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Abstract 
For many years, western countries have been attempting to offer the western 
lifestyle as the correct model of life to people from all over the world, 
including Iran. Of the 32 satellite entertainment channels specifically aimed 
at promoting a particular lifestyle, Manoto TV and Gem TV, as the most 
important, popular, and influential channels with an entertainment and 
recreation function in promoting western lifestyle in societies, were analyzed 
using quantitative content analysis and the chi-squared test. According to the 
results, Manoto TV produced programs dealing with individual, family, 
cultural, social, and religious domains more than Gem TV, with the 
frequency of 300, 1103, 256, and 38, respectively. Among these domains, 
the majority of productions were related to the cultural domain, whereas 
religious programs ranked the last. "Shopping and consumption patterns" 
and "leisure" ranked first in the cultural lifestyle domain, with "clothing and 
makeup" showing the highest frequency. In the cultural domain, diversity, 
entertainment, and recreation were more important than other lifestyle 
components in program production. Presentation of western models in the 
purchasing and consumption management of individuals and society, with an 
emphasis on determining the type and extent of clothing and makeup, has 
encouraged the female audience to be nude or semi-nude, demonstrating the 
western media's efforts to promote nude and semi-nude clothing in the 
Iranian society as the correct lifestyle. 

Keywords: Role Model, Lifestyle, Satellite TV Channel, Manoto TV, Gem 
TV, Entertainment. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Corresponding Author: mahdizadeh45@yahoo.com 

How to Cite: Mahdizadeh Taleshi, S M., Khoshrou, S M R. (2021). Models of the 

Lifestyle Propounded by Persian-language Satellite Television Channels: A Case 

Study on Manoto TV and Gem TV, Journal of New Media Studies, 7(26), 29-68. 



 هاينوينمطالعاترسانهفصلنامه 

 28تا  62، ص0011تابستان ، 62شمارة ، هفتمسال 
www.nms.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/NMS.2021.63143.1265 
 

ی 
هش

ژو
ه پ

قال
م

 
 خیتار

ل: 
سا

ار
51/

90/
09 

 
 خیتار

یپذ
ش

ر
 :

51/
90/

00
 

2
5

3
8

-2
2

0
9

 
   

   
IS

SN
:

 
eI

SS
N

: 2
4

7
6

-6
5

5
0

 

 زبان یفارس یا ماهواره یها شبکه یترويج یسبک زندگ یاستخراج الگو

 من و تو و جم( یها : شبکهی)مورد مطالعات
 

 

 .رانیتهران، ا ،یگروه ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائ اریدانش   یطالش زاده یمحمد مهد دیس

 

  محمدرضا خوشرو  دیس
پژوهشگر  ،یعلوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائ یدکتر یدانشجو

 .رانیتهران، ا ،مایسازمان صداوس

  چکیده
بهرسانه شبکهها، قالببرنامهويژه در تلويزيونی سريالهاي مخصوصاً متعدد هموارههاي تلويزيونی هاي

ازمیاناين ترويجنمايند. الگوهايمختلفسبکزندگیرا سیودوشبکهشبکهدرصددهستندتا ها،
باکارکردمشخصسرگرمیوتفريحبهسراغترويجالگويیخاصازايفارسیماهواره زبانهستندکه

شبکه تحقیق، اين در هستند. زندگی ماهوارهسبک هاي تو»اي و من » جم»و مهمبه« وعنوان ترين
باکارکردترويجسبکزندگیانتخابترينشبکهپرمخاطب روشتحلیلمحتوايکمیوباشدهها وبا

دهد،هابررسیوتحلیلشد.نتايجتحقیقنشانمیشدهدرآنگیريازآزمونکاياسکوئرالگويارائهبهره
«منوتو»هايموردمطالعه،درقلمروموضوعیفردوخانواده،فرهنگی،اجتماعیودينیشبکهدرشبکه

