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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- اســالمی اســت. بدیــن ترتیــب در ایــن پژوهــش از روش تحقیــق کیفــی 

بــا تکنیــک مصاحبــه عمیــق اســتفاده شــد. 
در ایــن تحقیــق تــالش شــد تــا حــد امــکان افــراد متخصــص بــا دیدگاه هــای متنــوع انتخــاب شــوند، کــه قابلیــت 
پاســخگویی بــه ســؤاالت مصاحبــه را در زمینه هــای مذکــور دارا باشــند و در نهایــت مصاحبه هــا بــا انتخــاب هدفمنــد 
ــز مقــوالت  ــی کــه هــر کــدام شــامل ری ــه کل ــه آمــاری انجــام گرفــت. مصاحبه هــا در شــش مقول ــا ده نفــر نمون و ب

ــی مصاحبه شــوندگان اســت، دســته بندی شــد.  ــه تفکیــک فراوان ــه و ب جداگان
نتایــج پژوهــش ایــن امــر را نشــان داد کــه ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران بــا تشــکیل اتــاق 
فکرهایــی برگرفتــه از نخبــگان دیــن و رســانه بایــد بــه آسیب شناســی وضعیــت موجــود پرداختــه و در نهایــت الگویــی 

را ترســیم کنــد کــه بــر پس انــداز و آینده  نگــری مالــی و مناســبات بومــی و سنتی-اســالمی منطبــق باشــد.
و از طرفــی مصرف گرایــی معتــدل و متــوازن را ترویــج دهــد و ســبک زندگــی اقتصــادی خانواده هــا را بــه ســمت 

قناعــت، مســاوات و بــر اســاس حقوقــی دینــی تغییــر داده و بهبــود ببخشــد. 
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مقدمه
ــل و  ــادی اصی ــالمی، نه ــگ اس ــواده در فرهن ــاد خان نه
بســتر رشــد معنــوی و شــکوفایی اســتعدادها بــوده اســت و 
یکــی از نقــاط حســاس در حلقه هــای زنجیــره بــزرگ اقتصاد، 
اقتصــاد مردمــی اســت؛ کــه بــر اصــل اقتصــاد خانواده شــکل 

می گیــرد و مــورد تأکیــدات علمــای اقتصــادی نیــز اســت.
ــا رســوخ فرهنــگ غــرب و ســرمایه داری کــه  اکنــون ب
از قــرن 19 میــالدی، خانــواده را در غــرب فــرو پاشــید، بــه 
تدریــج ایــن فرهنــگ بــه کشــورهای اســالمی از جملــه ایران 
ــا تبلیــغ، جایگزیــن فرهنــگ اســالمی می شــود.  رســوخ و ب
پیــاده شــدن الگوهای غلــط اقتصــادی در خانواده هــای ایرانی 
بــه ویــژه در اثــر گرایــش بــه ســبک زندگــی مصرف گرایــی 
غــرب، باعــث هــدر رفــت بســیار زیــاد از ســرمایه خانواده هــا 

شــده اســت.
همچنیــن یکــی از آفت هــای مهمــی کــه جامعــه 
ــد می کنــد، تجمل گرایــی و رفاه زدگــی  اســالمی مــا را تهدی
ــت  ــه غفل ــوی اســت، ک ــر دنی ــه ظواه ــش افراطــی ب و گرای
از آراســتگی های درونــی و معنــوی را بــه دنبــال دارد. 
تجمل گرایــي بــه اقتصــاد ســالم خانــواده آســیب وارد 
ــرف  ــاي مص ــه ج ــروت ب ــي از ث ــش عظیم ــازد و بخ مي س
ــود،  ــي مي ش ــروي، صــرف تجمل گرای ــوي و اخ درســت دنی
ــالم آن  ــان س ــه اقتصــاد و جری ــن آســیب جــدي ب همچنی
وارد مي ســازد؛ زیــرا منابــع اقتصــادي و تولیــد را بــه ســمت 
ــکوفایي  ــاي ش ــه ج ــه ب ــد ک ــوق مي ده ــر س ــویي دیگ و س
ــادي در  ــران اقتص ــب بح ــه، موج ــوام جامع ــادي و ق اقتص
ــز  ــي نی ــت صرفه جوی ــي، آف بلندمــدت مي شــود. تجمل گرای

اســت.
از  مي افتنــد،  تجمل گرایــی  دام  در  کــه  کســاني 
ــه  ــرمایه بلک ــروت و س ــوند و ث ــل مي ش ــی غاف صرفه جوی

تولیــد جامعــه را بــه تباهــي مي کشــانند.
بســیاري از مشــکالت جوامــع انســاني بــه ســبب خــروج 
از اعتــدال و گرایــش بــه اســراف، تبذیــر )ریخــت و پــاش( و 
رفــاه زدگــي اســت. همچنیــن در الگوی پیشــرفت اســالمی- 
ایرانــی، اقتصــاد یکــی از ابعــاد مهــم آن اســت کــه بــه منظور 
فراهــم کــردن بســترهای بهتــر بــرای حــوزه اقتصــاد خانــواده 
ــاد  ــوزه اقتص ــا را در ح ــن پارامتره ــا ای ــه م ــت ک الزم اس

مقاومتــی و خانــواده در پیشــرفت کشــور رصــد کــرده و بــه 
دســت آوریــم. 

بنابرایــن در راســتای ضــرورت انجــام این پژوهش ســعی 
می شــود تــا بــا راهکارهــای مناســبی کــه عالمــان، نخبــگان 
ــه شــناخت و  ــوان ب ــد، بت ــن پیشــنهاد می دهن ــانه و دی رس
ــاد  ــی اقتص ــبک زندگ ــکاس س ــرای انع ــی ب ــج الگوی تروی
ــی  ــالمی ایران ــوی اس ــا الگ ــه ب ــانه ک ــط رس ــواده توس خان
پیشــرفت نیــز همگــون باشــد؛ دســت پیــدا کنیــم و در ایــن 
راســتا می تــوان بــا بــه دســت آوردن ســه پرســش و فرضیــه 

ذیــل بــه موضــوع اصلــی پژوهــش دســت یافــت.
ــه  ــرف در زمین ــای مص ــکل دهنده الگوه ــل ش 1- عوام
اقتصــاد خانــواده از دیــدگاه نخبــگان حــوزه و رســانه کــدام 

هســتند؟
2- ســبک زندگــی مبتنــی بــر الگــوی مصــرف در زمینه 

اقتصــاد خانــواده چگونــه باید باشــد؟
ــی  ــواده ایران ــرف خان ــوی مص ــر الگ ــال حاض 3- در ح

ــت؟ ــتوار اس ــی اس ــه عوامل ــر چ ــت و ب ــه اس چگون

مبانی نظری تحقیق
تعریف متغیرها و واژگان

اقتصــاد: در لغــت بــه معنــای قصــد یعنــی اســتقامت 
ــت.  ــراف اس ــژی و انح ــل ک ــدال در مقاب ــظ و اعت در راه حف
ــان  ــه نش ــت ک ــی اس ــاد راه ــروزه اقتص ــالح ام و در اصط
می دهــد چگونــه از حداقــل امکانــات بیشــترین بهره بــرداری 

را می تــوان نمــود. 
خانــواده: خانــواده در جایــگاه کوچک تریــن نهــاد 
ــا  ــانی ایف ــع انس ــش را در جوام ــن نق ــی، بزرگ تری اجتماع
می کنــد و از دیــدگاه قــرآن خانــواده نهــادی اســت، اجتماعی 
کــه هــدف آن تأمیــن ســالمت روانــی بــرای زن و شــوهر، پدر 
و مــادر و فرزنــدان و نیــز آمادگــی بــرای برخــورد و رویارویــی 

ــا پدیده هــای اجتماعــی اســت.  ب
ــواده: اقتصــاد خانــواده عبــارت اســت از:  اقتصــاد خان
ــن  ــه مهم تری ــل دسترســی ب ــع محــدود قاب ــص مناب تخصی
ــف منظــور از  ــن تعری ــواده، در ای ــا و خواســته های خان نیازه
»منابــع« همــان مبــادی و راه هــای درآمــدی خانــواده اســت، 
کــه طبیعتــا محــدود امــا قابل حصــول اســت و نیازهــا همان 
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ــه  ــواده ب ــالوده خان ــا و ش ــه بق ــت ک ــددی اس ــائل متع مس
ارضــای آن هــا بســتگی دارد و بــه طــور کلــی شــامل نیازهای 

