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  چکیده

با ورود وسائل ارتباطی و گسترش ارتباطات بشر هر روز بیش از پیش به اهمیت استفاده آن در 

هاي  ناسی سبک زندگی در برنامهش شود. این پژوهش با هدف آسیب ها افزوده می زندگی انسان

این مطالعه کیفی، از نوع  تلویزیون و راهکارهاي ارتقاي آن در ایران امروز انجام شده است.

نفر از صاحبنظران علوم ارتباطات و جامعه شناسی که با روش  40تحلیل محتوا و با مشارکت 

لویزیونی در طول روز، هاي ت نمونه گیري هدفمند و با تنوع سن، مدت زمان تماشاي برنامه

اي عمیق و بدون ساختار جمع آوري اطالعات  تخصص و جنسیت انتخاب شدند و با مصاحبه

ها، تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی بود. مقبولیت و عینیت  گردید. شیوه تجزیه و تحلیل داده

بازنگري مکرر کنندگان تحقیق، مرور و  ها، تنوع مشارکت ها با تلفیق در جمع آوري داده داده

در این  ها، بازبینی مشارکت کنندگان تحقیق و همکاران تحقیق به طور مکرر انجام شد. داده

ا ـبآن گ ـتنگاتنط اـتبسبک زندگی ایرانی اسالمی و اراهیم ـمفل و وـصن ااـمن بیـضتحقیق 

به معرفی تأکید بر نظرات صاحبنظران و بینندگان تلویزیون، با هاي تلویزیونی  ع برنامهوـموض

به ن پایاشده است. در خته داپرهاي وارده از تلویزیون بر سبک زندگی در ایران امروز  آسیب

اي ارتقاي سبک زندگی در ایران امروز از طریق رسانه ملی و رـبن اگوـگوني اـهرهکاراۀ ـئارا

  ست.ه اشدام دـقتوسعه همه جانبه سبک زندگی اسالمی ا
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  مقدمه

عصري که در واقع «اند.  عصر کنونی را بسیاري عصر انقالب اطالعات و ارتباطات نامیده

ها  ترین سالحها و کارآمد ترین ابزار القاي اندیشه توان گفت وسایل ارتباط جمعی پیچیده می

با توجه به سرعت سرسام آور پیشرفت و رشد براي تسخیر آرام جوامع هستند. در چند دهه اخیر 

تکنولوژي ارتباطات و اطالعات، هر روزه بر پیچیدگی و کارآمدي این ابزار و وسایل در جهان 

هاي جمعی  شود. گستردگی و پیچیدگی جامعه انسانی در عصر کنونی، وجود رسانه افزوده می

ر نموده است. تصویري که از حقیقت ها امري اجتناب ناپذی را در صحنه مناسبات اجتماعی انسان

سازیم، نمادي از ادراك و برداشت ما از واقعیت محسوس و ملموس زندگی  در ذهن خود می

گیري فرد براي انتخاب سبک زندگی  ها در تصمیم1 ). رسانه8 ، ص1385(شاه محمدي، » است

اي فرد را در جامعه به ه توانند هنجارها و موقعیت توانند نقش کلیدي داشته باشند چرا که می می

ها،  اي به جهان خارج در دیدگاه ها مانند دریچه درستی تبیین کنند. در عصر کنونی رسانه

ها و رفتارهاي افراد جامعه مؤثر هستند؛ چه اینکه تصور بسیاري از ما از جهان خارج و  نگرش

  ).9، ص 1376، 2(مهها شکل گرفته است رسانه ۀخودمان به ناچار به واسط

رود که نه تنها امکان  ترین وسیله ارتباط جمعی به شمار می ترین و جذاب ویزیون جامعتل

هاي فناورانه تلویزیون  حضور و پخش آن در همه جا، بلکه ماهیت آن نیز اهمیت دارد. قابلیت

تر به زندگی واقعی ارائه کند.  ها، مطالبی نزدیک تواند در مقایسه با سایر رسانه چنان است که می

واقع، در نتیجه همین توان فوق العاده تلویزیون در به نمایش گذاردن محتواي زندگی گونه  در

اذعان » مک لوهان«اي که  گیرد. به گونه ها نیز مورد استفاده قرار می است که بیش از سایر رسانه

دلیل  و به همین» انگیزد تصویر تلویزیونی، تماشاگر را با تمام وجود به مشارکت برمی«دارد:  می

گویی تماشاگر، صحنه «وي تماشاي تلویزیون را با حس المسه مقایسه کرده و معتقد است: 

 ).47، ص 1364(کازنو،» تلویزیون را با چشمان خود لمس
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 2پردازي در علوم اجتماعی هاي جدید مطالعه و نظریه یکی از موضوع 1سبک زندگی

ها و  هاي رفتار، حالت ها، شیوه ارزشها،  اي از طرز تلقی رود و مجموعه معاصر به شمار می

ها، روابط  دهد. نوع تغذیه، آرایش، پوشش، بهره گیري از هنر و رسانه ها را تشکیل می سلیقه

(نک: فاضلی،  اجتماعی، دکوراسیون منزل، لحن سخن گفتن و ... نمودهاي سبک زندگی است

  ). 2007 ،؛ کرچبرگ1382

سازي نوین  سی و حقیقی پیشرفت و تمدنمقام معظم رهبري سبک زندگی را بخش اسا

پرداختن به این مفهوم «اسالمی خواندند و با دعوت از نخبگان و صاحبان فکر و اندیشه براي 

تأکید » جویی در این زمینه شناسی وضع موجود سبک زندگی در ایران و چاره مهم، آسیب

تمدن اسالمی را شکل کردند: پیشرفت در علم و صنعت و اقتصاد و سیاست که بعد ابزاري 

اي است براي دستیابی به سبک و فرهنگ صحیح زندگی و رسیدن به آرامش،  دهد، وسیله می

حرکت، راه و صیرورت  ةکنند ایشان مفهوم پیشرفت را تداعی .امنیت، تعالی و پیشرفت حقیقی

شرفت، ناپذیر پی دانستند و افزودند: در هر برداشتی (چه مادي و چه معنوي) از مفهوم توقف

  ).1391زیستن اهمیت فراوانی دارد (مقام معظم رهبري،  ةسبک زندگی، رفتار اجتماعی و شیو

اند و رونق و ترویج  ها در ارتباطی رو در رو با یکریگر بوده اگرچه پیش از این انسان

هاي زندگی از طریق همین ارتباطات رو در رو و با روندي بسیار کند و ضعیف همراه  روش

توان به جرئت بیان نمود  هاي (تکنولوژي) امروزي، می آوري ولیکن با توجه به فن بوده است،

صورت آنالین با هم در ه که قدرت ما فوق تکنولوژي به جایی رسیده است که جوامع بشري ب

هاي زندگی جدیدي در سطح دنیا در  ها و روش ارتباط بوده و همین باعث شده است تا سبک

امروزه با پیشرفت ارتباطات جوامع دستخوش تغییرات بسیاري  حال چرخش و تغییر باشد.

هاي همگانی مانند تلویزیون و ماهواره در سطح جامعه جایگاهی را اشغال  اند. رسانه شده

اند. از آنجا  طور فزاینده چه در سطح ملی و بین المللی مطرح شدهه اند که از آن جایگاه ب کرده

                                                
1. Life Style 
2. Social Sciences

 



 
 

198          
 92 بهار ،13 شماره چهارم، سال ی)زندگ سبک( نامه ژهیو

  یدرمان روان و مشاوره فرهنگ لنامهفص

یابند.  یابد، اشکال متفاوت زندگی توسعه می جریان می هاي جمعی که فرهنگ از طریق رسانه

ثیر أهاي عمومی در جامعه ت هاي زندگی و سلیقه ها بر شیوه توان گفت رسانه در این رابطه می

بیش از هر  - به ویژه تلویزیون  –هاي جمعی  گذارند. در حال حاضر به دلیل اهمیت رسانه می

اند. از چند دهه قبل به موضوع  منظم قرار گرفتهزمان دیگري تحت بررسی و مطالعه دقیق و 

ثیرات أها با جامعه و ت ارتباطات به ویژه ارتباط جمعی توجه بیشتري شده و به رابطه رسانه

ها تأکید بیشتري نهاده شده است. سبک زندگی از مفاهیمی است که در  اجتماعی و تعامل آن

هاي مختلف کاربرد دارد.  ردگی آن در رشتهشود و به دلیل گست دنیاي امروز از آن استفاده می

توان در جامعه شناسی نام برد. و ما در این تحقیق تالش  از جمله موارد کاربرد آن را می

هاي علوم ارتباطات و جامعه شناسی پیوند ایجاد کنیم و با تأکید بر  اي بین رشته ایم به گونه داشته

هاي تلویزیون بر  گی و ... به بررسی آسیبعلوم دیگري همچون علوم اقتصادي، سیاسی، فرهن

  سبک زندگی ایران امروز بپردازیم.

  

  کلیات پژوهش

هاي جمعی بیش از  با پیدایش پدیده جهانی شدن و گسترش آن به همه دنیا، رسانه بیان مسئله:

اند. در اکثر نقاط جهان و در همه کشورها بسیاري از مردم ساعت هاي  پیش اهمیت پیدا کرده

کنند. در گذشته به سبب وجود  هاي دیداري و شنیداري می ي را صرف تماشاي رسانهبسیار

ارتباطات سنتی روابط چهره به چهره بر روابط اجتماعی غالب بود. افراد در ارتباطات چهره به 

نمودند و روند فرهنگ پذیري بیشتر در خانواده و گروه همساالن شکل  چهره کسب خبر می

ثیر أعواملی چون وسایل ارتباط جمعی در این جوامع عامل مهمی در ت گرفت. اما امروزه می

هاي جمعی  روند. تلویزیون و ماهواره از جمله رسانه گذاري و فرهنگ پذیري افراد به شمار می

اند بینندگان  هاي جمعی توانسته کنند. این نوع رسانه هستند که، اکثر مردم از آن ها استفاده می

خود اختصاص ه کنند. در نتیجه دامنه موضوعات مورد بحث زیادي را ب زیادي را به خود جذب

هاي جمعی  اند. از جمله مباحثی که در این زمینه مطرح شده اند این است که، رسانه داده
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ها چگونه  کنند؟ و این آسیب هایی بر رفتار افراد جامعه وارد می هاي تلویزیون) چه آسیب (برنامه

دهد؟ و چه راهکارهایی براي مقابله با آنها  تحت الشعاع قرار می سبک زندگی مردم جامعه را

  وجود دارد؟

گستره طلبی پوشش رسانه ها در آستانه قرن بیست و یکم منزلت خاصی به آن ها بخشیده 

است. بسیاري از اندیشمندان عصر ما، وسایل ارتباط جمعی را مدار اندیشه خود می دانند. مک 

کسی این وسایل ارتباطی را در اختیار داشته باشد حتی فرهنگ عام را معتقد بود که هر  1لوهان