 فراوانی ترتیببا 033به ،0030 ،526 است.03و پرداخته پخشبرنامه و تولید به جم شبکه از بیشتر
ايخودرابهحوزهفرهنگیوکمترينآنرابهحوزهدينیهايموردبررسیبیشترينتولیداترسانهشبکه

بهاختصاصداده هايسبکزندگیدرازمؤلفه«اوقاتفراغت»و«الگويخريدومصرف»کهطورياند.
دارايباالترين«پوششوآرايش»يبهترتیبدارايباالتريندرصدفراوانیهستندومقولهحوزهفرهنگی،

درقلمروموضوعاتفرهنگیمؤلفه سرگرمیوتفريحبیشازديگرهايتنوعمیزانفراوانیاست. طلبی،
وهايمدرنغربیهابهارائهالگسازيداراياهمیتاست.اينبرنامههايسبکزندگیدرامربرنامهمؤلفه

درمديريتخريدومصرففردوجامعهباتأکیدبراشاعهنوعومیزانپوششوآرايش،تشويقوترغیب
)به پوششمخاطبان و عريانی به زنان( میويژه زنان در عريان نیمه نشانهاي که تالشپردازند دهنده

عنوانالگويصحیحاندرجامعهايرانبههاينیمهعريهايموردبررسیبراياشاعهعريانیوپوشششبکه
 سبکزندگیاست.

 .من و تو ،یا شبکه ماهواره ،یسرگرم ،یالگو، جم، سبک زندگ :ها واژهکلید
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 مقدمه 

رسانه دگرگونیالگوهايمصرفو مدّتتوانايیساختو دراز در هايسبکمؤلفهها

می نظر به دارند. را شهروندان زندگی برنامهرسانهتأثیررسد، و تلويزيون مثل هاياي

ماهواره به نگرشافراد تغییر عمومیو افکار ديگرمسائلايبر فرهنگیاز اجتماعیو

تواندطیفوسیعیازاعضايجامعهمیسرعتبهاست.تلويزيونترقیعموتروسیعهارسانه

تحت اينرسانهمیتأثیررا برطرفکندوامواجقراردهد. تواندموانعزمانیومکانیرا

ديداري اينرسانه نمايد. ارسال نقاطجهان دورترين به حتی را شنخود براييداریو

تواندبرايهايشنیازيبهسوادخواندنونوشتنمخاطبندارددرنتیجهمیدريافتپیام

راايفاکند.تلويزيوندرحوزهمؤثرشيکآموزشگاهبخشوسیعیازاعضايجامعه،نق

 دهد.هايزندگیافرادرابهخوداختصاصمیزندگیخصوصیمردم،بخشاعظملحظه

گريوانتخابتأکیددارد،کهبرگزينش«سبکزندگی»مطابقباويژگیمفهومی

ر،باکمکبهديدههايتلويزيونیاينژانمربوطبهسبکزندگیوبرنامهيارسانهمتون

هاتشويقهايزندگیخاصی،مخاطبانرابهانتخابآنسبکشدنواعتباربخشیبهسبک

طبقديدگاهیقديمیBell & Hollows, 2006: 5نمايند)می .)- درفضاهايتنهانهکه

گفتمان متونو در بلکه رايجاستهايعلمیغیررسمی، -نیز سبکزندگی»مفهوم و«

کنند.راتداعیمی«توصیهمصرف»و«مصرف»سبکزندگیبالفاصلهيارسانهمتون

بیرونیفرهنگرادرقالبغذا،باغ،ماشین،هيالهايتلويزيونیسبکزندگی،برنامه

کنندودرترکیبباعناصرتلويزيونطراحیخانه،تغییرظاهرشخصوغیر،بازنمايیمی

(.Jensen, 2007: 112شوند)فرهنگنزديکمیتريیربنايزهايعمیقونما،بهاليهواقع

اشتیاقاعضايجامعهدهندهنشانهايسبکزندگیراتوانافزايشتعدادمتونوبرنامهمی

 &Bellدانست)بهبهبودوضعیتزندگیوتمايلآنانبهتغییروتحولدرفضاياجتماعی

Hollows, 2006: 4; Smith, 2010: 192تغ با همگام در(. مردم زندگی شیوه ییرات

تحوالترسانه متونرسانهجوامعمختلفو برنامهها، هايتلويزيونیايسبکزندگیو

 آن بودهطوربهمربوطبه تغییر در بعضیمتونمستمر تغییرات، با همراهی بر )عالوه اند
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نسالدانند(.کشورهايغربیسالیاسبکزندگیراپیشرووعاملتغییرسبکزندگیمی