اولیــه و ثانویــه خانــواده اســت )گلمکانــی، 1388(.
ــه  ــه نخب ــل کلم ــه دهخــدا مقاب ــگان: در لغت نام نخب
آمــده اســت: برگزیــده، برگزیــده از هــر چیــزی، بهیــن، زبده، 

هــر چیــز خــوب و برگزیــده )دهخــدا، 133۴(.
ســبک زندگــی: ســبک زندگــی داللــت بــر ماهیــت و 
ــای اشــخاص و آحــاد  ــط، تعامــالت و کنش ه ــوای رواب محت

مــردم در هــر جامعــه دارد )جهانیــان، 1389(.
رســانه: رســانه)1( در لغــت بــه معنــی رســاندن اســت و 
بــه آن دســته از وســایلی گفتــه می شــود کــه انتقال دهنــده 
ــای  ــانه از تمدن ه ــد، رس ــده ای باش ــکار ع ــا و اف فرهنگ ه
ــون  ــت. اکن ــه اس ــورد توج ــده  و م ــود آم ــه وج ــد ب جدی
ــد:  ــف اســت وســایلی همانن ــن تعری ــه مصــداق ای آنچــه ک
ــت،  ــواره، اینترن ــون، ماه ــو، تلویزی ــا، مجــالت، رادی روزنامه ه
ســی دب ها، ویدئــو و... اســت. امــا در ایــن تحقیــق بــه طــور 
اخــص منظــور مــا از رســانه، تلویزیــون اســت. کــه تلویزیــون 

ــت .  ــي اس ــانه هاي همگان ــي از رس یک
ــی کاالهــا و  ــرف: عبــارت اســت از ارزش هــای پول مص
خدماتــی کــه بــه وســیله افــراد خریــداری و تهیــه می شــود 

ــوی، 138۰: 151(. )اخ
اســت  عبــارت  مصرف گرایــی  مصرف گرایــی: 
از: اصالــت دادن بــه مصــرف و هــدف قــرار دادن رفــاه و 
ــای  ــه معن ــی را ب ــی مصرف گرای ــادی. برخ ــای م دارایی ه
برابــر دانســتن خوشــبختی شــخصی بــا خریــد دارایی هــای 

مــادی و مصــرف گرفته انــد.

پیشینه تحقیق
داخلی

- غالمحســین عیوضــی )1389(، در مقالــه ای بــا عنــوان 
ــه  ــه در فصل نام ــی و مصــرف« ک ــی تلویزیون »ســبک زندگ
ــواده ســال پنجــم زمســتان  ــان و خان فرهنگــی- دفاعــی زن
1389، شــماره 16 بــه چــاپ رســیده اســت، عنــوان 

می کننــد:
امــروز اســتفاده از رســانه یــک امــر طبیعــی اســت چــرا 
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کــه رســانه ها بخــش مهمــی از زمــان و مــکان را در زندگــی 
ــی را  ــانه در زندگ ــر رس ــد. تأثی ــغال کرده ان ــا اش ــره م روزم
ــاختمند  ــی و س ــازی، لذت بخش ــد هویت س ــش فراین در نق
ــار  ــانه ها در کن ــد. رس ــوان دی ــره می ت ــی روزم ــدن زندگ ش
ــرای  ــن ب ــک واقعیــت نمادی آن واقعیتــی کــه وجــود دارد ی

ــازند. ــا می س م
ــب،  ــه مخاط ــی ب ــهیل در دسترس ــرای تس ــانه ها ب رس
ــر مبنــای ســبک زندگــی طبقه بنــدی  مخاطبــان خــود را ب
ــت  ــلیقه و در نهای ــر س ــب تغیی ــانه ها موج ــد. رس می کنن
تغییــر الگــوی مصــرف شــوند. رســانه ها از جملــه تلویزیــون 
ــبک آن  ــی و س ــری از زندگ ــت ها و تصاوی ــد برداش می توانن
ترســیم و ترویــج کننــد و بــر ارزش و نگرش هایــی کــه منجــر 
بــه شــکل گیری یــک نــوع رفتــار و ســبک زندگــی مصــرف 
می شــود تأثیــر بگذارنــد. بــر اســاس نظریــه بوردیــو افــراد بــه 
ــی،  ــرمایه )فرهنگ ــف س ــواع مختل ــورداری از ان واســطه برخ
اقتصــادی و اجتماعــی( دســت بــه مصــرف فرهنگــی، مــادی 

می زننــد.
اغلــب افــراد تــالش می کننــد بــا مصــرف نــوع خاصــی 
از کاالهــا یــا نــوع خاصــی از پوشــاک، تغییــر طبقاتــی خــود 
ــی  ــبک زندگ ــی و س ــت طبقات ــک هوی ــد و ی ــالم کنن را اع
جدیــدی را بــه دســت آورنــد. در ســریال های نمایشــی 
ــن  ــات متوســط و پایی ــش از طبق ــاال بی ــه ب ــون طبق تلویزی
نمایــش داده می شــود. انعــکاس بیشــتر زندگــی قشــر 
ــه و  ــی مرف ــبک زندگ ــه س ــراد ب ــل اف ــب تمای ــه موج مرف

می شــود. مصرف گرایــی 
ــوان  ــا عن ــی ب ــی )1392(، در تحقیق ــی فیض - مجتب
ــج آن در  ــر ســبک زندگــی اســالمی« کــه نتای »درآمــدی ب
ــماره  ــت ش ــت و دوم اردیبهش ــال بیس ــت س ــریه معرف نش
ــت،  ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــی( ب ــبک زندگ ــژه س 185 )وی
عنــوان می کنــد: ســبک زندگــی از مفاهیــم جدیــد در 
فضــای مدرنیتــه غربــی اســت کــه بــه ســرعت مــورد اقبــال 
قــرار گرفــت و خاصیــت میــان رشــته ای یافــت. هــدف ایــن 
تحقیــق، اســتخراج الگــوی ســبک زندگــی اســالمی در ابعــاد 
اعتقــادی و اخالقــی، بــا تأکیــد بــر موضــوع »نیــاز« نســبت 

ــده اســت. ــن پدی ــه ای ب

بررسی چگونگی بازنمایی سبک زندگی اقتصادی خانواده در  رسانه )تلویزیون(
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معــادل ایــن واژه در فرهنــگ اســالمی، »ســیره« اســت. 
ــی  ــادی و ارزش ــای اعتق ــده از آموزه ه ــی برآم ــبک زندگ س
اســت و بنیــاد ســبک زندگــی اســالمی، عــالوه بــر اعتقــادات 
ــی  ــئون زندگ ــی ش ــد در تمام ــر روح توحی ــتمل ب ــه مش ک

اســت، شــامل امــور ارزشــی و اخالقــی ثابــت اســت. 
تعالیــم اســالم، دســتورالعمل کلــی بــه منظــور وصــول 
بــه ســبک زندگــی اســالمی را ارائــه نمــوده اســت. بررســی 
تعامــل دوســویه اجــزای مثلــث »نیــاز، دیــن، ســبک زندگی« 
نشــان می دهــد کــه میــان ایــن ســه مقولــه ترابــط و پیونــد 
گسســت ناپذیری وجــود دارد. روش تحقیــق بــه شــیوه 

توصیفــی تحلیلــی اســت.
- آب پیکــر و همــکاران )1392(، در مقالــه ای بــا عنــوان: 
ــن  ــی؛ تبیی ــبک زندگ ــه از س ــاد جامع ــری اقتص تأثیرپذی
زندگــی مقاومتــی در برابــر مصرفــی، خاطــر نشــان می کنــد: 
ــی  ــه بررس ــی ب ــی تحلیل ــردی توصیف ــا رویک ــه ب ــن مقال ای
ارتبــاط ســبک زندگــی بــا مســئله اقتصــاد عمومــی جامعــه 
ــج را  ــی رای ــبک زندگ ــیب های س ــی آس ــه و از طرف پرداخت

ــرار داده اســت.  مــورد نقــد ق
وقــوع بحران هــای اقتصــادی گســترده جهانــی در چنــد 
ــل  ــرمایه داری را در ح ــاد س ــدی اقتص ــر، ناکارآم ــال اخی س
ــدید  ــن تش ــان داد. همچنی ــود نش ــکالت خ ــه ای مش ریش
فشــارها و تحریم هــای بین المللــی اقتصــادی از ســوی 
ــی کــه مشــکالتی را در عرصــه اقتصــادی  قدرت هــای جهان
بــرای کشــور پدیــد آورد، موجــب شــد رهبــر معظــم انقــالب 
ــد و  ــی جدی ــوان الگوی ــه عن ــی را ب ــاد مقاومت ــدل اقتص م