خواست تا جهان را دگرگون کند، من  نقطه اتکایی می 2نیز تحت نفوذ دارد و اگر ارشمیدس

و  3). برلسون27، ص 1378(ساروخانی،  خواهم تا جوامع را دگرگون سازم رسانه ها را می

ها داراي اثرات وسیع و گوناگونی هستند. این  رسانه«نویسد:  ها می ثیر رسانهأدرباره ت 4جانوویتس

ها  ها و سلیقه ها، مهارت ثیرات روانی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی هستند که بر عقاید، ارزشأت

ها از جمله عوامل اصلی  مخاطبان و بینندگان رسانه ).229، ص 1383(مرادي،  »گذارند. اثر می

هاي همگانی نفوذ قدرت فرهنگی را شتاب و  امروزه رسانه باشند. ها می در تحقیق رسانه

ها براي پدید آوردن معانی و  اند. قدرت فرهنگی توانایی افراد یا گروه گوناگونی فراوانی داده

هاي خود و دیگران  هاي زندگی است که براي احساسات، عواطف و اندیشه ساخت شیوه

سیاست زندگی، سیاست «را  آن 5گیدنز جذابیت دارد. این قدرت به چیزي همانند است که

). گیدنز در این 107، ص 1379(الل،  »گزینش سبک و تصمیم گیري هاي زندگی می خواند

ثیر گذارده است، زیرا أظهور تلویزیون بر الگوهاي زندگی روزانه به شدت ت« نویسد: زمینه می

» کنند. ی معینی تنظیم میهاي تلویزیون هاي دیگر را پیرامون برنامه بسیاري از مردم فعالیت

  ).475، ص 1373(گیدنز، 
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حال با توجه به جایگاه این ابر رسانه در زندگی مخاطبان، بر آن شدیم تا با شناسایی برخی 

آسیب هاي تلویزیون بر سبک زندگی افراد جامعه، راهکارهایی جهت ارتقاي سبک زندگی 

  در ایران امروز ارائه نماییم.

ورود وسائل ارتباطی و گسترش ارتباطات بشر هر روز بیش از  به علت :اهمیت و ضرورت

شود. اطالعات بیشتر یعنی قدرت  پیش به اهمیت استفاده آن در زندگی انسان ها افزوده می

ها  تر دارند. رسانه بیشتر بنابراین افراد براي ادامه حیات نیاز بیشتري به داشتن اطالعات گسترده

 ،1378 (ساروخانی، در حیات فراغت آدمیان برخوردار هستند مخصوصا تلویزیون از وزنی باال

توان به این  ). با مراجعه به آمار و ارقام موجود در مورد تماشاي تلویزیون در جهان می143ص 

واقعیت پی برد که تلویزیون بیشترین سهم را در گذراندن اوقات فراغت افراد دارد. امروزه در 

ها مطالعات دقیق و منظمی  تلویزیون، رادیو، سینما و امثال آن هاي همگانی از جمله مورد رسانه

هاي جمعی به  صورت گرفته است. این مطالعات و تحقیقات گسترده حکایت از اهمیت رسانه

عنوان نهاد مهم اجتماعی دارد. با وجود اینکه کشورهاي مختلف از لحاظ فرهنگی و سطح 

ي تلویزیون همه جا گسترش یافته است (ارنبرگ، زندگی با هم تفاوت بسیاري دارند، اما تماشا

از آن جایگاه، فرهنگ جریان یافته و اشکال متفاوت سمبلیک و نمادین ریشه ). 180 ، ص1378

ها بر شیوه رفتاري، نحوه سلوك  توان گفت که رسانه یابد. در این رابطه می دوانیده و توسعه می

رابطه متقابل  ).9 ، ص1376گذارند (مهرداد،  می هاي عمومی در جامعه و بر هنجارها اثر و سلیقه

هایی در  هاي تلویزیونی باعث ایجاد آسیب هاي امروزه در برنامه ها و جهت گیري مردم با رسانه

جهت منحرف کردن مردم جامعه از سبک زندگی ایرانی اسالمی شده است و این موضوع 

گزارد. از آنجایی که این  فراد میباعث ایجاد آثار مخربی در زندگی خانوادگی و اجتماعی ا

ها در حوزه جامعه  ترین بحث هاي متقابل از اساسی عامل ها و آثار و کارکردهاي این کنش

هاي سبک زندگی  لفهؤشناسی است. براي بررسی دقیق تر موضوع به معرفی سبک زندگی و م

  دازیم.پر ایرانی اسالمی و بیان محورهاي مورد مطالعه در سبک زندگی ایرانی می
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  چارچوب نظري
  

  نظریه نیازجویی یا استفاده و بهره مندي

و براي  است» پیام یک رسانه فعال«رویکرد استفاده و رضایتمندي بر این اصل استوار است که 

رسیدن به تعریفی عینی از فعال بودن، محققان هوادار این رو یکرد به ابعاد گوناگون آن 

ها را پردازش  دهند که مخاطبان، فعاالنه محتواي رسانه اند. شواهد تجربی نشان می پرداخته

توان فرض کرد که  هاي فرد است. عالوه بر این، می ثیر انگیزهأکنند و این پردازش تحت ت می

ها، هنجارها و روابط خانوادگی و اجتماعی فرد ممکن است بر  دیگر عوامل چون نگرش

هی دیگر پردازش را تنها به برخی ابعاد ها اثر بگذارد. گرو چگونگی پردازش محتواي رسانه

دهند. بر مبناي رویکرد (استفاده و  فعال بودن مخاطب (انتخابی بودن و درگیر شدن) نسبت می

رضامندي) مخاطب مصرف کننده فعال رسانه است. در این رویکرد مخاطب از آن رو فعال 

رضامندي حاصل و رفتار است که به دنبال رضامندي است و باور دارد که انتخاب رسانه بر 

گذارد. گروهی از محققان هوادار این رویکرد، به ابعاد مختلف فعال بودن  اي اثر می رسانه

اند و این ابعاد را درابعاد زمانی گوناگون (قبل و در حین و بعد از استفاده از  مخاطب پرداخته

ده و رضامندي از رسانه رویکرد استفا ).48، ص 1381، (نیکو و همکاران اند رسانه بررسی کرده

اجتماعی رضایت از رسانه و هاي  کید اصلیش بر ریشهأرفتارگرا نیست، چون ت منحصراً

هاست. مثل در جهت تسهیل تماس و تعامل اجتماعی یا تقلیل  هاي وسیع اجتماعی آنکارکرد

بیین هاي مربوط به ت هاي رویکرد استفاده و رضامندي را باید در پژوهش تنش و اضطراب. ریشه

ال اساس رویکرد فوق چنین ؤجذابیت زیاد انواع خاص از محتواي رسانه جست وجو نمود. س

کار می برند؟ جامعه ه ها استفاده می کنند و آن را براي چه منظوري ب است: چرا مردم از رسانه

نیازهایی نظیر  - دانند  ها را برآورنده نیازهاي گوناگون جامعه می شناسان کارکردگرا، رسانه

همبستگی، استمرار فرهنگی، کنترل اجتماعی، نیاز به گردش وسیع و دسترسی به همه انواع 

ها را  اطالعات عمومی. فرضیه مذکور خود مبتنی بر این پیش فرض است که افراد همه رسانه
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از اولین کسانی بود که حکم بر فعال بودن » 1کاتز« برند. براي مقاصدي متناظر به کار می

کنند، توجه کرد تا آنچه رسانه با  گوید: باید بیشتر به آنچه مردم با رسانه می می مخاطب داد. او

اي فعال و هدفمند شناخته شده  کند. او مصرف کننده رسانه است؛ پس انتخاب کننده مردم می

نیز به این نتیجه رسیدند که » 3کیپاکس«و » 2موري« ).61 ، ص1381(نیکو و همکاران،  است

هاي تلویزیونی را بر  بتنی بر هدف و تا حدودي انتخاب کننده دارد و برنامهبیننده رفتاري م

کند. گروهی دیگر از محققان بر این باورند که به ندرت اتفاق  مبناي نیازهایش انتخاب می

کند تماشا  افتد مردم بدون فکر پاي تلویزیون بنشینند و هر آنچه را که تلویزیون پخش می می

با توجه به وجود رابطه  شود. اخیراً خاب در رفتار تماشاگر مشاهده میکنند، بلکه نوعی انت

هدفمند). زیون مطرح شده است (هدفمند و غیرها، دو نوع تماشاي تلوی داخلی بین این انگیزه

ها و رفتارها تعریف کرده است. از نظر  ها، نگرش رابین این دو نوع استفاده را در ارتباط با انگیزه

شود، بدین  وش تماشا جهت گیري کلی در مورد رسانه و محتوا را شامل میوي این دو نوع ر

ده از خود رسانه هدفمند، استفااز محتواي رسانه، و استفاده غیر معنا که استفاده هدفمند، استفاده

معتقد است که  هدفمند بیشتر به کسب آرامش و بر حسب عادت است. رابیناست. تماشاي غیر

ین نوع به عبارت دیگر، ا«ند از رسانه، دلبستگی بیشتري به آن دارد. هدفماستفاده کننده غیر

انتخابی، فعالیتی براي پر کردن وقت خود ندارد و تمایل به استفاده تماشاگر کمتر تعمدي و غیر

از رسانه بدون توجه به محتواي آن است. از سوي دیگر، استفاده هدفمند بیشتر تعمدي و 

بیشتر با هدف ارضاي نیازهاي مرتبط با کسب اطالع صورت انتخابی است و این استفاده 

هدفمند ارائه فی که براي استفاده هدفمند و غیرطور کلی تعریه ). ب63 ، صگیرد (همان می

هدفمند بدون د از رسانه با هدف و استفاده غیرشدند، با یکدیگر مشابهت دارند، استفاده هدفمن

یند اها از نظر فر هدفمند از رسانهتفاده هدفمند وغیراز نظر ورنر اسگیرد.  هدف قبلی انجام می

گویند:  رضامندي تشابه دارند. این تصور با نظریه کاتز و همکاران او مطابقت دارد که می
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ها ارضا شوند (استفاده هدفمند) و هم از قرار  توانند از محتواي رسانه ها هم می مخاطبان رسانه

رهدفمند). پس، از این جهت هر دو نوع استفاده ممکن گرفتن در معرض خود رسانه (استفاده غی

  ).63 ، صاست به رضامندي منجر شود (همان
 

  1وسایل ارتباط جمعی

هاي همگانی به طور گسترده عامل مهمی در انتخاب الگوي زندگی و به ویژه عامل مهم  رسانه

در نمایش  ). نقش وسایل ارتباط جمعی115، ص 1374شوند (راش،  جامعه پذیري دانسته می

هاي زندگی در جوامع، تا اندازه زیادي به دلیل پیچیدگی فراوان آن چندان روشن نیست  سبک