درتالشبوده الگويصحیحزندگیبهمردمعنوانبهاندتاسبکزندگیمدرنغربیرا

زبانفارسیياماهوارهشبکه022سراسرجهانازجملهايرانعرضهنمايند.درحالحاضر

رسانه سپهر مخاطبان زبانفارسیاي و نورديده در نیبنيدرارا کارکرد05، با شبکه

درحالترويجالگويیخاصازسبکزندگیهستند.مشخصاًمشخصسرگرمیوتفريح

رسانه عصر شبکهاينکدر اختصاصیسرگرمیوهايماهوارهها کارکرد ايمتعدديبا

بهعرصه اينهجمهزبانگذاشتههايفارسیيشبکهتفريحجهتتحققاينهدفپا اند.

باشد،فیلموسريالمیهاآننيترمهمکهسازيبرنامههايمختلفققالبگستردهازطري

تأسیسشبکهدنبالمی شبکهشود. کنار اگرچههاياختصاصیبراياينامردر هايیکه

يگونههايشاننبودهاستولیبااهمیتيافتناينپخشسريالدرتعريفشبکهوبرنامه

آناي،رسانه سريال-نیزپخشفیلمها البته -و افزودند، شبکه کنداکتور به اينمؤيدرا

مطلباست.

ابزاردرتغییرياتثبیتسبکنيتراثربخشعنوانهابرمخاطب،بهگذاريسريالتأثیر

سريال،امريزندگی، بدانیم که است کافی نکته همین تنها و است مبرهن و واضح

ايجادمی کندوسپسمخاطبثابتبرايشبکه ناخودآگاهنيترمیرمستقیغدر حالتبر

هايمتعدد،بافصلبعضاًايهايماهوارههايمرسومدرشبکهگذارد.سريالمخاطباثرمی

ازششماهتادوسالوهاآنشوندکهنمايشبرخیازقسمتپخشمی033تا023بین

اتموردنظرسريالدرتأثیردهدتاانجامد.اينزمان،اينامکانرامیگاهبیشتربهطولمی

ترينحالتممکنبهذهنوقلبمخاطبنفوذکندوفرصتکافیبرايترينوخزندهنرم

اينپژوهشبهدنبالاستخراجمدلسبک رسوخ،نشستوتثبیتپیاموجودداشتهباشد.

است.موردبررسیهايزندگیترويجیشبکه

و«منوتو»ايزبان،مشخصاًدوشبکهماهوارهیايفارسهايماهوارهدرگسترهشبکه

تیوي» جم اصلیرسانه« کارکرد از-ايسرگرمیبا براينکه عالوه که تفريحیهستند
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بازنمايیسبکهايفارسیشبکهنيترپرمخاطب متقنیبه شکلواضحو به هستند، زبان

ورزند.خاصیاززندگیمبادرتمی

تو:شبکهماهواره تلويزيونیماهوارهايمنو ازسالزبانفارسی ايشبکه استکه

برنامهشدهسیتأس0031 بر آن تمرکز آن-سرگرمی هايو مرکز که است تفريحی

 لندن در داردکهمتعلقبهنام شبکهتلويزيونیمرجان اينشبکه، شرکتمادرقراردارد.