ــد. ــن مطــرح نماین جایگزی
اقتصــاد مقاومتــی بــا بهره گیــری از همــه منابــع، 
امکانــات و ظرفیت هــا تحریــم را بــه فرصتــی برای شــکوفایی 
و پیشــرفت اقتصــادی تبدیــل می نمایــد. همچنیــن تقریبــا 
همزمــان بــا تبییــن ایــن بحــث، رهبــر انقــالب توصیــه بــه 

ــد. ــه مبحــث ســبک زندگــی نمودن ورود گســترده ب
و  اســالمی  زندگــی  پورحاتمــی )1393(، ســبک   -
ــه  ــه ب ــور. در ایــن مقال ــواده، مرکــز تحقیقــات ن اقتصــاد خان
عوامــل اقتصــادی تأثیرگــذار بــر ســبک زندگــی و الگوهــای 
غلــط اقتصــادی می توانــد ســبک زندگــی اســالمی و ایرانــی 
را تبدیــل بــه ســبک زندگــی غربــی نمایــد. امــا در مجمــوع 

می تــوان نتیجــه گرفــت کــه ســبک زندگــی اثــرات بســیاری 
در زندگــی انســان دارد و می توانــد شــاکله اقتصــاد اســالمی 
را تعییــن کنــد از ایــن رو بــا اصــالح اقتصــادی ســبک زندگی 
ــد و  ــات رش ــوان موجب ــه می ت ــان جامع ــا و حاکم خانواده ه
ــم  ــداف گســترده نظــام اســالمی را فراه ــی شــدن اه اجرای

نمــود.
ــواری )1393(، در  ــین شهس ــاروخانی و حس ــر س - باق
مقالــه ای بــا عنــوان: بازنمایــی اقتصــاد خانــواده در برنامه های 
ــای  ــه پژوهش ه ــج آن در فصل نام ــه نتای ــیما، ک ــدا و س ص
ــه چــاپ رســیده  ــی 78 )تابســتان 1393( ب ارتباطــی- پیاپ
می گویــد: ایــن پژوهــش بــا هــدف مطالعــه و بررســی 
بازنمایــی اقتصــاد خانــواده، ابتــدا، پنــج محــور بــرای اقتصــاد 
خانــواده ارائــه داده و ســپس بازنمایــی اهــم مقوله هــای ایــن 
محور هــا را در تلــه فیلم هــای تولیــدی شــبکه دو ســیما کــه 
در ســال 139۰ تولیــد و پخــش شــده اند، تحلیــل محتــوای 

کیفــی کــرده اســت. 
ــالش  ــی »ت ــورد بررس ــای م ــد از تله فیلم ه در 92 درص
ــد«؛ در 31 درصــد »مشــاغل خانگــی«؛  ــرای کســب درآم ب
در 15 درصــد »تولیــد خانگــی برخــی مایحتــاج خانواده هــا« 
)بــه جــز غــذای روزانــه( و در 15 درصــد »اســتفاده از کاالی 
ایرانــی« بازنمایــی شــده اســت. در 23 درصــد از تله فیلم هــا 
نیــز کــودکان تنهــا نقــش مصرفــی داشــته اند و اوقــات آن هــا 
ــر  ــایان ذک ــته اســت. ش ــدن گذش ــا درس خوان ــازی ی ــه ب ب
اســت »ســرمایه گذاری اقتصــادی خانواده هــا« در هیــچ 

ــت.  ــده اس ــی نش ــا بازنمای ــدام از تله فیلم ه ک
همچنیــن مطابــق بــا یافته هــای حاصــل از بحــث 
ــان  ــی کارشناس ــازان و برخ ــا برنامه س ــز ب ــی متمرک گروه
ســیما، برگــزاری نشســت های تخصصــی بــرای برنامه ســازان 
بــا موضــوع اقتصــاد خانواده؛ اســتفاده از مشــاوره کارشناســان 
اقتصــاد خانــواده در مرحلــه نــگارش و تصویــب فیلمنامه هــا و 
پرهیــز از تبلیــغ تجــاری کاالهــای تجملــی، غیــر ضــروری یا 

خارجــی در رســانه ها پیشــنهاد شــده اســت.
- ســتار صادقــی ده چشــمه و آمنــه مرتضــوی )139۴(، 
در تحقیقــی بــا عنــوان »رســانه، مصــرف و بازنمایی رســانه ای 
ــی  ــس بین الملل ــج آن در کنفران ــه نتای ــرف« ک ــوی مص الگ
ــه شــده  ــوم اجتماعــی؛ ارائ ــوم انســانی، روانشناســی و عل عل
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اســت می گوینــد: در جوامــع امــروزی، مصــرف، تنهــا 
ــت،  ــی نیس ــتی واقع ــای زیس ــته از نیازه ــک دس ــای ی ارض
ــی اســت کــه  ــا و ارزش های بلکــه متضمــن نشــانه ها، نماده
ــی و  ــه زندگ ــی ب ــازی، معناده ــی در هویت س ــش مهم نق
خلــق ســبک های زندگــی مبتنــی بــر الگوهــای مصــرف ایفــا 

می نمایــد.
ــدی اســت کــه طــی آن،  ــد، رون مصــرف در دوران جدی
فــرد بــا انتخــاب الگــوی خاصــی از مصــرف، در حــال تــالش 
بــرای خلــق و حفــظ هویــت خویــش اســت و از ایــن طریــق 
ــت خــود را  می کوشــد در تقســیم بندی های اجتماعــی، هوی

بــه معــرض نمایــش بگــذارد.
در ایــن میــان رســانه اســت کــه الگوهــای خــاص رفتــار 
مصرفــی و ســبک زندگــی را بــا انــواع قشــربندی های 
ــی از  ــد و یک ــد می زن ــی پیون ــاظ مفهوم ــه لح ــی ب اجتماع
وجــوه مصــرف در عصــر حاضــر، بازنمایــی الگوهــای مصرفــی 
ــج  ــی در تروی ــش بی بدیل ــانه ها نق ــت. رس ــانه ها اس در رس
و اشــاعه انگاره هــای مصرف گرایــی دارنــد، نگاهــی بــه 
ــه  ــت ک ــت اس ــن واقعی ــان دهنده ای ــانه ها نش ــرد رس عملک
ــل تصــور  ــانه ها قاب ــدون رس ــی، ب ــی مصرف گرای ــد کنون رون

نیســت. 
 هــدف از پژوهــش حاضــر کــه به شــیوه اســنادی صورت 
گرفتــه، مطالعــه و بررســی ارتبــاط بیــن دو متغیر»رســانه« و 
ــی الگــوی مصــرف در رســانه ها اســت،  »مصــرف« و بازنمای
کــه بــه ایــن منظــور مهم تریــن رویکردهــای نظــری 
موجــود در بــاب مصــرف مطــرح گردیــده و ســپس فراینــد 
تأثیرگــذاری رســانه بــر رفتــار مخاطــب و بازنمایــی الگــوی 
ــرار گرفتــه  مصــرف در رســانه ها مــورد تحلیــل و بررســی ق

اســت.
- حبیــب اهلل فتحــی و علــی جعفــری )1396(، در 
ــر  ــا تغیی ــوان: »رابطــه مصــرف رســانه ای ب ــا عن تحقیقــی ب
ــه: دانشــجویان دانشــگاه آزاد  ــورد مطالع ــی )م ســبک زندگ
اســالمی(«، کــه نتایــج آن در نشــریه مطالعــات رســانه های 
نویــن ســال ســوم بهــار شــماره 9 بــه چــاپ رســیده اســت، 
عنــوان می کنــد: پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی 
رابطــه مصــرف رســانه ای بــا تغییــر ســبک زندگــی در بیــن 
ــه روش  دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد اردبیــل ب

پیمایشــی انجــام شــده اســت.
اصلی تریــن نظریه هایــی کــه قــادر بــه تبییــن تئوریــک 
مســئله ایــن تحقیــق بــود نظریــه کاشــت و نظریــه ســبک 
زندگــی بوردیــو اســت. از ترکیــب دو نظریــه پیــر بوردیــو و 
ــی و  ــبک زندگ ــن س ــه بی ــه رابط ــر ب ــت گربن ــه کاش نظری

مصــرف رســانه ای توجــه شــده اســت. 
جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق شــامل کلیــه دانشــجویان 
ــی )139۴(  ــال تحصیل ــل در س ــد اردبی ــگاه آزاد واح دانش
بــوده کــه از بیــن آن هــا 38۴ نفــر از طریــق فرمــول کوکــران 