هاي  ). اما آنچه مسلم است امروزه قسمت مهمی از رفتارها و گرایش2، ص 1369 (معتمدنژاد،

 شود. مباحثی که در مورد نقش وسایل ارتباط جمعی در امور جنسی، ها کسب می مردم از رسانه

خشونت، دنیاي کودکان و زندگی خانوادگی وجود دارد، همه مؤید این امر است و به همین 

دلیل امروزه بعضی مدعی هستند در مقایسه با دیگر عوامل تأثیرگزار بر سبک زندگی مثل 

هاي جمعی، نقش مهم تري را در این فرایند بازي  همساالن، رسانه هاي والدین، مدارس و گروه

  ).453، ص 1369 پ،کنند (ازکم می
  

  »قدرت و رسانه«نظریه 

هاي تصویري، صوتی، نوشتاري و در این  با ظهور و مانور رسانه ها در زندگی بشر، اعم از رسانه

ها  رسانه ها با قدرت مطرح شد. ها، حداقل سه نظریه درخصوص رابطۀ رسانه اي اواخر چند رسانه

ابزاري در دست سیاست مداران و صاحبان شرکت  ها به به مثابه ابزار: براساس این نظریه رسانه

ها به دلیل پرهزینه بودن اداره آنها  هاي بزرگ اقتصادي تقلیل یافتند. در این رویکرد رسانه

کنند  گریزي جز تن سپردن به منافع و مصالح اصحاب و ارباب قدرت ندارند، هر چند سعی می

اي را ارگان نهاد و  ین نظریه هر رسانهخود را مستقل نشان دهند. از این جنبه، طرفداران ا

گویند روزنامۀ  سازند. به عنوان مثال وقتی می دانند و آن را به جایی منسوب می دستگاهی می

                                                
1. mass media 
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 Fox News کنند در اشاره به ها در امریکا را ذکر می قید وابسته به دموکرات نیویورك تایمز حتماً

  ).2، ص 1387 هر،قید تلویزیون دولتی گنجانده می شود، (دبیري م

شود یعنی صاحب قدرت و  رسانه فعال مایشاء: در این نظریه رسانه فعال مایشاء تلقی می

اراده کامل براي تولید، انتقال و القاي پیام است. طرفداران این نظریه گاهی چنان به قدرت 

ار نظر و رسانه ه ا باور دارند که گویی همه عالم خلق شده است تا این رسانه باشد و به اظه

توانند مشکل یابی و  ها هستند که می موضع گیري درقبال مسائل بپردازد. و گویی تنها این رسانه

 (همان، ها حلقه مفقودة زندگی بشر تلقی می شوند گره گشایی کنند و به عبارت دیگر، رسانه

  ).3، ص 1387

دن نقاط ضعف سومین نظریه در پی مطرح شدن دو نظریۀ یاد شده و براي منطقی جلوه دا

آنها مطرح شد و بر رابطۀ تعاملی و دو جانبه قدرت (اعم از سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، نظامی) 

کننده و رسانندة پیام است، در خأل به به این معنا که رسانه چون تولید کند. و رسانه تأکید می

اي خود که هم ه تولید و پردازش پیام نمی پردازد، بلکه ضمن داشتن اهداف و تعهد به رسالت

مادي و هم ارزشی است، از ارباب قدرت و مصالح و منافع آنها تأثیر می پذیرد. رسانه ضمن 

هاي موجود را نیز  اینکه مزدور و سرسپردة ارباب قدرت نیست، سر جنگ و ستیز با چارچوب

رتمند گیري آگاهانه و مستقل و نقشی که در تصمیم گیري دارد قد ندارد و البته به میزان تصمیم

است. امروزه نظریۀ سوم یا نظریه تعاملی قدرت و رسانه تقریباً فراگیر شده و جامعیت یافته است 

  ).3، ص 1387 (دبیري مهر،
  

   1نظریه تعاملی رسانه

اي  این ویژگی که بر رابطه دو سویۀ مخاطب و رسانه شکل گرفته و قوام یافته است خدشه

ها عامل اصلی تغییرات هستند و مخاطبان تنها  ود رسانهاساسی بر نظریۀ دوم وارد کرد و مدعی ب

ها به مخاطب به عنوان یک واقعیت  پذیرند. براساس این ویژگی، امروزه رسانه از آن تأثیر می

                                                
1. Interactivity 
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دهند، بلکه برنامه  کنند، یعنی نه تنها به عالئق وسالئق مخاطبان اهمیت می جهت ساز نگاه می

کنند یعنی حتی اگر قصد ایجاد تغییرات در  ی میهاي خود را براین اساس سامانده ریزي

کنند. شدت وحدت تعاملی بودن در  مخاطب را دارند از مجراي نیاز مخاطبان عبور می

ها  هایی که کامالً مطیع خواسته هاي جهان متفاوت است. نباید از این مهم غافل بود، رسانه رسانه

افتند.  دگی، سطح نگري و حتی ابتذال میو تمایالت مخاطبان هستند، در طول زمان به ورطۀ لو

هاي پورنوگراف ماهواره و اینترنتی مطیع و سرسپردة تأمین یکی از سطحی ترین نیازهاي  شبکه

ها  مخاطبان، یعنی نیازهاي جنسی هستند، ولی آیا کسی امروز در دنیا وجود دارد که این شبکه

ها موجب تغییر  ملی بودن در رسانهرا موفق در جذب مخاطب معرفی کند؟ به عبارت دیگر، تعا

سمت و سوي رابطۀ مخاطب و رسانه نشده است، یعنی از جهت گیري رسانه به مخاطب تبدیل 

به جهت گیري مخاطب به رسانه نشده است، بلکه دوسویه و دو جانبه است. درك نکردن 

هاي  درست رابطۀ تعاملی رسانه و مخاطب موجب انحرافات بزرگی در سطوح تصمیم گیري

  ).4، ص 1387، اي شده است (دبیري مهر خرد و کالن رسانه
  

  1نظریه انتقادي

در نظریۀ انتقادي اصل بحث بر سر توزیع قدرت است و در همین نظریه نحوة توزیع قدرت 

مورد توجه قرار  -در جهت حفظ و گسترش قدرت -است که ابزارهاي تأثیرگذار بر مخاطبان

گر هستند. براساس  ها و نمادهاي سلطه بان تحت نفوذ انگارهگیرد. طبق این نظریه، مخاط می

به طور کلی صنایع » 2تئودور آدورنو« مکتب فرانکفورت و یکی از طرفداران این مکتب، یعنی

ها) به دنبال تخدیر مخاطبان در براي حفظ منافع اقلیت ثروتمند هستند. در این  فرهنگی (رسانه

  ).76، ص 1384، شود (شکر خواه أثیرپذیر قلمداد مینظریه نیز مخاطب موجودي تسلیم و ت
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  1نظریه مارپیچ سکوت

ها به تبلیغ عقاید حاکم و  آن را مطرح کرد، رسانه» 2نوله نیومان«طبق نظریۀ مارپیچ سکوت که 

کنند،  ها دارند، نظرات خود را مطرح می کلی می پردازند و مخاطبانی که عقاید مشابهی با رسانه

ها نیست، به ناچار  مخاطبانی که نظراتشان شبیه نظرات حاکم و مطرح در رسانه ولی آن دسته از

کنند. همان طور که پیداست، این نظریه  یا در واقع از ترس منزوي شدن سکوت اختیار می

  ).77، ص 1380، داند (شکرخواه ها می مخاطبان را دنباله رو رسانه
  

  3نظریه کاشت

بیشتر در مورد تلویزیون مطرح است، به دنبال این سؤال  که» جرج گربنر«نظریه کاشت (کشت) 

کنیم شبیه همان دنیایی است که از  است که آیا از نظر مخاطبان، دنیایی که در آن زندگی می

کند که تأثیرات  شود یا خیر. این نظریه در نهایت چنین نتیجه گیري می تلویزیون نشان داده می

و غیرمستقیم است، ولی به صورت انباشتی و در  تلویزیون بر مخاطبان، اندك، تدریجی

دهد (ویژگی کشت دهندة تلویزیون). این نظریه هم مخاطب را در دراز مدت  درازمدت رخ می

اند، حق  ها پرداخته هایی که به آثار درازمدت رسانه تأثیرپذیر قلمداد می کند. در میان نظریه

هاي مدرن جایگاهی  یزیون در میان رسانهگوید تلو تقدم با نظریه کاشت است. این نظریه می

شده  »محیط نمادین«چنان محوري در زندگی روزمره ما پیدا کرده است که منجر به غلبه آن بر 

و پیام هایش در مورد واقعیت، جاي تجربه شخصی و سایر وسایل شناخت جهان را گرفته است 

  ).399، ص 1385، (مک کوایل

گري از پژوهشگران مدرسۀ ارتباطات دانشگاه ) و تعداد دی1969(» جورج گربنر«

ترین برنامۀ پژوهشی اثرهاي  ترین و گسترده پنسیلوانیا با استفاده از تحقیقی که احتماالً طوالنی

 - 389، صص 1381(سورین و تانکارد،  را مطرح کردند» کاشت باورها«تلویزیون است، نظریه 
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ها در سطح شناختی  ظریه یکی از اشکال اثر رسانه). در تبیین نظریه باید بیان داشت که این ن392

تواند به  ها، تا چه حد می پردازد که قرار گرفتن در معرض رسانه است و به این موضوع می

باورها و تلقی عموم از واقعیت خارجی، شکل دهد؟ نظریۀ کاشت یا اشاعه براي معرفی الگویی 

هایی باشد که اساساً در سطح برداشت  نهتحلیلی شده است تا نشان دهندة تأثیر بلندمدت رسا

عقیده دارد که تلویزیون به لحاظ عمق » گربنر« ).310، ص 1384، کنند (بري اجتماعی عمل می

و نفوذ قابل مالحظه اش، نیروي فرهنگی قدرتمندي است. وي تلویزیون را ابزاري در دست 

د یا تضعیف نظام سنتی باورها، نظم تثبیت شده صنعتی اجتماعی می داند که به جاي تغییر، تهدی

ها و رفتارها، در خدمت حفظ، تثبیت یا تقویت آنهاست. او که اثر اصلی تلویزیون را  ارزش

داند، معتقد است که تلویزیون  جامعه پذیري یعنی اشاعۀ ثبات و پذیرش وضعیت موجود می

یگر نهادهاي عمدة رساند؛ بلکه این امر با هماهنگی د تغییرات را به تنهایی به حداقل نمی

میان تماشاي تلویزیون و اظهار » گربنر«). به نظر 310، ص 1384، شود (بري فرهنگی محقق می

هاي دنیا، رابطه وجود دارد و تماشاگران پرمصرف تلویزیون دربارة  نظر در مورد واقعیت

ن در بلند واقعیات زندگی با بینندگان کم مصرف اختالف نظر دارند. براساس این نظریه تلویزیو