زوج عباسی، مرجان و بريتانیا کیوان مقیم برنامه ايرانی شبکه اين گواست. ناگونهاي

فارسی اجتماعی سیاسی اخبار و ورزشی مستند، سرگرمی، مانند ازجملهزبان اتاق دارد

گوگوش ،خبر موسیقی شام ،آکادمی مايندفريک ،بفرمايید آنجل دکتر ،کريس

 (.Torbati, 2012و...)فوتبالمونديال و چراکهنه؟ ،کپی

يک که گزارشی فکر طبق نامان اتاق به سنتر گلیسی پالیسی  فارين سال 5300در

کرده ازمنتشر را خود بودجه تعلقدارد عباسی کیوان و مرجان به که اينشبکه است،

خطرپذيرسرمايه تعدادي میگذار ايندريافت از نامی هیچ گزارش اين اما کند،

 است.گذارانخطرپذيرنبردهسرمايه

هابهدورنگه،کیوانومرجانعباسیخودراازتوجهرسانهرويترز بهگفتهخبرنگار

درخواستمی علیرغم تو، و من شبکه مقامات ديگر مانند و برايدارند مکرر هاي

 (.Torbati, 2012)ندستیناظهارنظر،حاضربهمصاحبه

مانند وقايعی پخش حق داراي و زنده پخش به شبکه جهان اين گلدن ،دوشیزه

گرمی و گلوب دارد.می جايزه تمرکز جوان نسل روي و وازپردازد ناظران ديد

 دراستراتژيمالیصاحبانشبکه،مشخصنیست. سیاستشناسانرسانه،تعیینجايگاهکار

شمارايهمهجم»میالديباشعار5336:اينشبکهازسال0جمايهايماهوارهشبکه

گروهموسیقیو»هايتلويزيونیيکیازشبکهعنوانبهآغازبهکارکردو«دوستدارد

عمومی برنامه5«سرگرمی محتواي نظیربا فیلم« هايی ومجموعه« ،»يینمایسهاي ها

هايوسايربرنامه»یآموزشهايبرنامه« ،»یونيزيتلومستندهاي« ،»یونيزيتلوهايسريال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(www.gemonline.tvهايجمعآوريشدهازپايگاهاطالعرسانیشبکهجم)براساسداده.0

2. General Entertainment and Music Group 
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.gemonline.tv/
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دفاتريدرشهرهاي«گروهموسیقیوسرگرمیعمومی»جهانتشکیلشد.دهکننسرگرم

گذشتهباارتقايشبکهوهايسالآنجلسداردشبکهجمدردبی،لندن،کواالالمپورولس

 گسترشآنازدوشبکهمعروفخودبهبیشازدهشبکهدستپیداکرد.

را0«شبکهجماسپورتس»،5305هايالمپیکتابستانیمسئوالناينشبکهبرايبازي

براي0«جممی»برايپخشفیلموشبکه5«يجمموو»کردند.قبلازآنشبکهياندازراه

برنامه تأسپخش تلويزيونی مسابقات و متنوع سالشدهسیهاي در گذشتهبود. هاي

هايمتعدديرا(،برنامه0016ويبهمديريتسعیدکريمیان)متوفیدرهايجمتیشبکه

آگهی مخاطبانازجمله، جذب براي موزيکو... سريال، سینمايی، فیلم تجارتی، هاي

ديازطريقماهوارهياهست،تالشکردهکهبهرقیبیداشتهاستوباورودبهسیستماچ

شبکه ماهوارهبراي شبکه اين شود. تبديل جذبمخاطب در داخلی وهاي دوبله با اي

آمريکايی،سعیدرجلبهاياغلبترکیهپخشسريال توجهبینندگانداشتهوايواخیراً

 دارد.