انتخــاب گردیــد. 
نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد که بیــن مصرف رســانه ای 
و ســبک زندگــی رابطــه وجــود دارد. همچنیــن بیــن میــزان 
مصــرف رســانه های دیجیتــال بــا مصــرف فرهنگــی، مصــرف 
ــتقیم  ــتگی مس ــداری همبس ــی و دین ــار سیاس ــادی، رفت م
ــه  ــک طرف ــس ی ــل واریان ــون تحلی ــج آزم ــود دارد. نتای وج
ــی  ــبک زندگ ــانه و س ــوع رس ــن ن ــه بی ــان داد ک ــز نش نی
ــرات  ــه تغیی ــه ای ک ــه گون ــود دارد، ب ــاداری وج ــه معن رابط
ســبک زندگــی در دانشــجویانی کــه غالبــا از ماهــواره 
اســتفاده می کننــد بیشــتر و در بیــن دانشــجویانی کــه غالبــا 
ــارت  ــه عب ــت. ب ــر اس ــد کم ت ــتفاده می کنن ــت اس از اینترن
دیگــر مصــرف ماهــواره بیشــترین تغییــر را در ســبک زندگی 

دانشــجویان ایجــاد کــرده اســت.
ــی  ــم رهنمــا )1397(، در تحقیق ــه و مری ــی جنادل - عل
ــن  ــانه های نوی ــانه رس ــی آسیب شناس ــوان »بازنمای ــا عن ب
در مطالعــات خانــواده )فراتحلیــل مقــاالت چــاپ شــده 
ــه  ــواده(« ک ــر خان ــن ب ــانه های نوی ــر رس ــوص تأثی درخص
نتایــج آن در نشــریه مطالعــات رســانه های نویــن، زمســتان 

ــد: ــت، می گوین ــده اس ــاپ ش ــماره 16 چ )1397(- ش
افزایــش مصــرف رســانه هاي نویــن توجــه پژوهشــگران 
در خصــوص رابطــه ایــن فناوري هــا بــا ابعــاد مختلــف 

ــرده اســت. ــب ک ــود جل ــه خ ــره را ب ــي روزم زندگ
در ایــن میــان دیدگاه هــاي متضــادي در خصــوص 
ــا  ــاط ب ــانه اي در ارتب ــن رس ــاي نوی ــاي فناوري ه داللت ه
خانواده هــا مطــرح شــده اســت. در جامعــه مــا نیــز مصــرف 
ــل  ــن، زمینه ســاز مطالعــات قاب ــه رشــد رســانه هاي نوی رو ب
ــا  ــر خانواده ه ــانه ها ب ــن رس ــر ای ــوص تأثی ــي در خص توجه

بررسی چگونگی بازنمایی سبک زندگی اقتصادی خانواده در  رسانه )تلویزیون(
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شــده اســت.
ــه  ــوط ب ــف مرب ــاي مختل ــه، دیدگاه ه ــن مقال ــا در ای م
ــل ســه رویکــرد  ــواده را ذی ــر خان ــن ب ــر رســانه هاي نوی تأثی
ــرات  ــي تأثی ــي؛ و پیچیدگ ــرات ایجاب ــناختي؛ تأثی آسیب ش
صورت بنــدي کرده ایــم و بــر همیــن اســاس مقــاالت 
ــورد  ــر )1395 - 1385( را م ــه اخی منتشــر شــده طــي ده
بررســي قــرار داده ایــم. روش تحقیــق در این مقالــه فراتحلیل 
ــرد نظــري، روش،  ــف رویک ــاد مختل ــاالت در ابع اســت و مق
متغیرهــاي تحقیــق و یافته هــاي تحقیــق مــورد بررســي قرار 

گرفتنــد. 
ــاالت  ــن مق ــه در بیشــتر ای ــد ک ــا نشــان مي ده یافته ه
ــن،  ــوده و رســانه هاي نوی ــم ب ــرد آسیب شــناختي حاک رویک
شــده اند.  بازنمایــي  آســیب زا  رســانه هایي  عنــوان  بــه 
ــه تأثیــرات مثبــت ایــن  ــر بي توجهــي ب همچنیــن عــالوه ب
رســانه ها، پیچیدگــي تأثیــرات رســانه هاي نویــن و همچنیــن 
ــا در  ــش خانواده ه ــي و نق ــل میانج ــا و عوام ــش متغیره نق
پذیــرش یــا عــدم پذیــرش ایــن رســانه ها و کنتــرل تأثیــرات 
ــا  ــن اســاس ب ــر همی ــه شــده اســت. ب ــده گرفت ــا نادی آن ه
نگاهــي مبتنــي بــر جبرگرایــي تکنولوژیــک، تصویــري 
ــیم  ــانه ها ترس ــن رس ــا ای ــه ب ــواده در مواج ــه از خان منفعالن

شــده اســت. 
در نهایــت بــر اســاس ایــن یافته هــا پیشــنهادهایي 
ــژه  ــه وی ــي ب ــات موضوع ــري نظری ــه کارگی ــوص ب در خص
ــواده، روش هــاي ترکیبــي،  نظریه هــاي حــوزه مطالعــات خان
ــاي  ــه مکانیزم ه ــه جــدي ب ــي و توج ــات طول ــام مطالع انج
ــن  ــم و تبیی ــاي میانجــي جهــت فه ــذاري و متغیره تأثیرگ
ــف  ــاد مختل ــن و ابع ــانه هاي نوی ــل رس ــه متقاب ــر رابط بهت

ــده اند. ــه ش ــواده ارائ خان

خارجی
- هرمــان و چامســکی)1( )2۰1۰(، »رســانه های جمعــی و 
ــی«.  ــر اقتصــاد، دانشــکده می سی ســی پی جنوب ــر آن ب تأثی
رســانه های جمعــی بــه عنــوان یــک کاتالیــزور ســمت تأثیــر 
اقتصــادی پیشــنهاد می شــود. مطالعــات پیشــنهاد می کننــد 

Herman & Chomsky  -1
Morgan & Drury- -2

کــه رســانه ها دربردارنــده اطالعاتــی هســتند کــه بــه صــورت 
منفــی یــا مثبــت بــر محیــط اطــراف تأثیــر ندارنــد می توانند 
نگرش هــای مردمــی را درگیــر خود ســازند. تحقیقــات مبتنی 
بــر رفتــار مصرف کننــدگان ایــن ایــده را مطــرح می کنــد کــه 
محتــوای منفــی رســانه در مســائل خــاص می توانــد باعــث 
نوســان اقتصــاد گــردد. ایــن پژوهــش بــه بررســی چگونگــی 
عملکــرد رســانه ها و چگونگــی ارتباطــات مفاهیــم رســانه ها 
بــه تأثیــر اقتصــادی می پــردازد. پژوهــش حاضــر بــه تأثیــر 
ــج  ــاحل خلی ــا س ــی پی ت ــاد از می سی س ــر اقتص ــانه ها ب رس
فــارس پــس از نشــت نفــت و افــق آب هــای عمیــق خلیــج 

ــردازد. ــارس می پ ف
ــادی و  ــرات اقتص ــتفانو )2۰15(، »تأثی ــا و اس - دالوین
اجتماعــی از رســانه ها، دانشــگاه کمبریــج«. در ایــن پژوهــش 
ــوزش و  ــر پوشــش رســانه ای در آم ــرات رســانه ها ب ــه تأثی ب
ــری کار و مهاجــرت،  ــواده، تصمیم گی ــرورش، انتخــاب خان پ
محیــط زیســت، ســالمت، جــرم و جنایــت، اقتصــاد عمومــی، 
ــه  ــعه پرداخت ــاد توس ــداز و اقتص ــرف و پس ان ــرش، مص  نگ

شده است.
از جملــه نتایــج ایــن تحقیــق می تــوان بــه نقــش مؤثــر 
رســانه در آثــار اقتصــادی، نقــش ســرگرمی و تبعــات ناشــی 
ــی در  ــای اختالل ــی از کارکرده ــه یک ــد ب ــه می توان از آن ک
ــق  ــن تحقی ــرد. ای ــاره ک ــود، اش ــر ش ــرد منج ــی ف زندگ
نشــان داد کــه تأثیــر تلویزیــون در حــوزه اثــرات اجتماعــی 
ــتگی  ــانه ها از برجس ــایر رس ــا س ــه ب ــادی در مقایس و اقتص

بیشــتری برخــوردار اســت.