گذارد و به آنها نگرش  مدت بر جهان بینی و نظام ارزشی بینندگان پرمصرف خود تأثیر می

دهد. در واقع نظریۀ گرنبر با تفاوت قائل شدن بین  تلویزیونی واحدي در مورد واقعیات می

 »گرنبر«کند.  مخاطب عادي و پرمصرف، تأثیر زیاد تلویزیون بر مخاطب پرمصرف را اثبات می

ها  گوید: از نظر تماشاگران پرمصرف، تلویزیون عمالً دیگر منابع اطالعات، افکار و آگاهی می

کند. اثر این مواجهه با پیام هاي مشابه، تولید چیزي  را به انحصار درمی آورد و یک کاسه می

هاي رایج،  هاي رایج و ارزش را کاشت یا آموزش جهان بینی رایج، نقش است که وي آن

). گرنبر عقیده دارد که پیام تلویزیون از 1- 390 ، صص1381، ورین و تانکاردنامد (س می

اش، نهایتاً به عنوان دیدگاه  چندین جنبۀ اساسی با واقعیات فاصله دارد؛ اما به دلیل تکرار دائمی

تواند نهایتاً به قبول  شود و تماس ممتد با جهان تلویزیون، می مورد وفاق جامعه، پذیرفته می
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دربارة جهان واقعی منجر  -کند که همواره واقعیت را به درستی منعکس نمی - تلویزیون دیدگاه

  ).310، ص 1385، شود (مک کوایل
  

  1نظریه امپریالیسم فرهنگی

اي  شود. امپریالیسم رسانه اي) مطرح می امپریالیسم فرهنگی در برابر امپریالیسم ارتباطی (رسانه

هاي تبلیغاتی و چاپ و  کتوب همچون مجالت، شرکتهاي مکتوب و غیرم اي از رسانه شبکه

داند که تحت سیطرة یک فرد  اي می هاي رادیویی و تلویزیونی و مطبوعات را زنجیره نشر، شبکه

شود و کارکرد آن عالوه بر بیرون راندن رقبا، اثرگذاري بر  یک ایدئولوژي خاص اداره می یا

گر با در دست داشتن  کشورهاي سلطه. انی و القاي آرا و نظرات خاص استجه مخاطبان

هاي مرموز  ارتباطی، صاحب قدرت غیرقابل تصور جهانی هستند. این قدرت هاي نوین فناوري

تسریع و حتی وارونه و تحریف نمایند و اذهان عمومی جهان را به  می توانند روند رویدادها را

د است که واژة امپریالیسم معتق» هربرت شیلر« .)78، ص 1386 نفع خود بسیج کنند (الندائو،

فرهنگی نشان دهندة نوعی نفوذ اجتماعی است که از طریق آن، یک کشور، تصورات، 

هاي زندگی خود را به کشورهاي دیگر  ها، معلومات و هنجارهاي رفتاري و نیز روش ارزش

وم تر هج تر و پنهان هاي فریبنده آید که شکل کند. در این مسیر، شرایطی پدید می تحمیل می

ها و الگوهایی، که محور اصلی  بخشد و ملی کردن سبک فرهنگ سلطه جو را برتري می

 »یوهان گالتونگ«گیرد.  دهند، مورد توجه قرار می تولیدات فرهنگی امپریالیستی را شکل می

). این 54، ص 1387 انجامد (کیم، معتقد است که امپریالیسم ارتباطی به امپریالیسم فرهنگی می

ها و ضعف مخاطبان در برابر آنها باور دارد و مخاطب را موجودي  درت شدید رسانهنظریه به ق

  ).77، ص 1380 آورد (شکرخواه، منفعل به شمار می
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  1نظریۀ توطئه

عدة اندکی از نخبگان از روي کنجکاوي و اطالعات کافی و مستند، از این منظر به تفسیر 

دارد، به ویژه در جهان سوم که از روي کم  رویدادها می پردازند، ولی اکثریت دیگري وجود

اي، عدم عالقه مندي به درك کنه و عمق وقایع به این شیوه پناه  اطالعی، ناآگاهی، کم حوصله

یابی علت و معلولی رویدادها را امري بی فایده  برند. این گروه مانند جبرگرایان، ریشه می

توهم توطئه هیچ نیازي به بررسی ابعاد و زوایاي  بینند، لذا با توسل به تفسیر رویدادها از منظر می

هاي سیاسی و تجزیه و  ها و نظریه رنگارنگ موضوع نمی بینند و مراجعه به کتاب ها و مقاله

). این نظریه 2، ص 1388 اي حوادث برایشان بی معنی است (کریمی، تحلیل تاریخی و زنجیره

براي متقاعد کردن مخاطبان (منفعل) بهره  بر وجود یک گروه نخبه پنهان که از وسایل ارتباطی

می جویند، تأکید می ورزد. از دیدگاه طرفداران این نظریه،گاه شدت توطئه به حدي است که 

، 1380 فقدان دلیل الزم براي اثبات آن، حکایت از قدرت بسیار زیاد توطئه دارد (شکرخواه،

  ).78ص 
  

  2ظریۀ قوانینن

دهد که  آن را مطرح کرد، ارتباط موفق زمانی رخ می» فسوزان شیمانو«طبق این نظریه که 

گرها از قوانین مشترکی براي  ارتباط گیرندگان، کارگزاران ارتباطی یا به طور کلی کنش

گرا، مخاطب و منبع پیام هر دو در یک  برقراري ارتباط استفاده کنند. در این نظریه حقیقت

ازي از جانب هر دو طرف رعایت شود رود که قواعد ب شوند و انتظار می سطح دیده می

هاي  ). بنابراین بحث جامعه پذیري سیاسی، از یکسو شناخت نتیجه78، ص 1380(شکرخواه،

هاي مؤثر بر آن است. با توجه به جایگاه  جامعه پذیري سیاسی و از سوي دیگر شناخت عامل

دم جامعه دارد، مهم رسانه و به خصوص تلویزیون و نفوذي که این رسانه بر سبک زندگی مر

این پژوهش ابتدا به بررسی اثرات مخرب تلویزیون بر سبک زندگی مردم ایران امروز 

                                                
1. Conspiracy theory 
2. Rules theory
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ها پرداخته می شد. در همین  پردازد و در ادامه به ارائه راهکارهایی جهت مقابله با این آسیب می

  االت زیر پرداخته شد.ؤبه بررسی و تبیین س

  

  سؤاالت تحقیق

هاي ایرانی  هایی بر بعد اجتماعی سبک زندگی خانواده نی چه آسیبهاي تلویزیو برنامه) 1(

  دارد؟

  هایی بر بعد سیاسی سبک زندگی خانواده هاي ایرانی دارد؟ هاي تلویزیونی چه آسیب برنامه) 2(

هاي ایرانی  هایی بر بعد فرهنگی سبک زندگی خانواده هاي تلویزیونی چه آسیب برنامه) 3(

  دارد؟

   هاي ایرانی دارد؟ هایی بر بعد روانی سبک زندگی خانواده ویزیونی چه آسیبهاي تل برنامه) 4(

هاي  هاي تلویزیونی چه آسیب هایی بر بعد اعتقادي و مذهبی سبک زندگی خانواده برنامه) 5(

  ایرانی دارد؟

هاي  هاي ایرانی در برنامه چه راهکارهایی براي ارتقاء بعد اجتماعی سبک زندگی خانواده) 6(

  یونی وجود دارد؟تلویز

هاي  هاي ایرانی در برنامه چه راهکارهایی براي ارتقاء بعد سیاسی سبک زندگی خانواده) 7(

  تلویزیونی وجود دارد؟

هاي  هاي ایرانی در برنامه چه راهکارهایی براي ارتقاء بعد فرهنگی سبک زندگی خانواده) 7(

  تلویزیونی وجود دارد؟

هاي  هاي ایرانی در برنامه عد روانی سبک زندگی خانوادهچه راهکارهایی براي ارتقاء ب) 8(

  تلویزیونی وجود دارد؟

هاي ایرانی در  چه راهکارهایی براي ارتقاء بعد اعتقادي و مذهبی سبک زندگی خانواده) 9(

  هاي تلویزیونی وجود دارد؟ برنامه
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  شیوه تجزیه و تحلیلروش و 

هاي تلویزیون و راهکارهاي ارتقاي  برنامهاین مطالعه، در جهت آسیب شناسی سبک زندگی در 

اي  باشد. تحلیل محتواي کیفی شیوه آن در ایران امروز و از نوع تحلیل محتواي متعارف می

 ةهاي متنی به منظور ایجاد دانش، اید مناسب براي به دست آوردن نتایج معتبر و پایا، از داده

ت. هدف از این شیوه، فشرده کردن، جدید، ارائه حقایق و راهنماي علمی، براي عملکرد اس

توصیف وسیع یک پدیده؛ و دستاورد این تحلیل، مفاهیم یا طبقات توصیفی این پدیده؛ 

باشد. معموالً هدف این مفاهیم یا طبقات ساخت یک مدل، سیستم مفهومی، نقشه مفهومی یا  می

اي  فمند که شیوهها) با روش نمونه گیري هد مشارکت کننده گان تحقیق (نمونه طبقات است.

باشد انتخاب شدند. در این روش محقق در پی افرادي  هاي کیفی می مناسب جهت پژوهش

هاي ارتباطات و جامعه شناسی بوده و به صورت مستمر  است که داراي تخصص در زمینه

باشند و توان  هاي تلویزیونی را دنبال می کنند و آگاه در زمینه موضوع مورد تحقیق می  برنامه

  ان و تمایل به مشارکت در تحقیق را دارند.بی

شیوه جمع آوري داده ها، مصاحبه، از نوع بدون ساختار بود. این روش به دلیل عمیق بودن 

و انعطاف پذیري، مناسب ترین شیوه جهت تحقیقات کیفی است. پرسش اولیه بسیار کلی 

االت بعدي ؤسیر سگردد، و پاسخ تفسیري و توضیحی مشارکت کننده، هدایتگر م مطرح می

هاي علمی و سپس به  االت اطالعات عمومی فردي و بررسیؤخواهد بود. این پژوهش با س

هاي آن در  االت اصلی تحقیق که دیدگاه و برداشت تجربی خود را از تلویزیون و برنامهؤس

سبک زندگی خود به عنوان یک شهروند و بیننده و همینطور به عنوان یک کارشناس در ابعاد 

مسائل سیاسی، دهد پیوند داده می شود. روند پاسخ دهی مشارکت کننده در  تلف توضیح میمخ

 mp3 playerکرد. مصاحبه به وسیله  االت بعدي را هدایت میؤس اجتماعی، فرهنگی و اعتقادي