 مبانی نظری و مروری بر مطالعات پیشین

ازچههنگامواژه يافتهدرادبیاتگوناگونعلوماجتماعیراه«سبکزندگی»اينکهدقیقاً

سال نخستینتعريفاينعبارتبه اما روشننیست، است، گردد،بازمی0153هايدهه

شناس،واندکیپسازوي،آلفردآدلرِروانشناساينعبارتزمانیکهماکسوبرِجامعه

(.0033:06)خادمیان،کردندرابرساختهومعرفی

ماکسوبر،نهبرايتناقضاتدنیايمدرنونهبرايتحلیلپديدهمصرف،بلکهبراي

مراتبوقشربندياجتماعیازمفهومسبکزندگیبهرهبردهاست؛زيرانشاندادنسلسله

کارايی چنین طبقه مفهوم او نظر بهاز را آن وبر سوي از مفهوم اين کاربرد ندارد. اي

اوتعريفدقیقیبرايسبکزندگیشدهدرحمفهومیشناخته وزهاجتماعیتبديلکرد.

نمی درمقالهارائه دنیسرانگ، هايوبرمیانديشهدربارهايکند. از»نويسد: منظوروبر،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. GEM SPORTS 

2. GEM MOVIE 

3. GEM ME 
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ارزش رسمسبکزندگی، و احساسهويتجمعیها گروه به استکه مشترکی هاي

منزلهرود.يعنیبهطالحبهکارمیگونهکهدرحالحاضر،معموالًايناصبخشدونهآنمی

سازگاري براي که زندگی راه روانيکروشيا نیازهاي با آزادانهاش افراد، شناختی

(.0030:65توسلی،)«شودانتخابمی

گروهبه يقینمفهومسبکزندگیحاصلبسطتأمالتوبردرباره هايمنزلتطور

هاياجتماعیازآناستفادهکرد.افتخارنديباست.منزلت،مفهومیاستکهوبربرايرتبه

همانمنزلتباعثرتبه قدرتاقتصاديبندياجتماعیيا رسیدنبه شیوه و جامعه در ها

تأکیداست.وبربهتعريفدقیقوعملیاتیسبکزندگینپرداختهاست.آنچهوبربرآن

گروهمی به بخشیدن انسجام يعنی زندگی سبک کارکرد اجکند، میهاي باشدتماعی

.(0035:03،فاضلی)

ازسويیديگربورديوبرمبناينظريهمیدانخويشمعتقداستبراياينکهذائقهافراد

رادرککنیم،بايدبرمنشاويعنیهمانتسلطفردبررمزهاينمادينوفرهنگیموجود

اقتصادي،فرهنگیوهاياشپیببريم؛کهالبتهبرآمدهازترکیبسرمايهدرجايگاهطبقاتی

بردودرروندچرخشیاجتماعیاست.ذائقهخودفردرابهسمتتمايزازديگرانپیشمی

باعثمنازعهبرسرمشروعیتودرنهايتکسبقدرتوتبديلسرمايهفرهنگیبهسرمايه

هايمختلفزندگیشودودرنهايتحاصلاينتمايزايجادسبکاجتماعیواقتصاديمی

اشبامفهومازديداوساختاردرونیيککنشگربامفهوممنش،وساختاربیرونیاست.

میدان» منازعاتومشخصمی« عرصه استکه اجتماعی فضاي از بخشی میدان شود.

می تعريفتعامالتاجتماعی با اجتماعی فضاي در انسان بازنمايیباشد. و روبهها روها

باگذشتزماناينبازنمامی محکميیشود. ووشودیمها بهتيدرنهاتبديلبهعادت،

بورديو،پیر،بهنقلاز)دهد.گررفتارتبديلگرديدهومنشاوراتشکیلمیاصلهدايت

(0031فکوهی،

رابهکارگرفت.دراينفضاي«فضاياجتماعی»،مفهوم«طبقه»جايمفهومبورديوبه

فرهنگیواجتماعیمتفاوتیبرخورداراست.-هاياقتصادياجتماعیهرکسازسرمايه



 3011تابستان |  32شمارة  |م هفتسال  |های نوين  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 12