جامعه آماری و روش تحقیق
ــت.  ــی اس ــق روش کیف ــن تحقی ــش در ای روش پژوه
ــد  ــاد کن ــدی ایج ــش جدی ــد بین ــی می توان ــه کیف مطالع
ومناســب ترین رویکــرد بــرای کشــف جوهره هــا، احساســات، 
ویژگی هــا، ارزش هــا، معانــی، منش هــا و شــیوه های زندگــی 
افــراد یــا گروه معیــن اســت )مــورگان و دوری)2(، 2۰۰3: 73(.
ــه  ــه مصاحب ــن مطالع ــا در ای ــردآوری داده ه ــیوه گ ش
ــه صــورت نیمــه  ــه ب ــود کــه پرســش های مصاحب عمیــق ب
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ــم شــدند.  ــه تنظی ســاختار یافت
ــودن موضــوع  ــه میــان رشــته ای ب ــا توجــه ب در واقــع ب
ایــن پژوهــش کــه بــه حوزه هــای مختلفــی همچــون دیــن، 
ــته  ــاد و ... وابس ــی، اقتص ــی، روانشناس ــانه، جامعه شناس رس
ــراد و صاحب نظــران  ــکان اف ــا حــد ام ــالش شــد ت اســت. ت
حوزه هــای مختلفــی انتخــاب شــوند کــه قابلیت پاســخگویی 
دارا  مذکــور  زمینه هــای  در  را  مصاحبــه  ســؤاالت   بــه 

باشند. 
بــر همیــن اســاس بــا بیــش از 5۰ نفر کــه دارای تناســب 
تحصیــالت دانشــگاهی بــا موضــوع پژوهــش بودنــد، رایزنــی 
شــد کــه در نهایــت موفــق شــدیم بــا 1۰ نفــر از ایــن افــراد 

ــه انجــام دهیم. مصاحب
ــباع  ــه اش ــه ب ــم ک ــش بردی ــا پی ــا آنج ــا را ت مصاحبه ه
ــن  ــا ای ــه ب ــر در مصاحب ــارت دیگ ــه عب ــیدیم. ب ــا رس داده ه
افــراد زمانــی کــه متوجــه شــدیم افــراد نمونــه در پاســخ بــه 
ســؤاالت تقریبــا نوعــی تکــرار محتــوا را در طــول مصاحبــه 

ــم.  ــاب کردی ــه اجتن ــه مصاحب ــد. از ادام ــراز می دارن اب
ــباع  ــه اش ــید ک ــه رس ــدان نتیج ــق ب ــه محق ــرا ک چ
ــرای  ــؤاالت ب ــه س ــخگویی ب ــر در پاس ــورد نظ ــای م داده ه
وی حاصــل شــده اســت. رونــد کار بــه ایــن گونــه بــود کــه 
ابتــدا لیســتی از ســؤاالت مصاحبــه در 9 مــورد بــه صــورت 
ــار  ــل در اختی ــورت ایمی ــه ص ــورد ب ــک م ــوری و در ی حض
مصاحبه شــوندگان قــرار گرفــت تــا قبــل از انجــام مصاحبــه 
ــود  ــان موج ــؤاالت و گفتم ــوع س ــا ن ــری ب ــنایی مختص آش

داشــته باشــند.
ــا  ــه ب ــام گرفت ــای انج ــه مصاحبه ه ــون کلی ــدا مت ابت
دقــت مــورد مطالعــه قــرار گرفــت تــا فهــم کامــل و جامعــی 
ــد، تجــارب و اظهــار نظــر مصاحبه شــوندگان فراهــم  از عقای

شــود.
در بخــش تجزیــه و تجلیــل داده هــا از تکنینــک تحلیــل 
محتــوای کیفــی و کدگــذاری مفاهیــم و مقوله هــا اســتفاده 
شــد. بدیــن ترتیــب کــه ابتــدا کلمــات و جمــالت مرتبــط 
ــا  ــالش شــد ت ــه اســتخراج و ســپس ت ــا ســؤاالت مصاحب ب
معانــی و مفهــوم هــر جملــه کدگــذاری، فرمولــه، مقوله بندی 
و دســته بندی شــود و تفســیر و تحلیــل پاســخ هــر ســؤالی 

بــه صــورت جداگانــه مــورد بررســی قــرار گیــرد. 

در ادامــه پــس از مقوله بنــدی؛ کدهــا و مقوله هــای 
تکراری اســتخراج شــد. بعــد از آن فراوانی مصاحبه شــوندگان 
نســبت بــه مقوله هــا تفکیــک شــد و هــم در قســمت 
ــوالت و از  ــر مق ــمت زی ــم در قس ــه و ه ــدی اولی مقوله بن
میــزان فراوانــی کدهــای پاســخ های مصاحبه شــوندگان، 
جداولــی طراحــی شــد تــا بــه صــورت منظــم ایــن اطالعــات 

ــه شــود. ارائ
در نهایــت بــر اســاس همیــن یافته هــا و پاســخ ها؛ 
ــی  ــدی نهای ــب جمع بن ــش در قال ــج پژوه ــی از نتای گزارش

ــه شــد. ــق ارائ تحقی

یافته های 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 مصاحبه شــونده ها بــه 

ــخ دهند. آن پاس
ــاتید و  ــش، از اس ــوع پژوه ــداف و موض ــاس اه ــر اس  ب
ــن و رســانه فعالیت هــای  کارشناســانی کــه در دو حــوزه دی
مرتبــط و تحصیــالت متناســبی داشــته اند، بهــره جســتیم و 

ــد: ــل حاصــل ش ــای ذی ــت یافته ه در نهای
ســؤال اول: الگــوی مصــرف اقتصــادی خانــواده از 
دیــدگاه شــما )نخبــگان حــوزه و رســانه(چگونه بایــد باشــد؟
ــوی  ــؤال: الگ ــه س ــق در زمین ــای تحقی یافته ه
مصــرف اقتصــادی خانــواده از دیــدگاه شــما )نخبــگان حــوزه 

ــه بایــد باشــد؟ نشــان داد: و رســانه( چگون
در قســمت مقولــه و بــا بررســی آمــاری نمونــه منتخــب 
مصاحبه شــوندگان بــا توجــه بــه نتایــج جــدول )1( بــه شــرح 

ست: ا
ــه  ــه مقول ــر از مصاحبه شــوندگان ب ــداد هفــت نف 1- تع
الگــوی تخصیــص بهینــه در مصــرف کاالهــا و رعایــت 
)علیرضــا  کرده انــد.  اشــاره  مصــرف  در  اولویت بنــدی 
حســینی پاکدهــی، مجیــد رضایــی، ســید ضیــاء الدیــن کیاء 
الحســینی، محمــد ســلیمی، علیرضــا پویــا، مجتبــی باقــری، 

ســید رضــا حســینی(

بررسی چگونگی بازنمایی سبک زندگی اقتصادی خانواده در  رسانه )تلویزیون(
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2- تعــداد 5 نفــر از مصاحبه شــوندگان بــه مقولــه عــدم 
ــا  ــی، علیرض ــد رضای ــد. )مجی ــاره نموده ان ــی اش تجمل گرای
حســینی پاکدهــی، محمــد ســلیمی، ســید رضــا حســینی، 

علیرضــا پویــا(
3- تعــداد ۴ نفــر از اســاتید بــه مقولــه الگــوی مصــرف 
ــرف  ــری در مص ــد و آینده نگ ــداز و درآم ــر پس ان ــی ب مبتن
اشــاره کرده انــد. )ســید ضیــاء الدیــن کیــاء الحســینی، ســید 

مجیــد حســینی زاد، ناصــر الهــی، علیرضــا پویــا(
ــه  ــه مقول ــوندگان ب ــر از مصاحبه ش ــه نف ــداد س ۴- تع

الگــوی مبتنــی بــر اقتصــاد متعــارف و صرفــا الگــوی مصــرف 
را اقتصــادی دیــدن اشــاره نموده انــد. )مجتبــی باقــری، ســید 

مجیــد حســینی زاد، ناصــر الهــی(
5- تعــداد دو نفــر از مصاحبه شــوندگان بــه الگــوی 
مصــرف مبتنــی بــر صــورت فرهنــگ جامعــه و نــگاه فراملــی 

ــی( ــر اله ــلیمی، ناص ــد س ــد. )محم ــد نموده ان تأکی
6- تعــداد دو نفــر از مصاحبه شــوندگان بــه مقولــه الگوی 
اعتــدال در مصــرف و مســاوات اشــاره کرده انــد. )ناصــر الهــی، 