گردید.  گردید و سپس دست نویس و به وسیله نرم افزارهاي کامپیوتري تایپ می ضبط می

انجام می شد.  one noteو لیست کدها و طبقه بندي در محیط  wordط کدهاي اولیه در محی

هاي علوم ارتباطات و جامعه شناسی و لزوم  شرایط ورود به مطالعه، فارق التحصیل در رشته
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ساعت در روز بود. معیار توقف نمونه گیري،  3هاي تلویزیون حداقل بیش از  مشاهده برنامه

گردید. مدت  ایجاد نمی ۀطالعاتی بود که اطالعات تازه و طبقتکرار شدن داده ها، یعنی اشباع ا

شد. بنابراین، بعضی  دقیقه معتبر بود که در یک یا دو جلسه انجام می 60تا  30مصاحبه از 

مشارکت کنندگان بیش از یکبار مصاحبه شدند. مصاحبه با اخذ وقت قبلی و در محیط دانشگاه 

  ضاي آرام و مناسب انجام می شد.و یا منزل افراد و محل کار آنها در ف

ها، تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی بود. واحد تحلیل در این  شیوه تجزیه و تحلیل داده

ها بود که بعد از تایپ دست نویس ها، بارها مورد بررسی قرار داده شد و  مطالعه، کل مصاحبه

ات یا متون مصاحبه به این ترتیب واحدهاي معنی به صورت جمالت یا پاراگراف از بیان

ها  مشخص، و کدهاي اولیه یا کدهاي باز از آن ها استخراج گردید. سپس طبقات اصلی، تم

شد. جریان تجزیه و تحلیل با اضافه شدن هر مصاحبه تکرار و کدها و  (درونمایه) انتزاع می

ارگیري باشد، با به ک گردید. معیار مقبولیت که معادل اعتبار محتوایی می طبقات اصالح می

استراتژي هاي مختلف ارتقاء داده شد. مانند تنوع در مشارکت کنندگان تحقیق، از نطر سن، 

هاي تلویزیون در روز، تخصص و رشته تحصیلی، استفاده از تلفیق  جنس، مدت تماشاي برنامه

(مشاهده، دست نوشته ها و موارد ظبط شده) و مرور و بازنگري مکرر  ها در جمع آوري داده

ها) از شیوه بازبینی مشارکت کنندگان  ها انجام شد. به منظور کنترل عینیت (پایایی یافته داده

  تحقیق، و دو نفر همکار این تحقیق و بازنگري هاي مکرر استفاده شد.

  

  تعریف عملیاتی مفاهیم

ي ها باشند و از بخش هاي تلویزیونی بسیار گسترده و متنوع می برنامه ؛هاي تلویزیونی برنامه )1(

هاي پخش  هاي تلویزیونی تمام برنامه اند، دراین پژوهش هدف از برنامه زیادي تش یکل شده

 ؛سبک زندگی) 2. (پردازیم ها می باشند. در ادامه به معرفی این شبکه شبکه می 14شده از 

ها در  ها و سلیقه هاي رفتار، حالت ها، شیوه ها، ارزش هاي زندگی مجموعه اي از طرز تلقی سبک

چیزي از موسیقی گرفته تا هنر و تلویزیون و سبک دادن به دکوراسیون منزل، پوشش هر 
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گیرد. سبک زندگی اجزاي رفتارهاي شخصی  . را در بر می…هاي اجتماعی وشخصی، رفتار

نیستند لذا غیرمعمول نیستند. اما بیشتر مردم معتقدند که آزادانه باید سبک زندگی شان را 

اي از مفاهیم دیگر مانند سلیقه، مصرف، خرید و  زندگی با مجموعهمفهوم سبک  انتخاب کنند.

جایگزین  ۀها به مثاب هویت اجتماعی پیوند دارد و در موارد بسیاري، این مفاهیم یا ترکیبی از آن

 ةبراي تعریف سبک زندگی با واژ .شود سبک زندگی در نظر گرفته می ةدهند و معرف یا نشان

آرایش مو و لباس تا سرگرمی، تفریح، ادبیات  ۀفرد در زمین ۀاز سلیقرو هستیم که  فراگیري روبه

شود. پس سبک زندگی در واقع مد یا حالت زندگی  و موضوعات مربوط دیگر را شامل می

اجتماعی پیوند دارد و در تصویري که  ـ   اقتصادي ۀیک فرد است. سبک زندگی معموالً با طبق

با توجه به نظریات مطرح شده  .)1998 ،1(آرتور آسابرگر یابد شود بازتاب می از فرد ساخته می

توان به این نتیجه رسید که بسیاري از محققان مفهوم سبک  درخصوص سبک زندگی می

دانند، زیرا طبقه در گذشته مالکی براي  زندگی را به عنوان جایگزین براي مفهوم طبقه می

به آن معتقد بودند،  4و لنین 3، مارکس2لستقسیم بندي اجتماعی مردم بر پایه اقتصاد بود که انگ

اما اینک این مفهوم کارآیی خود را گسترش داده و به نوعی طبقه بندي و کالس بندي مردم، 

هویتی شده است و از سبک زندگی براي نشان دادن سلسله مراتب و  - نرم افزارانه و فرهنگی

دگی یا سبک زیستن که منعکس کنند. در فرهنگ لغت، شیوه زن قشربندي اجتماعی استفاده می

ها و معیارهاي  ها، سلیقه ها، نگرش کننده گرایش ها و ارزش هاي یک فرد یا گروه است، عادت

سازد سبک زندگی  اخالقی و سطح اقتصادي و ... که طرز زندگی کردن فرد یا گروهی را می

بنیادي و فردیت هاي  سبک زندگی را تجسم تالش انسان براي یافتن ارزش» 5زیمل«گویند.  می

اش را به  کوشد از طریق سبک زندگی فرهنگ عینی داند به اعتقاد وي، فرد می برتر خود می

سمع دیگران برساند؛ به عبارت دیگر، انسان براي معناي موردنظر خود (فردیت و برتري)، 

                                                
1. Arthur Sabrgr 
2. Engels  
3. Marx 
4. Lenin 
5. Simmel
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ل گزیند. زیمل توان چنین گزینشی را سلیقه و این اشکا اي را برمی (صورت)هاي رفتاري شکل

  ).314 ص ، 1990به هم مرتبط را سبک زندگی می نامد (زیمل،

 

  خطوط کلی سبک زندگیو  ها ویژگی. 2

ال مهم است که سبک زندگی ویژه فرد یا گروه ؤس خصیصه گروهی و سبک زندگی: این

توانیم  کلمه سبک که داللت به وجه گروهی و فردي دارد، نمی است؟ به دلیل الزام ناشی از

دو انتخاب کنیم. اما در مفهوم ارزش جامعه شناختی باید وجه گروهی آن را  اینمیان یکی از 

محوري  نظر گرفت. سبک زندگی به معناي مجموعه رفتاري داراي سبک است که اصلی مد

فقط ذکر این توضیح الزم  .بر آن حاکم باشد و بتوان این مجموعه را خصیصه گروه دانست

تعامل دائم داشته باشند و بیشتر از آن  است که این گروه موجودیتی نیست که اعضاي آن با

تواند آماري  گیرد. این گروه می از افراد را در بر می منظر گروه است که تعداد قابل توجهی

ا یکدیگر بپردازند، زندگی سبب شود که افراد گروه به تعامل پایدار ب تعریف شود و اگر سبک

-248 ، صص2004، 1(کالینگفورد از خصایص خرده فرهنگ در آن بروز خواهد کرد برخی

تشخیص و  هاي زندگی در جامعه قابل تنوع و سبک زندگی: آیا الزام است که سبک .)252

ومتمایز اي  چنین خصیصه هاي زندگی طبقه متوسط را حائز سبک 2کننده باشند؟ بوردی

شود. در سبک  جداگانه تحلیل می یص سبک زندگی در نظر مردم و محققدانست. تشخ می

ها و  اگرچه سبک زندگی بر مبناي ذائقه زندگی باید به دنبال تنوع و دگرگونی بود و

توان انتظار داشت که الگوهاي قابل تشخیصی داشته  هاي شخصی شکل می گیرد، اما می ارزش

هاي دیگري  ها با جنبهاگر این الگو همخوان باشند. هاي اجتماعی ـ فرهنگی باشند که با ویژگی

ها کمک  توانند به درك این زیست جهان ها سازگار باشند می از زیست جهان افراد و گروه

هاي زندگی را از  توانند برخی سبک محققان می کننده و آن ها را به مفاهیم اجتماعی بدل کند.

                                                
1. Kalyngfvrd 
2. Bourdieu
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اي دارند، شاخص سازند ولی این بدان معنا  بقیه متمایز ساخته و گروهی را که چنین خصیصه

نیست که در سطح جامعه نیز گروهی که چنین سبکی دارد تشخیص پذیر و براي بقیه قابل 

شناسایی باشند. غالباً الزام رسیدن به تشخیص آن است که گروهی به معناي اعضایی که اهداف 

یري چنین گروهی را پیش مشترك و تعامل پایدار دارند، شکل بگیرد. از آنجا که شکل گ

 توان ویژگی سبک زندگی دانست شرط تشکیل سبک زندگی نمی دانیم، تشخیص را هم نمی

انسجام و سبک زندگی: از دشوارترین مباحث درباره  ).252- 248 ، صص2004(کالینگفورد،

که مفصل ترین بحث را در این باره ارائه  1سبک زندگی، مباحثه بر سر انسجام آن است. ویل

اي منسجم اخالقی یا زیبایی شناختی با  رده، معتقد است سبک زندگی به حول مجموعهک

 اي از نیروهاي ناشی از سن، درآمد، جنسیت یا حتی جغرافیا انسجام می یابند، یا اساساً مجموعه

هاي زندگی نامنسجم هستند. لذا انسجام را جزئی از تعریف یا ویژگی سبک زندگی  سبک

شود، حول محور اصلی انسجام یافته  رفتاري که یک زندگی خوانده میداند. مجموعه  نمی

است. یافتن این محور انسجام به عهده محقق است و بخشی از قدرت تبیینی این مفهوم به یافتن 

ناشی از آن است که وي  2چنین انسجامی بستگی دارد. بخشی از قدرت تبیینی نظریه بوردیو

امعه بر حول محور عمل طبقاتی مبتنی بر منش منسجم نشان داد. سبک زندگی گروهی از ج

شده است. در بررسی ارتباط میان انواع سبک زندگی نیز عنصر تبیین کننده، الزامات ناشی از 

 ).252- 248 ، صص2004 (کالینگفورد، اصل انسجام بخش طیف رفتاري هر عرصه است

ق سبک زندگی توان گفت که شرط تحق انتخاب کردن و سبک زندگی: بدون شک می

ها را در  انتخاب است. از آنجا که در دنیاي امروز فرهنگ مصرف طیف وسیعی از انتخاب

هایی است که  ها و ذائقه ها، نگرش دهد و انتخاب نشانگر ارزش اختیار مصرف کنندگان قرار می

