــن الگوهــای مصــرف در زمینههــای
اقتصــاد خانــواده» عبــارت هســتند از:
 الگــوی تخصیــص بهینــه در مصــرف کاالهــا و رعایــتاولویتبنــدی در مصــرف
 عدم تجملگرایی الگوی مصرف مبتنی بر پسانداز و درآمد و آیندهنگریدر مصرف
 الگــوی مبتنــی بــر اقتصــاد متعــارف و الگــوی مصــرفرا صرفــا اقتصــادی دیــدن
 الگــوی مصــرف مبتنــی بــر فرهنــگ جمعــی و نــگاهفراملــی
 الگوی اعتدال در مصرف و مساوات الگوی مبتنی بر نگاه غربی و غیر بومی الگوی بومی و سنتی ایرانی  -اسالمی در مصرفبــر اســاس تحقیــق یافتههــا و مقــوالت چهاردهگانــه
مســتخرج از دیــدگاه نخبــگان حــوزه و رســانه «بایســتههای
ســبک زندگــی مبتنــی بــر الگــوی مصــرف در زمینــه اقتصاد
خانــواده» عبــارت هســتند از:
 سبک زندگی مبتنی بر اعتدال و توازن و میانهروی سبک زندگی مبتنی بر قناعت و پرهیز از مصرفزدگی ســبک زندگــی مبتنــی بــر آیندهنگــری و پسانــدازو ســرمایهگذاری
 ســبک زندگــی مبتنــی بــر اعتــای منافــع ملــی وداخلــی و الگــوی مصــرف بومــی
 مقولــه همــذات پنــداری بــا اقشــار جامعــه و توجــه بــههمســایگان و نیازمندان
 ســبک زندگــی مبتنــی بــر عملگرایــی و رفتارگرایــیامامــان معصــوم و رعایــت حقــوق دینــی
بــر اســاس تحقیــق یافتههــا و مقــوالت دوازدهگانــه
مســتخرج از دیــدگاه نخبــگان «حــوزه و رســانه عوامــل
مســبب الگــوی اقتصــادی خانوا دههــا» عبــارت هســتند از:
 الگوی مصرف مبتنی بر تبلیغاتزدگی و مصرفگرایی مقوله عدم هماهنگی و همخوانی درآمد و مصرف -مدگرایی و تجملگرایی و چشم و همچشمی
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 عدم رعایت اولویتها در مصرف تغییــر در الگوهــا و ذائقــه مصــرف و ســبک رفتــاریجامعــه
 زندگی مبتنی بر سوداگرایی و فرهنگ داللی مقوله لذتگرایی الگــوی مصــرف ســرمایهداری و فاصلــه طبقاتــی و عدمتــوازن توزیــع امکانــات مصرفــی در جامعه
 عــدم همخوانــی الگــوی مصرفــی بــا اســتحکام واســتمرار خانــواده
 الگــوی مصــرف ســاده زیســتی در میــان افــراد انــدکجا معه
 الگوی مصرف نوکیسهها و سرمایهداران بیاصالت الگوی مصرف خانوارها به شدت تابع درآمدشان است.منابع
 -1آب پیکــر ،محمــد صــادق و شهســواری ،علیرضــا.
( .)1392تأثیرپذیــری اقتصــاد جامعــه از ســبک زندگــی؛
تبییــن زندگــی مقاومتــی در برابــر زندگــی مصرفــی ،پایــگاه
اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی.
 -2اخــوی ،ســید علــی ســادات .)1380( .پروتــکل
شــماره  14و اصــاح نظــام نظارتــی کنوانســیون اروپایــی
حقــوق بشــر .مجلــه دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی.
 -3ارنبــرگ ،انــدرو و پاتریــک باروایــز .)1378( .تلویزیون
و مخاطبــان آن ،ترجمــه فرهــاد راد پــور ،تهــران :انتشــارات
ســروش.
 -4اســتراس ،آنســلم و کوربیــن ،جولیــت.)1387( .
اصــول روش تحقیــق کیفــی؛ نظریه مبنایــی ،رویــه و روشها،
ترجمــه بیــوک محمــدی ،تهــران :پژوهشــگاه علوم انســانی و
مطالعــات فرهنگــی.
 -5بینگــر ،اتولــر )1376( .ارتباطــات اقناعــی ،مترجــم
علــی رســتمی ،تهــران :مرکــز تحقیقــات صــدا و ســیما.
 -6پورحاتمــی ،زهــره .)1392( .ســبک زندگــی اســامی
و اقتصــاد خانــواده ،مرکــز تحقیقــات نــور.
 -7پاکســون ،پیتــون .)۱۳۹۳( .درآمــدی بــر مطالعــات
ارتباطــات و رســانههای جمعــی ،ترجمــه امیــن مســتقیمی
و زیبــا امیرخانــی ،تهــران :ســخنوران.
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 -8پرســکات تومــاس ،جــان .)1393( .راهنمــای
مدیریــت رســانه بــرای کشــورهای در حــال گــذار ،مترجــم
محمــد قلــی میناونــد ،مســعود مقصــودی ،تهــران :دانشــگاه
صدا و سیما.
 -9دهخــدا ،علــي اكبــر .)1334( .لغتنامــه دهخــدا.
مؤسســه فرهنگــي و اطــاع رســاني تبيــان .جلــد .47
 -10فرهنگــی ،علــی اکبــر و صفــرزاد ،حســین.)1394( .
تحقیــق کیفــی در علــوم انســانی ،تهــران :براینــد پویش.
 -11خدیــوی ،اســداهلل و ملکــی ،حمیــد.)1392( .
روشهــای پژوهــش در علــوم رفتــاری ،تبریــز :نشــر پروانــه
و شایســته.
 -12جهانیــان،ناصــر .)1389( .بررســی فقهــی اقتصادی
مالکیــت وقــف ،اقتصاد اســامی.
 -13گلمکانــی ،وجیهــه .)1388( .هنــر تنظیــم دخــل و
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خــرج خانــواده .انتشــارات همیــاران جــوان.
 -14میرعبــادی ،احمــد .)1387( .پژوهشــنامه
رســانههای دیــداری و شــنیداری ،تهــران :پژوهشــگاه
فرهنــگ ،هنــر و ارتباطــات.
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