ســید مجید حســینی زاد(

جدول 1. الگوی مصرف اقتصادی خانواده از دیدگاه نخبگان حوزه و رسانه
مصاحبه شوندهریز مقوالت

1- عدم تجمل گرایی
1. دکتر مجید رضایي2- تخصیص بهینه در مصرف کاالها و سالمت خانواده

1- الویت بندي مصرف بر اساس میزان ارزش آن ها
2- الگوي مصرف به صورت فرهنگ جمعي نه فردي

3- عدم تجمل گرایی
2. دکتر محمد سلیمي

1- آینده نگري در مصرف
2- الگوي مصرف صرفا اقتصادي نیست

3- الگوي اعتدال در مصرف
3. دکتر سید مجید حسیني زاد

1- الگوي مصرف مبتني بر آینده نگري و داشتن پس انداز
الگوي ترجیحات در اسالم

2- الگوي عدالت و مساوات درآمد و مصرف از نظر اسالم
نگاه ملي و جهاني نسبت به الگوي مصرف خانواده و رشد و تعالي آن

۴. دکتر ناصر الهي

1- همخواني درآمد با مصرف خانوار
2- عدم تجمل گرایی

3- رعایت اولویت بندي در مصرف خانوارها
تقسیم بندي الگوي مصرف به آیتم هاي زندگي، رسانه اي، اقتصادي، آموزشي و ...

5. دکتر علیرضا پویا

1- الگوي مصرف مبتني بر پس انداز و درآمد »همخواني مصرف و درآمد در اقتصاد خانواده«
6. دکتر سید ضیاء الدین کیاء الحسني2- تخصیص بهینه درآمد و رعایت اولویت بندي در مصرف

1- الگوي مبتني بر نگاه غربي
2- الگوي مبتني بر تولید، توزیع و مصرف

3- عدم تجمل گرایی
7. دکتر سید رضا حسیني

1- الگوي مصرف مبتني بر اقتصاد متعارف
2- الگوي مصرف مبتني بر نگاه قرآن و اهل بیت)ع( و تقسیم بندي سطوح مصرف براساس 

الگوي مصرف اسالمي: سه سطح حالل و یک سطح حرام
8. دکتر مجتبي باقري

1- الگوي مصرف غربي و غیر بومي
9. دکتر حسین گودرزي2- الگوي بومي و سنتي ایراني- اسالمي در مصرف

1- عدم تجمل گرایی
2- الگویي مبتني بر سالمت جسمي و روحي خانواده

3- الگویي مبتني بر شرایط واقعي جامعه مان، نه زندگي مدرن غربي
1۰. دکتر علیرضا حسیني پاکدهي
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7- تعــداد دو نفــر از مصاحبه شــوندگان بــه مقولــه 
الگــوی مبتنــی بــر نــگاه غربــی و غیــر بومــی اشــاره کرده اند. 

)حســین گــودرزی، ســید رضــا حســینی( 
8- تعــداد دو نفــر از مصاحبه شــوندگان بــه الگــوی بومی 
ــد.  ــر کرده ان ــرف را ذک ــالمی در مص ــران - اس ــنتی ای و س

)حســین گــودرزی، علیرضــا حســینی پاکدهــی(
ــر  ســؤال دوم : بایســته های ســبک زندگــی مبتنــی ب
الگــوی مصــرف در زمینــه اقتصــاد خانــواده از دیــدگاه شــما 

)نخبــگان حــوزه و رســانه( چیســت؟
یافته هــای تحقیــق در زمینــه ســؤال: بایســته های 
ســبک زندگــی مبتنــی بــر الگــوی مصــرف در زمینــه اقتصاد 
خانــواده از دیــدگاه شــما )نخبــگان حوزه و رســانه( چیســت؟ 

داد: نشان 
 در قســمت مقولــه و بــا بررســی آمــاری نمونــه منتخــب 
مصاحبه شــوندگان بــا توجــه بــه نتایــج جــدول )2( بــه شــرح 

ــت: ذیل اس
ــه ســبک  1- تعــداد هفــت نفــر از مصاحبه شــوندگان ب
ــاره  ــه روی اش ــوازن و میان ــدال و ت ــر اعت ــی ب ــی مبتن زندگ
کرده انــد. )مجیــد رضایــی، محمد ســلیمی، علیرضا حســینی 
پاکدهــی، ســید رضــا حســینی، ســید مجیــد حســینی زاد، 

ناصــر الهــی، ســید ضیــاء الدیــن کیــاء الحســینی(
2- تعــداد پاســخ پنــج نفــر از اســاتید بــه ســبک 
زندگــی مبتنــی بــر قناعــت و پرهیــز از مصرف زدگــی اشــاره 
ــینی زاد،  ــد حس ــید مجی ــلیمی، س ــد س ــد. )محم کرده ان
ــا  ــید رض ــری، س ــی باق ــی، مجتب ــینی پاکده ــا حس علیرض

ــینی( حس
بــه  مصاحبه شــوندگان  از  نفــر  ســه  تعــداد   -3
ســبک زندگــی مبتنــی بــر آینده نگــری و پس انــداز و 
ــا  ــن کی ــاء الدی ــید ضی ــتند. )س ــد داش ــرمایه گذاری تأکی س

ــینی( ــا حس ــید رض ــا، س ــا پوی ــینی، علیرض الحس
ــبک  ــه س ــوندگان ب ــر از مصاحبه ش ــه نف ــداد س ۴- تع
زندگــی مبتنــی بــر اعتــالی منافــع ملــی و داخلــی و الگــوی 
مصــرف بومــی اشــاره کرده انــد. )حســین گــودرزی، مجیــد 

رضایــی، ســید رضــا حســینی(
ــه  ــه مقول ــوندگان ب ــر از مصاحبه ش ــه نف ــداد س 5- تع
همــذات پنــداری بــا اقشــار جامعــه و توجــه به همســایگان و 

نیازمنــدان را تأکیــد داشــتند. )علیرضــا پویا، محمد ســلیمی، 
ناصــر الهــی( 

ــه  ــه مقول ــوندگان ب ــر از مصاحبه ش ــه نف ــداد س 6- تع
ســبک زندگــی مبتنــی بــر عمل گرایــی و رفتارگرایــی امامان 
ــاره داشــته اند. )ســید  ــی اش ــوق دین ــت حق معصــوم و رعای
ــر  ــودرزی، ناص ــین گ ــینی، حس ــاء الحس ــن کی ــاء الدی ضی

اللهــی(
7- تعــداد دو نفــر از مصاحبه شــوندگان بــه ســبک 
زندگــی مبتنــی بــر فراهــم شــدن آرامــش روحــی و روانــی 
ــا  ــید رض ــد. )س ــاره کرده ان ــواده اش و ســالمت جســمی خان

ــی( حســینی، حســینی پاکده
8- تعــداد دو نفــر از مصاحبه شــوندگان بــه اولویت بنــدی 
ــواده تأکیــد داشــته اند. )مجیــد رضایــی،  در هزینه هــای خان

ــا پویا( علیرض
9- تعــداد دو نفــر از مصاحبه شــوندگان بــه مقوله ســبک 
زندگــی مبتنــی بــر پرهیــز از تجمل گرایــی و فخــر فروشــی 

اشــاره کرده انــد. )مجیــد رضایــی، محمــد ســلیمی(
ــز از  ــر پرهی ــی ب ــی مبتن ــه ســبک زندگ ــه مقول 1۰- ب
ــد  ــلیمی تأکی ــد س ــر محم ــط دکت ــرام فق ــد و رزق ح درآم

داشــته اند.
11- بــه مقولــه ســبک زندگــی مبتنی بــر اســاس الگوی 
مصرفــی کــه منجــر بــه تشــکیل آســان خانــواده بدهــد فقط 

دکتــر ســید رضــا حســینی اشــاره کرده انــد.
12- بــه مقولــه ســبک زندگــی مبتنــی بــر وســیع کردن 
طبقــه متوســط جامعــه و عــدم ترویــج فاصلــه طبقاتــی دکتر 

ســید مجیــد حســینی زاد تأکیــد داشــته اند.
ــر همخوانــی  ــه ســبک زندگــی مبتنــی ب ــه مقول 13- ب
درآمــد و مصــرف خانــوار دکتــر علیرضــا پویــا تأکیــد 

داشــته اند 
1۴- بــه مقولــه تزریــق الگــو و ســبک زندگی مناســب از 
طبقــات بــاالی جامعــه بــه پایین تــر ســید مجیــد حســینی 