هاي ذوقی او  شود. ذوق و قریحه فرد و انتخاب مفهوم مصرف به هویت اجتماعی مربوط می

گیرد. بنابراین ذوق و  هاي اوست که از رهگذر آن مورد قضاوت دیگران قرار می مسئولیت جزو
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سبک زندگی شامل آن گونه رفتارهایی که مردم حق  آمیزد. قریحه با حس هویت در هم می

شود. بر همین دلیل است که هر قدر با دنیاي توسعه  ها ندارند، نمی انتخاب به دلیلی براي آن

، 2004 (کالینگفورد، یابد جه می شویم اهمیت سبک زندگی در جامعه افزایش مییافته تري موا

 ).252-248 صص

هاي  ایجاد اشکال به خصوص از هویت در فرایند مدرن شدن و استقرار آنها در حوزه

افزایش اهمیت روزافزون  .معینی از کنش اجتماعی مثل: ذوق، سلیقه، سبک زندگی و مد

ت ترسیم و توصیف زندگی اجتماعی در حالی که سایر هاي کنش اجتماعی جه حوزه

اهمیت فزاینده سبک زندگی و هویت با اتکا  .اند هاي متمایز ساختاري بی اهمیت تر شده شکل

هاي گروهی یا تداوم  به حوزه مصرف. هویت شخصی چیزي نیست که در نتیجه عضویت

آن را به طور مداوم و روزمره هاي اجتماعی فرد به او تفویض شده باشد، بلکه فرد باید  کنش

ایجاد کند و در فعالیت خویش به طرز بازتابی، مورد حفاظت و پشتیبانی قرار دهد. روش 

در سبک  .زندگی فرد بخشی از سلیقه جهانی است که ممکن است بر او تحمیل شده باشد

کند و به  کند و از اشیا کسب هویت می زندگی، فرد هویت خود را با کاال و اشیا معاوضه می

در سبک زندگی، فرد به صورت همزمان، همسانی و تفاوت خود  .رسد نوعی، شیء وارگی می

در سبک زندگی معناي زندگی از  .اي شده دنبال می کند را براساس الگوهاي مطرح رسانه

به علت عدم ثبات  .یک ویژگی شخصی و براي خود بودن به براي دیگران بودن تغییر می یابد

ر سبک زندگی، همواره نوعی استرس و نگرانی از عدم جلب توجه و مورد پسند و پایداري د

  .)242 ، ص1385 (رحمت آبادي، قرار نگرفتن روان فرد را مورد هجمه قرار می دهد

  

  هاي سبک زندگی ایرانی لفهؤم. 3

اساس بک زندگی ما برو کشوري متفاوت است، براي مثال س  سبک زندگی در هر منطقه

مادي  گیرد، در حالی که زندگی غربی تنها نگاهی صرفاً تمدن اسالمی شکل میتئوري نوین 

در تقابل با سبک زندگی اسالمی ما قرار دارد. هر قوم و نژادي از  دارد که این امر کامالً
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هاي هویتی متفاوتی با توجه به سابقه مذهبی، تاریخی، جغرافیایی، نژادي و قومی  لفهؤم

ما به لحاظ پیشینه مذهبی و تاریخی تمدن سازي که در طول تاریخ برخوردار است، اما کشور 

ها بی سابقه  برد که در بسیاري از ملت ها و امتیازات هویتی بهره می داشته است از برجستگی

  .است
  

  احساس تعلق و عضویت. 1

کشور ایران داراي چهار هویت قومی، ملی، امتی و جهانی است و در طول سالیان گذشته 

ها در بین مردم  هاي متعدد نشان داده است که هویت ملی و دینی نسبت به سایر هویت نظرسنجی

هاي  از اهمیت و تعلق بیشتري برخوردار است و همین موضوع سبب شده است که تلفیق

مناسبتی، آداب و رسوم ملی و اعتقادات و ارزش هاي مذهبی در کنار هم بدون هرگونه تخالف 

لفه که بر نمادها و ؤسبک زندگی این م .تار مردم ایران باشندو تزاحم، تقویت کننده رف

هاي فردي، قومی، مذهبی در  هاي دینی و ملی استوار بوده و افراد بدون توجه به پایگاه ارزش

هاي  دهد و سبب شکل گیري هویت شرایط تعادلی به تعامل به آن هستند را مورد هجمه قرار می

قوام ایرانی که تاکنون در کنار همدیگر هویت ملی و اسالمی اي که ا اعتراضی می شود، به گونه

اند در سبک زندگی غربی هویت قومی و جهانی را انتخاب کرده و  را مورد تأکید قرار داده

  .تنش هاي اجتماعی و سیاسی را در جامعه دامن می زنند
  

  احساس غرور و افتخار . 2

ر و افتخار به گذشته خود است و این هاي هویت ایرانی اسالمی احساس غرو لفهؤیکی از م

لفه سبب شده است که همبستگی ملی را در میان اقشار، نژادها و اقوام مختلف این سرزمین به ؤم

اما ترویج سبک هاي زندگی این امکان را به اعضاي یک جامعه نوجو می دهد  .وجود بیاورد

رتباط در جهانی را می بخشد که که به جوانان امکان به دست دادن تعریفی از خود و برقراري ا

بدین ترتیب نوع مصرف افراد  .بازد هاي ملی در آن رنگ می کند و ارزش به سرعت تغییر می

هاي اجتماعی افراد و گروه ها را فراهم می سازد و افراد به جاي  امکان مشخص کردن مرزبندي
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ایه می نهند که هاي ملی و بومی سابق الگوي جمعی جدیدي را پ تکیه و تأکید بر ارزش

گیرد و این عوامل انگیزه بخش  هاي طبقاتی شکل می هاي آن اساساً بر مبناي عضویت ارجحیت

ها و  شود. افراد در طبقات مختلف به اقتضاي تحصیالت، آگاهی هاي فردي می کنش

ی کنند تا از طریق آنها پایگاه اجتماع هاي خود از سرمایه هاي نمادین متنوعی استفاده می مهارت

و هویت خویش را ابراز دارند. در سبک زندگی احساس غرور و افتخار ملی جاي خود را به 

احساس افتخارات نمادین که ساخته و پرداخته یک گروه کوچک تر است، می دهد آنچه 

ها و هم رفتاري با  اعضاي این گروه ها مبناي رفتار قرار می دهند، تجربه فردي، تأثیرات رسانه

  ).  2، ص 1388 پرست، (حق اي فراملی استبرخی از الگوه
  

  تمایل به حفظ یکپارچگی و به هم پیوستگی جامعه. 3

اي: ملی، عالقه آحاد آن جامعه به تداوم جامعه و  هاي بسیار مهم هویت جامعه یکی از شاخص

یکپارچگی و عدم تجزیه آن است. در صورتی که هویت ملی در جامعه دچار چالش و یا 

شروعیت حیات آن اجتماع تضعیف گردد، تمایل به تجزیه و تفکیک اجتماعی بحران شود و م

در سبک زندگی حفظ ). 24 ص ،1389 ،(حاجیانی یابد در میان شهروندان افزایش می

یکپارچگی و به هم پیوستگی بی معنا است، زیرا هر سبک زندگی براي خود یک حالت و 

ان هاي خاص است که یک گروه را مشخص اي براي استفاده از کاالها، مکان ها و زم شیوه

). بنابراین 5 ص ،1996 ،(چانی کند. اما در عین حال بیانگر کلیت تجربه اجتماعی آنها نیست می

برد و جامعه به عنوان کل  هاي زندگی وابستگی متقابل فرد و جامعه را از بین می سبک

شود و هویت ملی را مورد غیرمنسجم ممکن است برایندي را طی کند که به ضد خود نیز بدل 

  .تهدید قرار دهد
  

  ها هاي ایرانی نسبت به سایر ارزش اهمیت فرهنگ و ارزش. 4

ترین دارایی هر تمدن است که در صیرورت تاریخی سبب مانایی جامعه  فرهنگ با ارزش

شود. یکی از عوامل قدرت فرهنگ ملی این است که اگر آن فرهنگ دچار تعارض با دیگر  می
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هاي قومی، نژادي، جهانی و ... شد مردم آن سرزمین هویت ملی را بر  و حتی هویت فرهنگ ها

ها ترجیح دهند. هویت ملی چون از یک منشأ اثرگذاري ملی، تاریخی و فرهنگی  سایر هویت

است از قابلیت سلطه و حاکمیت نیز برخوردار است، اما در جوامع نو ساختن هویت اجتماعی 

هاي زندگی  اً وابسته به نهادهاي اجتماعی نیست. شکل گیري سبکفرایندي یکسویه و منحصر

  ). 2، ص 1388 پرست، (حق گاهی در تقابل با فرهنگ مسلط است
  

  تعهد براي دفاع از سرزمین. 5

هاي متعدد نشان داده شده که بیش  هاي هویتی است که در نظرسنجی لفهؤدفاع از سرزمین از م

 ،(ابوالحسنی دشمن به سرزمین از آن دفاع کنند تهاجم درصد مردم حاضرند در مقابل 82از 

تعهد به سبک زندگی و هویت ساختگی آن حس دلبستگی به سرزمین و  .)173 ص ،1388

دفاع از آن را از میان می برد، زیرا فردي که در زندگی فردي و اجتماعی خود بنا را بر تمایز با 

هاي جهانی،  اي دارد، فردي که ارزش بتواره دیگران، دگر پیوستگی با اشیا، اماکن و نمادهاي

تواند خود را  حاکمیت جهانی و جهان بدون مرز در فرایند ذهنی وي شکل گرفته است، نمی

هاي آن را نیز در تقابل با خود  فداي سرزمینی کند که نه تنها به آن تعلق ندارد، بلکه آرمان

اند، فضایی سراسر زمینی  ر آمدهبیند. فضاي اجتماعی کسانی که در سبک زندگی گرفتا می

است، آنها عناصري چند سرزمینی هستند که در کشورهاي خارجی نیز داراي خانه و سکونتگاه 

هاي خارجی صاحب حساب هستند، فرزندان و خویشان و بستگان زیادي در  هستند، در بانک

مستمر با خارج خارج از کشور دارند و حتی یکی از نمادهاي سبک زندگی آنها سفر و ارتباط 

 اندیشد اي با سرزمین هم می از کشور است. در چنین وضعیتی سبک زندگی به یک رابطه مقابله

  ). 3، ص 1388 پرست، (حق
  

  پیوند و نقش آن در یکپارچگی ملی. 6

اي فقدان ارتباط افراد با یکدیگر زمینه کاهش انسجام و آسیب به هویت ملی را  در هر جامعه

تواند  هاي اجتماعی می هاي گروه هاي فردي با هویت ها و هویت وند بین گروهکند و پی فراهم می
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اي دو نوع پیوند وجود دارد؛ پیوند  در هر جامعه .به ایجاد سرمایه اجتماعی براي نظام مبدل شود

کنند و داراي ارتباطات  عینی و پیوند ذهنی. در پیوند عینی افراد جامعه در کنار هم زندگی می