بیرونیموجوددرفضاياجتماعیدرذهنفرددرونیمی بهعناصر صورتمنششودو

منشموجبعملفردوايدرمی جاديکنوعذائقهدراومیآيد. فردبهجهیدرنتشود. ،

.(0035:05،فاضلی)آوردسبکزندگیخاصیرويمی

توانهاانواعمختلفیازسبکزندگیراداراهستیم.میديگر،براساسسلیقهبیانبه

جامع زندگی سبک از بورديو تحلیل که کرد ويادعا است. موجود تحلیل ترين

روز،تفريحات،ورزش،شیوهسبکزندگیراتقسیمساعاتشبانههايکاربرديشاخص

داند.معاشرت،اثاثاتاقنشیمن،آدابسخنگفتنوراهرفتنمی

بررسیمصرففرهنگی نظرياتبورديودرباره اشکالدرشدهاستفادهاز اما است،

بهاينجاستکهافراددربررسیسبکزندگیبهمصارففرهنگیخاصتوجهدارندو

ديدمحدودمی پديدهفرهنگبا ومعموالً مانندموسیقیوورزشیونگرند؛ هايهنري،

سلیقه درنظرگرفتهبعضاً نیزمعتقداستتحديدموضوعبهزمینهايرا رفیعپور هاياند.

(.0013:513هنري،ورزشیوتفريحیبرايجامعهماچندانرهگشانیست)رفیعپور،

سازنیزويژگیمدرنیتهوامريهويتمثابهبهتوانسبکزندگیراازمنظرديگرمی

بررسینمود.

نظام غیر را زيمل نظريات منتقدان میاگرچه )فردريکواندربرگ،دانستهمند اند

0036:03 بهتأملقابلجهتنيازاهايويلکنديدگاه(. سبکزندگیرا او استکه

کند.گیدنزهممعتقداستمفهومسبکزندگیمصرفنمادهايمنزلتومدمحدودمی

دستمصرف استکهبه آن گیدنز انديشه در کاربردي نکته است. گشته تباه گرايی

می فرد تجلیسبکزندگی را روزانه )عملکردهاي داند بنابراين،0033:053گیدنز، .)

وزمرهجايگاهمهمیدربحثگیدنزدارد.زندگیر

کند،کهحاصلاوادلهاستفادهازمفهومسبکزندگیدردنیايمدرنرابحثمی

هايانتزاعیرادائمهايخودازنظامبازانديشیدرخويشتناست؛يعنیدنیايمدرنيافته

معنايعمیقبازسازيمی گیدنزسعینموده اکند. کهتريازسبکزندگیرا رائهدهد،

همانساختهويتاست.
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طوريقیننظريهبورديوهادستبهانتخاببزنیم،بهاگربخواهیمازمیاناينرهیافت