ــد. ــاره کرده ان زاد اش
ســؤال ســوم: بــه نظــر شــما در حــال حاضــر 
ــا  ــه اســت ی ــای مصــرف چگون ــق الگوی ه ــای تحقی یافته ه

ــد؟  ــی دارن ــه عوامل ــر چ ــد ب تأکی
ــوم  ــؤال س ــه س ــق در زمین ــای تحقی یافته ه
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جدول 2. بایسته های سبک زندگی مبتنی بر الگوی مصرف در زمینه اقتصاد خانواده از دیدگاه نخبگان حوزه و رسانه

مصاحبه شوندهریز مقوالت

1- استفاده از کاالي ایراني براساس سبک زندگي ایراني– اسالمي
2- تعیین سبد مصرفي در اقتصاد خانواده

3- جدا کردن کاالهاي ضروري و خدماتي از کاالهاي لوکس
۴- تخصیص بهینه در مصرف کاالها و سالمت خانواده

1- دکتر مجید رضایي

1- پرهیز از اقتار و اسراف
2- سبک زندگي مبتني بر میانه روي

3- پرهیز از درآمد و رزق حرام
۴- پرهیز از تجمل گرایی و فخر فروشي

5- سبک زندگي مبتني بر قناعت
6- توجه به همسایگان و دیگر افراد جامعه

2- دکتر محمد سلیمي

1- سبک زندگي مبتني بر اعتدال و آموزه هاي اسالم
2- پرهیز از مصرف زدگي

3- سبک زندگي مبتني بر وسیع کردن طبقه متوسط جامعه
۴- تزریق الگو و سبک زندگي مناسب از طبقات باالي اجتماعي و سیاسي به طبقات پایین 

جامعه

3- دکتر سید مجید حسیني زاد

1- سبک زندگي مبتني بر اسالم از جمله انفاق کردن
2- سبک زندگي مبتني بر مواسات

3- همذات پنداري با اقشار جامعه همه جامعه را خانواده خود دانستن

۴- دکتر ناصر الهي

1- سبک زندگي مبتني بر درآمد: هم خواني درآمد با مصرف خانوار
2- اولویت بندي در هزینه هاي خانواده

3- پیش بیني وقایع و اتفاقات و پس انداز کردن
۴- کمک کردن به نیازمندان و اقشار جامعه به جاي اسراف

5- دکتر علیرضا پویا

1- سبک زندگي مبتني بر رعایت حقوق اصلي دیني
2- سبک زندگي مبتني بر مصرف بهینه

3- سبک زندگي مبتني بر آینده نگري و پس انداز کردن و برنامه ریزي بلند مدت

6- دکتر سید ضیاء الدین کیاء الحسیني

1- سبک زندگي بر اساس الگوي مصرفي که منجر به تشکیل آسان خانواده شود
2- سبک زندگي مبتني بر رعایت یک حداقل هایي از سطح مصرف

3- سبک زندگي مبتني بر فراهم شدن آرامش روحي و رواني خانواده
۴- سبک زندگي مبتني بر آینده نگري و پس انداز و سرمایه گذاري
5- سبک زندگي که موجبات رشد معنوي اعضاي خانواده شود

6- سبک زندگي مبتني بر اعتالي منافع داخلي و ملي
7- سبک زندگي و الگوي مصرفي متوازن

7- دکتر سید رضا حسیني

8- دکتر مجتبي باقري1- سبک زندگي بر اساس جایگاه الگوي کفاف

1- سبک زندگي مبتني بر رفتارگرایي و عمل گرایي امامان معصوم )ع(
2- سبک زندگي مبتني بر الگوي مصرف بومي سازي شده

9- دکتر حسین گودرزي

1- سبک زندگي مبتني بر تعادل و تناسب
2- سبک زندگي مبتني بر رضایت دروني و آرامش روحي

3- سبک زندگي بر اساس سالمت جسمي
۴- عدم مصرف زدگي

1۰- دکتر علیرضا حسیني پاکدهي
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ــان داد:  نش
ــه الگــوی  1- تعــداد هفــت نفــر از مصاحبه شــوندگان ب
ــر تبلیغات زدگــی و مصرف گرایــی اشــاره  مصرفــی مبتنــی ب
ــا  ــنی، علیرض ــاء الحس ــن کی ــاء الدی ــید ضی ــد. )س کرده ان
حســینی پاکدهــی، حســین گــودرزی، ناصــر الهــی، ســید 
مجیــد حســینی زاد، ســید رضــا حســینی، علیرضــا پویــا(

2- تعــداد پنــج نفــر از مصاحبه شــوندگان 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(
ــه  ــه مقول ــوندگان ب ــر از مصاحبه ش ــج نف ــداد پن 3-  تع
مدگرایــی و چشــم و هم چشــمی و تجمل گرایــی اشــاره 
داشــته اند. )ســید مجیــد حســینی زاد، ســید رضــا حســینی، 
مجتبــی باقــری، علیرضا حســینی پاکدهی، محمد ســلیمی(
ــه  ــه مقول ــر از مصاحبه شــوندگان ب ــار نف ــداد چه ۴- تع
عــدم رعایــت اولویت هــا در مصــرف تأکیــد کردنــد )مجتبــی 

باقــری، علیرضــا پویــا، محمــد ســلیمی، ناصــر الهــی(
ــر در  ــه تغیی ــه مقول ــاتید ب ــر از اس ــار نف ــداد چه 5- تع
ــاره  ــه اش ــاری جامع ــبک رفت ــرف و س ــه مص ــا و ذائق الگوه
کرده انــد. )حســین گــودرزی، مجیــد رضایــی، علیرضــا 

ــی( ــر اله ــی، ناص ــینی پاکده حس
6- تعــداد دو نفــر از اســاتید بــه مقولــه زندگــی مبتنــی 
ــی اشــاره داشــته اند. )ســید  ــر ســوداگرایی و فرهنــگ دالل ب

مجیــد حســینی زاد، علیرضــا حســینی پاکدهــی(
ــه  ــه مقول 7-  تعــداد چهــار نفــر از مصاحبه شــوندگان ب
ــد  ــلیمی، مجی ــد س ــته اند. )محم ــاره داش ــی اش لذت گرای

ــی( رضای
8- تعــداد دو نفــر از مصاحبه شــوندگان بــه الگــوی 
مصــرف ســرمایه داری و فاصلــه طبقاتــی و عــدم تــوازن توزیع 
امکانــات مصرفــی در جامعــه تأکیــد داشــته اند. )ســید رضــا 

حســینی، ســید مجیــد حســینی زاد(
9- مقولــه الگــوی مصرفــی کــه بــا اســتحکام و اســتمرار 
ــینی  ــا حس ــید رض ــر س ــدارد را دکت ــی ن ــواده همخوان خان

ــته اند. ــد داش تأکی
ــان  ــه الگــوی مصــرف ســاده زیســتی در می 1۰-  مقول
ــته اند. ــاره داش ــری اش ــی باق ــه را مجتب ــل جامع ــراد قلی اف

و  نوکیســه ها  مصــرف  الگــوی  مقولــه  بــه   -11  
ــینی زاد  ــد حس ــید مجی ــر س ــت دکت ــرمایه داران بی اصال س

داشــته اند. تأکیــد 
12- بــه مقولــه الگــوی مصــرف خانوارهــا بــه شــدت تابع 

درآمدشــان هســت دکتــر ناصــر اللهی اشــاره داشــته اند.