هستند، اما در جوامعی که پیوند ذهنی با هم دیگر دارند، اگر اصل مجاورت هم  متقابل نیز

نداشته باشند در نهاد خود حس همگرایانه و مقاومت در برابر عوامل گسست گرا را تقویت 

است و این نوع » تمایزسازي«ترین ویژگی سبک زندگی  از آنجایی که مهم .کنند می

هش انسجام ملی و یکپارچگی آن شده و با وجود پیوند تمایزسازي مفرط در اجتماع سبب کا

برد. انسجام ملی و حفظ  عینی در اجتماع پیوند ذهنی که روح جامعه است را از بین می

ها و هنجارها بستگی دارد و  پیوندهاي اجتماعی بیش از هر عاملی به عنصر فرهنگی، ارزش

ها و عناصر فرهنگی را نیز  نگرشها و  سبک زندگی عالوه بر تغییر مصرف، تغییر در ارزش

هاي به هم پیونددهنده اجتماع  اي چنین اتفاقی رخ بدهد رشته شود و اگر در جامعه شامل می

دهد که در تضاد و تناقض با  مقاومت خود را از دست داده و به شکلی جدید تغییر شکل می

  ). 7، ص 1388 پرست، (حقشکل پیشین است 

  

  ها یافته

نفر از فارغ  15الن رشته جامع شناسی و ینفر از فارغ التحص 25حقیق مشارکت کنندگان ت

نفر مرد، از نظر توزیع سنی  10نفر آن ها زن و  30التحصبالن رشته علوم ارتباطات بودند که 

سال، از نظر مدت زمان تماشاي تلویزیون از سه  34تا  25) نفر در محدوده سنی 35اکثریت (

ند. پنج نفر دکتراي رشته جامع شناسی و چهار نفر هم دکتراي ساعت تا هفت ساعت قرار داشت

نفر نیز کارمند در حوزه  13نفر دانشجو و  13نفر از خانم ها نیز خانه دار و  15رشته ارتباطات و 

رسانه و ارتباطات بودند. در مجموع اکثریت به شکل فعال با تلویزیون و جامعه در ارتباط بودند. 

ق شامل اطالعاتی در پنج بعد از ابعاد تعریف شده براي سبک زندگی هاي نهایی تحقی یافته

ابعاد اصلی سبک  اي از آسیب هاي تلویزیون در هر بعد، بود. بودند که هر کدام حاوي مجموعه
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بود که هر کدام به شکل  مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقاديزندگی در تحقیق شامل 

  کلی مورد بررسی قرار گرفتند.
  

  سائل سیاسیم

سیاست به معناي دانشی است که از شهر (مدینه در عرف فیلسوفان دوران اسالمی مانند فارابی) 

چنین سیاست به  . هم)22، ص 1387 ،طباطباییکند ( و مناسبات شهروندي (مدنی) بحث می

ورزند  شود که در آن شهروندان به اتخاذ یک تصمیم جمعی مبادرت می روندي گفته می

سیاست فعالیتی اجتماعی است که با تضمین نظم در نبردهایی «به تعریف دیگر  ).1388؛ امرائی(

که  -زور خواهد به یاري ِ شود، می ناشی میها و منافع  گرایی ِعقیده که از گوناگونی و ناهم

اي را تأمین کند  واحد سیاسی ویژهامنیت بیرونی و تفاهم درونی ِ - اغلب بر حقوق متکی است

  ).213، ص1384، احمدي(
  

  مسائل اجتماعی

ي هستند که به گونه مستقیم و هاي سیاسی جنجال برانگیز پرسمان ،هاي اجتماعی پرسمان

هاي اجتماعی  اند. پرسمان و واکنش آنان پیوسته   مستقیم با زندگی شخصی مردم و کنشغیر

 ،مهاجرت، نایتتبعیض و ج، سرکوب حقوق بشر ،خشونت ،اعتیاد ي،نابرابر ،فقر  دربرگیرنده

گرایان و... هستند. مسائل اجتماعی از  ازدواج همجنس، سقط جنین، روسپیگري، فرار مغزها

ها داراي هر دو جنبه اجتماعی و  تر هستند. برخی از این پرسمان مسائل اقتصادي برجسته

ین برانگیزي وجود دارند که در ا  هاي جنجال اقتصادي هستند، مانند مهاجرت. همچنین پرسمان

هاي اجتماعی، کارشناسانی که در  گیرند، مانند جنگ. در بخشی از پرسمان دو دسته جاي نمی

 شوند. مددکار اجتماعی نامیده مید، کنن این زمینه کار می
  

  مسائل فرهنگی

اند که پرداختن به تک تک  حدود پانصد معنا ذکر کرده» فرهنگ« ةجامعه شناسان براي واژ

آن با دین بسی دشوار خواهد  ۀو ضعف هر یک از آن معانی و مقایسآنها و بررسی نقاط قوت 
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که هر یک از این گونه ها شامل تعداد زیادي از تعاریف می  -بود. ما در اینجا سه گونه تعریف

دین با هر یک را بررسی خواهیم کرد. در برخی تعاریف،  ۀکشیم، سپس رابط را پیش می -شود

ها و اخالق و رفتارهاي متأثر از این سه، و همچنین آداب  شاعتقادات، ارز ةفرهنگ دربرگیرند

اي دیگر از تعاریف، آداب و رسوم  شود. در گونه و رسوم و عرف یک جامعه معین تعریف می

هاي  شود و صرفاً ظواهر رفتارها، بدون در نظر گرفتن پایه شالوده اصلی فرهنگ تلقی می

اي دیگر از  گردد. و باالخره در پاره می اعتقادي آن، به عنوان فرهنگ یک جامعه معرفی

  شود. شناخته می» دهد عاملی که به زندگی انسان معنا و جهت می«تعاریف، فرهنگ به عنوان 
  

  مسائل روانی

هاي گوناگون خود، با محیط پیرامون خود مین نیازأانسان موجودي اجتماعی است که براي ت

سازگاري اجتماعی و سازگاري درونی شخص ، که حاصل این ارتباط کند. ارتباط برقرار می

آید  موانع و مشکالتی در زندگی آدمی پدید می ،. گاهشود سازگاري روانی نامیده می ،ستا

که سازگاري و در نتیجه تعادل روانی فرد را بر هم زده و شخص دچار تنش و ناراحتی می شود 

ان شامل آسایش ذهنی، که ممکن است باعث بروز اختالالت روانی شود. مفهوم سالمت رو

مندي، خودمختاري، کفایت، درك هم بستگی بین نسلی و شناخت توانایی  احساس خودتوان

توان  اي دیگر می هاي عقلی و هیجانی خویش است. به گونه خود در محقق ساختن ظرفیت

شناسد و قادر  هایش را باز می گفت: بهداشت روان حالتی از رفاه است که در آن فرد توانایی

هاي معمول زندگی مدارا کند، از نظر شغلی مفید و سازنده باشد، براي اجتماع  است با استرس

خود نقشی ایفا کند و با دیگران مشارکت و همکاري داشته باشد. سالمت روان شامل افزایش 

کارل باشد ( ها در دستیابی به اهداف مورد نظر می هاي افراد و جامعه و قادرسازي آن توانایی

  .)1387 ،1هافمن

  

                                                
1. Carl Hoffman 
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  اعتقاديمسائل 

کوشد از نقص به کمال حرکت کند و در  انسان به طور فطري طالب کمال است و پیوسته می

همه جهت به کمال برسد. هر چند که ممکن است در تشخیص کماالت دچار اشتباه شود و به 

ها قرار  انبیراهه رود. ولی اصل کمال جویی از امور فطري انسان است که خدا در درون همه انس

هاي کمال انسان و نیز مهم ترین کمالی است که داراي مراتب  داده است. ایمان یکی از شاخص

بوده و سزاوار است هر انسان مؤمنی کوشش کند تا هر روز بر ایمان خود افزوده و آن را 

با توجه به تعاریف ارائه شده مثاحبات انجام شد و  .)21ص، 1362 ،شیخ صدوقتقویت نماید (

  آمده است. 1اي از نتایج مطرح شده در جدول شماره  خالصه

  

خالصه روند استقرایی انتزاع تم اصلی، طبقات تم و آسیب هاي شناسایی شده در ابعاد  .1جدول 

  مختلف

  تم اصلی
ابعاد سبک 

  زندگی
  آسیب هاي شناسایی شده  واحدهاي فشرده شده

ی
ی ایران

الم
ی اس

ک زندگ
سب

  

  مسائل سیاسی
سیاسی مردم ، ارتقأ دانش 

  مباحث اتخابات

شرکت در انتخابات و تظاهرات مردمی چندان گنجانده 

نشده است. آشنا نمودن مردم جامعه با مسائل کلی و 

  عمومی سیاسی و احوال سیاسی جامعه.

  اجتماعیمسائل 

تأکید بر مدرنیته، دوري از 

سنت و آداب و رسوم، 

مصرف تجمل گرایی، 

  و بیگانگی با فقر گرایی

وجه خاصی به نمایش جامعه مدرن و قشر مرفه نموده اند ت

و در مقابل، جامعه سنتی و آداب و رسوم آن و قشر 

  متوسط و فقیر را کم رنگ نمایش می دهد

  فرهنگیمسائل 

عدم جایگاه زن در جامعه، 

رعایت حریم عفاف و 

ارتباط عفیفانه، دروغ، 

  طالق، تقلید از غرب

، ارزش هاي اجتماعیشان، توجه خاصی به جایگاه بانوان

اشتغال بانوان و عدم رعایت حریم عفاف و ارتباط عفیفانه 

  و عدم توجه به نوع نگاه اسالم به زن. 

  تقلید و الگو پذیري مخاطب  مسائل روانی

برنامه هاي تلویزیونی به میزان نا چیزي در حس همدلی و 

ها الگو برداري مخاطبان تاثیرگذاشته اند و محتواي برنامه 

به گونه اي بوده است که قدرت همانند سازي را در 
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  تماشاچی ایجاد نکرده است.

  اعتقاديمسائل 
روابط خانواده، اعتقادات 

  پایدار، زندگی زناشویی

برنامه هاي تلویزیونی در قسمت احترام و تحکیم روابط 

خانه و خانواده موفقیت داشته و در مخاطب خود تغییر 

در باب ترویج امر ازدواج جوانان  عقیده ایجاد نموده ولی

موفقیت زیادي کسب نکرده است. مسائل دینی و فقهی 

  کمتر در برنامه ها گنجانده شده است.