بحث و نتیجه گیری
ســازمان صــدا و ســیما جمهــوری اســالمی ایــران 
ــی، دارای  ــذار فرهنگ ــای تأثیرگ ــی از نهاده ــوان یک ــه عن ب
رهنمودهــا و سیاســت های برنامه ســازی بــر گرفتــه از 

ارزش هــای اســالمی- ایرانــی اســت. 
متأســفانه ســازمان صــدا و ســیما بــا عــدم ریشه شناســی 
خال هــای  و  موجــود  وضعیــت  آسیب شناســی  و 
ــن  ــردم و همچنی ــه مصرف زدگــی بیشــتر م برنامه ســازی؛ ب
ــده  ــی دی ــای تلویزیون ــه در برنامه ه ــی ک ــج تجمل گرای تروی

می شــود، دامــن زده اســت.
ــه یــا  از طرفــی ســبکی از زندگــی را بــه صــورت آگاهان
ــبک  ــی را از س ــه ذهنیت های ــد ک ــج می ده ــه تروی ناآگاهان
ــاد  ــردم ایج ــی م ــبد مصرف ــرف و س ــزان مص ــی، می زندگ
می کنــد، کــه گاهــی منجــر بــه مشــکالت عدیــده اقتصــادی 

می شــود.
ایــن رســانه ابتــدا بایــد در ســطوح برنامه ســازان و 

سیاســت گذاران 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 

ست.  ا
ســازمان صــدا و ســیما بایــد در نــوع برنامه ســازی 
ــرود کــه در حــوزه اقتصــادی و ســبک  ــه ســمتی پیــش ب ب
زندگــی، مخاطــب را ابتــدا بــر اســاس نظریه هــای ارتباطــی 
و جامعــه شــناختی و ... بشناســد. ســپس بــر اســاس آن هــا 
مدلــی و الگویــی را طراحــی کنــد کــه فرهنــگ جامعــه را بــر 

اســاس همــان تغییــر دهــد. 
ــد در بحــث نحــوه تخصیــص  ــون همچنیــن بای  تلویزی
درآمــد و آینده نگــری و اولویت بنــدی در مصــرف را بــه 
وســیله برنامه هــای مناســب، فرهنگ ســازی کنــد. بهتریــن 
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جدول 3. الگوی های مصرف در حال حاضر چگونه است یا تأکید بر چه عواملی دارند؟

مصاحبه شوندهریز مقوالت

1- تغییر ذائقه مصرف ایرانیان نسبت به گذشته
1- دکتر مجید رضایي2- واجب شدن تفریح و سرگرمي نسبت به گذشته

1- عدم هماهنگي درآمد و مصرف
2- ُمدگرایي و چشم و هم چشمي

3- لذت گرایي
۴- عدم تعادل و اولویت بندي در مصرف

2- دکتر محمد سلیمي

1- الگوي مصرف سرمایه گذاري
2- رسوخ فرهنگ داللي در بین جوانان

3- الگوي مصرف به شدت مبتني بر مصرف گرایي
۴- مدگرایي و تجمل گرایی

5- الگوي مصرف نوکیسه ها و سرمایه داران به اصالت

3- دکتر سید مجید حسیني زاد

1- الگوی مصرف خانواده ها به شدت تابع درآمدشان است
2- الگوی مصرف مبتنی بر عدم شناخت صحیح

3- الگوی مصرف مبتنی بر مصرف گرایی
۴- عدم اولویت بندی صحیح در مصرف

5- پیش خوری در مصرف قبل از کسب درآمد

۴- دکتر ناصر الهی

1- عدم مصرف دقیق و مناسب
5- دکتر علیرضا پویا2- عدم رعایت اولویت هاي مصرف در خانواده

1- عدم همخواناي درآمد و مصرف
6- دکتر کیاء الحسیني2- الگوي مصرفي مبتني تبلیغات زدگي و مصرف گرایي

1- الگوي مصرفي که با استحکام و استمرار خانواده همخواني ندارد
2- عدم همخواني درآمد و مصرف

3- عدم توازن توزیع امکانات مصرفي در جامعه و فاصله طبقاتي
۴- تجمل گرایی و مدگرایي

5- اسراف در مصرف نیازهاي اولیه مثل آب و سوخت و ...

7- دکتر سید رضا حسیني

1- الگوي مصرف بر اساس تجمل گرایی و مدگرایي
2- عدم رعایت اولویت ها در مصرف

3- الگوي مصرف بر اساس ساده زیستي در میان افراد بسیار کم جامعه
۴- پیش خوري کردن قبل از کسب درآمد

8- دکتر مجتبي باقري

1- الگوي مبتني بر مصرف گرایي و تبلیغات زدگي
 9- دکترحسین گودرزي2- تغییر در الگوها و سبک رفتاري جامعه و الگوي فرهنگي مان

1- الگویي مبتني بر مصرف زدگي و تبلیغات گرایي
2- الگویي مبتني بر تجمل گرایي مدگرایي و فخر فروشي و چشم هم چشمي و برتري جویي

3- الگوي مصرف برگرفته از زندگي مدرن غربي بدون بومي سازي
۴- زندگي مبتني بر سوداگرایي و فرهنگ اسالمي

 1۰- دکتر علیرضا پویا

روش و شــیوه لزومــا شــیوه گفتــاری نیســت و از آنجــا کــه 
ــا زرق و بــرق فراوانــی تأثیــرات  تبلیغــات کاالهــا مصرفــی ب
خــودش را بــر ذهــن مــردم گذاشــته اســت، ابتــدا بایــد ایــن 
ــر  ــپس ب ــوند س ــر بش ــون کم ت ــات در تلویزی ــه تبلیغ گون

ــر  ــای فک ــانه در اتاق ه ــاب رس ــه اصح ــای ک ــاس الگوه اس
ــرد.  ــورت پذی ــازی ص ــد فرهنگ س ــیم می کنن ترس

در ایــن راســتا تحقیــق حاضــر نتایجــی را بــه دســت داد 
ــرای هــر ســه ســؤال و هــدف اصلــی تحقیــق، نتایجــی  و ب
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بــه شــرح ذیــل حاصــل شــد: بــر اســاس تجزیــه و تحلیــل 
داده هــا؛ مقــوالت هشــت گانه مســتخرج از دیــدگاه نخبــگان 
حــوزه و رســانه »مهم تریــن الگوهــای مصــرف در زمینه هــای 

اقتصــاد خانــواده« عبــارت هســتند از:
- الگــوی تخصیــص بهینــه در مصــرف کاالهــا و رعایــت 

ــرف  ــدی در مص اولویت بن
- عدم تجمل گرایی 

- الگوی مصرف مبتنی بر پس انداز و درآمد و آینده نگری 
در مصرف

- الگــوی مبتنــی بــر اقتصــاد متعــارف و الگــوی مصــرف 
را صرفــا اقتصــادی دیــدن

- الگــوی مصــرف مبتنــی بــر فرهنــگ جمعــی و نــگاه 
فراملــی 

- الگوی اعتدال در مصرف و مساوات
- الگوی مبتنی بر نگاه غربی و غیر بومی

- الگوی بومی و سنتی ایرانی - اسالمی در مصرف
ــه  ــوالت چهارده گان ــا و مق ــق یافته ه ــاس تحقی ــر اس ب
مســتخرج از دیــدگاه نخبــگان حــوزه و رســانه »بایســته های 
ســبک زندگــی مبتنــی بــر الگــوی مصــرف در زمینــه اقتصاد 

خانــواده« عبــارت هســتند از:
- سبک زندگی مبتنی بر اعتدال و توازن و میانه روی 

- سبک زندگی مبتنی بر قناعت و پرهیز از مصرف زدگی
ــداز  ــری و پس ان ــر آینده نگ ــی ب ــی مبتن ــبک زندگ - س

و ســرمایه گذاری 
ــی و  ــع مل ــالی مناف ــر اعت ــی ب ــی مبتن ــبک زندگ - س

ــی  ــرف بوم ــوی مص ــی و الگ داخل
- مقولــه همــذات پنــداری بــا اقشــار جامعــه و توجــه بــه 

ــایگان و نیازمندان  همس
- ســبک زندگــی مبتنــی بــر عمل گرایــی و رفتارگرایــی 

امامــان معصــوم و رعایــت حقــوق دینــی 
ــه  ــوالت دوازده گان ــا و مق ــق یافته ه ــاس تحقی ــر اس ب
ــل  ــانه عوام ــوزه و رس ــگان »ح ــدگاه نخب ــتخرج از دی مس
ــارت هســتند از: ــا« عب مســبب الگــوی اقتصــادی خانواد ه ه
- الگوی مصرف مبتنی بر تبلیغات زدگی و مصرف گرایی

- مقوله عدم هماهنگی و همخوانی درآمد و مصرف
- مدگرایی و تجمل گرایی و چشم و هم چشمی

- عدم رعایت اولویت ها در مصرف
ــاری  ــر در الگوهــا و ذائقــه مصــرف و ســبک رفت - تغیی

جامعــه
- زندگی مبتنی بر سوداگرایی و فرهنگ داللی

- مقوله لذت گرایی
- الگــوی مصــرف ســرمایه داری و فاصلــه طبقاتــی و عدم 

تــوازن توزیــع امکانــات مصرفــی در جامعه
ــتحکام و  ــا اس ــی ب ــوی مصرف ــی الگ ــدم همخوان - ع

اســتمرار خانــواده
- الگــوی مصــرف ســاده زیســتی در میــان افــراد انــدک 

معه جا
- الگوی مصرف نوکیسه ها و سرمایه داران بی اصالت

- الگوی مصرف خانوارها به شدت تابع درآمدشان است.
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