  

  بحث و نتیجه گیري

ها در بستر وقوع، و  این تحقیق که با رویکرد کیفی انجام شده است، با این نگاه، که اگر پدیده

، مورد تفحص قرار گیرد، بسیاري از زوایاي پنهان آنها کنند با نگاه کسانی که آن را تجربه می

شود و از طرفی شرایط براي  گردد و در نتیجه، منجر به دانش و بصیرت جدید می آشکار می

ها و همچنین بیان راهکارها فراهم شده و براي تحقیقات بعدي و عملیاتی کردن  شناسایی آسیب

گ مطالعات زمینه محور این است که هر موقعیت، کند. حسن بزر مفاهیم انتزاع شده، آسانتر می

  ها گرفته شود. تجارب و ظرفیت ۀشود تا تصمیمات بر پای یک موقعیت منحصر درك می

هاي تلویزیونی یکی از اهداف اساسی و اصلی برنامه سازان و دست  تهیه برنامه ها و سریال

توانند از  باشد که می هایی می وشآید و در واقع یکی از ر اندرکاران این ابر رسانه به شمار می

طور ه طریق آن به نوعی مواردي چون: مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادي را ب

هایی  ها داشته باشد. آموزش هایی را در این زمینه مستقیم به مخاطب ارائه نموده و آموزشغیر

ش و سبک زندگی مخاطبان تواند در زمینه تغییر رو که توسط متصدیان امر ارائه شده است، می

اند. در  اند و مثمر ثمر بوده باشد و طبق تحقیق به عمل آمده در بعضی از موارد موفقیت نیز داشته

 کاره هاي ب ها باید توجه و تالش بیشتري داشته باشند تا منابع و انرژي نتیجه سازندگان سریال

هایت امر به هدف مورد نظر خود گرفته شده را به بهترین نحو در مسیر خود حرکت داده و در ن

هاي ساخته شده داراي یک  ها و سریال توان گفت برنامه هاي انجام شده می برسند. البته با بررسی

باشند که گاهی همراه با موفقیت بوده ودر مواقع دیگر موفقیت  سري نقاط ضعف و قوتی می



  
  

  225                                                                         ...هاي آسیب شناسی سبک زندگی در برنامه 

اید در این مورد رسیدگی اند که سازندگان برنامه هاي تلویزیونی ب کمتري را حاصل نموده

بیشتري به عمل آورند. در واقع دست اندرکاران رسانه، باید به طور مرتب از مخاطبین خود نظر 

سنجی نموده و براي نظر و عقیده ایشان احترام قائل شوند تا از این طریق ابتدا اطمینان مورد نظر 

ند. با توجه به مدل تحقیقی که در را کسب نموده و به دنبال آن اهداف خود را به جریان بیانداز

این پژوهش ارائه شده است، طبقاتی که در این پژوهش براي دسته بندي مسائل سبک زندگی 

اعتقادي و مذهبی)  ،روانی، فرهنگی، اجتماعی ،استفاده شده است به پنج بعد عمده (سیاسی

بر روي یکسري تقسیم شده است. در این تحقیق مشخص شده است که برنامه هاي تلویزیون 

اي از موارد بی  نمایند و در مقابل در پاره مطالب تأکید بیشتري دارد و مرتباً آنها را تکرار می

هاي شناسایی  مل دارد. در ادامه برخی آسیبأشود، که شاید جاي بسی ت توجهی نشان داده می

توان عنوان نمود  میشود: از بعد سیاسی  هاي تلویزیونی در ابعاد مختلف ارائه می شده در برنامه

هاي تلویزیونی مشارکت سیاسی مانند: شرکت در انتخابات و تظاهرات مردمی  که در برنامه

هایی در این زمینه ساخته و پخش شده باشد در  چندان گنجانده نشده است و اگر سریال

ثیر به خصوصی نگذاشته است. همچنین در جهت آشنا نمودن مردم جامعه با أمخاطب خود ت

حث سیاسی تالش مناسبی صورت نگرفته است. مقام معظم رهبري از این آسیب تحت عنوان مبا

کند. از بعد اجتماعی مشخص شده است که  قانون گریزي در مقابل قانون گرایی بحث می

هاي خود توجه خاصی به نمایش جامعه  هاي تلویزیونی در تهیه برنامه دست اندرکان برنامه

ند و در مقابل، جامعه سنتی و آداب و رسوم آن و قشر متوسط و فقیر را ا مدرن و قشر مرفه نموده

دهد و این بی توجهی را به مخاطب خود القاء نموده است. به عبارت دیگر  کم رنگ نمایش می

هاي تلویزیون تجمل  دارد. از سوي دیگر برنامه ها به دور نگه می گویی مخاطب را از سنت

هاي مرتبط  نمایند ولی خوشبختانه همانطور که در تحقیق یگرایی و مصرف گرایی را عرضه م

ثیر بسزایی نداشته است. مقام معظم رهبري با أها در مخاطب ت شود این گونه نمایش مشخص می

کند. از بعد فرهنگی نیز به نتایج خاصی  اشاره به این آسیب به مدگرایی افراطی اشاره می

هاي تلویزیونی توجه خاصی به جایگاه بانوان،  ایم که مشخص می سازد که در برنامه رسیده
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هاي اجتماعیشان، اشتغال بانوان و برابري و تساوي بین زن و مرد نشده است و اگر هم  ارزش

ثیر بسزایی أهایی در این زمینه ساخته شده است به قدري ضعیف بوده که در مخاطب ت برنامه

اط عفیفانه و توجه به نوع نگاه اسالم نداشته است. همچنین در جهت رعایت حریم عفاف و ارتب

هاي تلویزیونی پرداخته نشده است. مقام معظم رهبري از عنوان دروغ و خیانت  به زن در برنامه

بعد روانی که  ها و همچنین موضوع طالق در جامعه در این باب وارد شده اند. و در در خانواده

گونه بیان کرد که برنامه هاي تلویزیونی  توان این باشد می پذیري مخاطب میشامل تقلید و الگو

ثیرگذاشته اند و محتواي برنامه ها أبه میزان نا چیزي در حس همدلی و الگو برداري مخاطبان ت

به گونه اي بوده است که قدرت همانند سازي را در تماشاچی ایجاد نکرده است. و همچنین 

هاي تلویزیونی بسیار مقاومت  برنامه افراد با تحصیالت باال و از طرف دیگر آقایان در مقابل

نشان داده و کمتر دچار تغییر نگرش و عقیده می شوند و در نقطه مقابل آنها بانوان، جوانان و 

دهند و تغییر نگرش  افرادي که تحصیالت پایین تري دارند مقاومت چندانی از خود نشان نمی

معظم رهبري موضوع تقلید از غرب اند. مقام  بیشتري در زمینه سبک و روش زندگی خود داشته

و همچنین مرز بین تفریحات سالم و نا سالم در این زمینه اشاره می فرمایند. اما از بعد اعتقادي و 

هاي تلویزیونی در قسمت احترام و تحکیم  که، برنامه طوريه ایم ب مذهبی به نتایج جالبی رسیده

د تغییر عقیده ایجاد نموده ولی در باب روابط خانه و خانواده موفقیت داشته و در مخاطب خو

ترویج امر ازدواج جوانان موفقیت زیادي کسب نکرده است. مسائل دینی و فقهی مرتبط با 

ها گنجانده شده است. در این زمینه با فرمایشات مقام معظم رهبري  سنت ها نیز کمتر در برنامه

فته و حتی آداب معکوسی در حکم ایجاد بیان محکمی براي خانواده تالش کمی صورت گر

  رواج یافته است.

  

  پیشنهادها

هاي  با بررسی انجام شده بر روي این تحقیق تحت عنوان آسیب شناسی سبک زندگی در برنامه

دست آمده است که ه اي ب تلویزیون و راهکارهاي ارتقاي آن در ایران امروز نتایج قابل مالحظه
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جهت بهبود برنامه هاي تلویزیونی دراختیار  تواند پیشنهادها و راهکارهاي مفیدي، در می

هاي تلویزیونی قرار گیرد تا مانع از ایجاد آسیب براي سبک زندگی مردم  سازندگان برنامه

هاي تلویزیونی براي جامعه  عبارتند از: در برنامه هاجامعه شود. از جمله این راهکارها و پیشنهاد

باشند تا سطح آگاهی کسانی که با این گونه سنتی و آداب و رسوم آنها اهمیت بیشتري قائل 

مراسم و سنن آشنایی ندارند، باال برود. پرداختن به تجمالت و استفاده از امکانات و وسایل 

هاي تلویزیونی باعث می شود سطح انتظار خانواده بیش از حد امکانات موجود  لوکس در برنامه

مادي برگرفته  ییر نگاه به زندگی از صرفاًبرود، در نتیجه مشکالت خاصی ایجاد خواهد نمود. تغ

هاي تلویزیونی. تعیین هدف اصلی زندگی  از غرب به زندگی مبتنی بر مبانی اسالمی در برنامه

هاي تلویزیونی. پرهیز از تقلید کورکورانه از غرب با  مبتنی بر ایمان و اعتقاد به آخرت در برنامه

هاي تلویزیونی. اصالح الگوي مصرف و  برنامهتبیین اهداف غرب در نوع نگاه به زندگی در 

اي  هاي رسانه هاي تلویزیونی. شناخت آسیب قناعت پیشگی به جاي مصرف زدگی در برنامه

هاي تلویزیون. توجه به قشر  اي بی چون و چراي غرب در برنامه غرب و پرهیز از مصرف رسانه

ها،  شود. توجه بیشتر به ارزش می مرفه در مقابل سایر اقشار جامعه سبب دلزدگی در قشر پایین

اشتغال بانوان و جایگاه بانوان در اجتماع (در کل مسائل خاص بانوان) مد نظر باشد. توجه به 

برابري جنسیتی بین بانوان و آقایان تشویق بیشتر مخاطب به مشارکت سیاسی و اجتماعی در 

الگوي مصرف در جامعه. فرهنگ سازي جهت ساده زیستی با هدف دستیابی به اصالح 

هاي  هاي تلویزیونی. بررسی تاریخی سبک زندگی پیشینیان با هدف احیاي آن در برنامه برنامه

تلویزیونی. تأکید و فرهنگ سازي در بستر اصول اسالمی مانند صله رحم و احترام به بزرگان 

در است. قرض الحسنه اسالمی جهت احیاي فرامین الهی و دستیابی به سبک زندگی اسالمی 

هاي تلویزیونی. آموزش زندگی مبتنی بر تولید به جاي زندگی مبتنی بر مصرف در  برنامه

اي با محوریت  هاي سینمایی و چندرسانه هاي تلویزیونی، فیلم هاي تلویزیونی. تغییر برنامه برنامه

مبانی مطروحه فوق جهت فرهنگ سازي با هدف تغییر نگاه از سبک زندگی غربی به سبک 

هاي تلویزیونی،  در این مقاله براي بررسی ابعاد سبک زندگی در برنامه. ایرانی -المیزندگی اس
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هاي دیگر اندیشمندان پرداخته شد  از سخنان مقام معظم رهبري و با عنایت به نظرات و دیدگاه

  هاي معظم له بهتر نمود یابد. هاي اندیشمندان دیگر دیدگاه تا عالوه بر بیان دیدگاه
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