هايیبافرهنگماتريدراينزمینهاستکهالبتهداراياشکالوناهمخوانینظريهجامع

توجهبهبرخیلذتشناسیمتفاوتمیاستونشانازانسان دهد. هاتحتوسرگرمیها

عنوانفرهنگمتعالیناديدهگرفتنحیاتقدسیانسانوابعادگستردهوجودياوست.از

می که دارد وجود دانشمندان برخی نظريات در نکاتی ديگر، ماسوي براي تواند

طورمثالمفهومزندگیروزمرهوجايگاهآندرسبکزندگیافراداستفادهباشد؛بهقابل

است.توجهقابل

بامرورمبانینظريمبحثسبکزندگیکهدرپیشبهآناشارهشدوتحقیقاتو

يهانامهانيپا مجموعه آمد، خواهد ادامه در که بازنمايیمؤلفهپیشین براي مدنظر هاي

 و شد خواهد احصا بازنمايیپردازانهينظرازآنجاکهسبکزندگی فرهنگی، مطالعات

رسانه افرهنگیو نه روابطومناسباتقدرتطرفیبمريخنثیوايرا با کهآمیخته ،

نابرابري تقويت و تداوم راستاي در جامعه در مرجح معانی اشاعه و تولید هايبراي

می ايدئولوژيکتصور را بازنمايی بنابراين، و تلقی زاده،اجتماعی )مهدي (،0033کنند

رسیواستخراجخواهیمنمود.ايمذکوررابرهايماهوارهسبکزندگیترويجیشبکه

 مطالعات پیشین

)عزيزيورضوي عنوان0036زاده برسبکزندگیتأثیرمصرفرسانه»(درکتابیبا ها

سالهساکنمناطق62تا02بهروشپیمايشیوباجامعهآماريمردانوزنان«ساکنانتهران

 و تهران شهر دوگانه دادهموردبررسیايايچندمرحلهخوشهيریگنمونهبیستو قرار

برنامه و اخبار سريال، فیلم، شد، معلوم تحقیق اين نتايج در ورزشیاست. هاي

افزايشسطحتحصیالتافراد،سطحمصرفوباهايتلويزيونهستندپرطرفدارترينبرنامه

افزايشمی متأهل افراد مصرفرسانهمادي و اثيابد مصرفمادي در است.اي، رگذار

عنوانآرايیبهچنینباافزايشسطحتحصیالتتاسطحدانشجوولیسانس،میزانخودهم

شاخص سطوحتحصیالتتکمیلیوهايسبکزندگیافزايشمیيکیاز در اما يابد،

اي،میزانخودآرايیزنانيابدوباافزايشمصرفرسانهعالی،میزانخودآرايیکاهشمی
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طبقيافتهنیزافزايشمی افزايشمصرفرسانهيابد. با اي،وضعمديريتهاياينتحقیق،

 شود.ترمیهايسبکزندگی(درزنانبهترومطلوبعنوانيکیازشاخصبدن)به

تیالشعبان)حجت مراديو مقاله0013اله در عنوان(، تلويزيونیتأثیر»ايبا شبکه

ماهوارهرابررسیکردند.اينتحقیقتأثیر«مقابلهايبرنهادخانوادهوراهکارهايماهواره

روشپیمايش شدهانجامبا 30است. پاسخگويان راتأثیردرصد ماهواره از اتاستفاده

 بودهدرصدنیزبی3مثبتودرصد00منفی، بیشتريننظر اظهارنظرها در منفیتأثیراند.

درصدازبینبردنبنیان0105یوگرايدرصدغرب00بندوباري،درصدبهرواجبی0103

خانوادهاشارهدارد.

ماهواره شبکه نقش بررسی تو»اي و من روي« بر که زندگی سبک تغییر در

ايندهندهنشاناستشدهانجام0013سالغرباستانتهراندرسال02تا53شهروندان

درصدازپاسخگويان60کنندودرصدازپاسخگويانازماهوارهاستفادهمی33استکه

کنند.راتماشامی«منوتو»ايهايشبکهماهوارهبرنامه

عابدينیبینکالئی) و بررسینقششبکه0013محمدپور عنوان پژوهشیبا در ،)

برنامهماهواره آناستکه نتايجحاکیاز است. فرهنگجوانانپرداخته هايايجمبر

ماهواره اقتصادشبکه رويکرد بر جم ويژگیاي و مذهبی اعتقادات شخصیتیي، هاي

جواناننقشدارد.

اياستايبرسبکزندگیجوانانشهربابلسرعنوانمقالههايماهوارهشبکهتأثیر

مصطفويکهنگی) انارمرزيو قاديان روش0013که از استفاده با رويکردکمیو با )

 نمونه با طراحیپرسشنامه جوانان133پیماشیو 02نفرياز 03تا انجام .انددادهسال

دهدکهمیزانتماشايماهواره،نوعتماشا،طبقهاجتماعی،تحصیالتومدنشانمیهاافتهي

کنندمؤثراست.رفتاريبرسبکزندگیجواننکهماهوارهتماشامی

زبانفارسیايهايماهوارههايشبکهبرنامهتأثیربررسی خانوادهیختگیگسازهمبر

 در 0013سال روشتحلیلی از استفاده با پور حسین عبدالرحمانیو –توسطعلیزاده،

نوعپیمايش بینتماشايبرنامهاندپرداختهتوصیفیاز آناستکه نتايجحاکیاز هاي.
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درتهرانرابطهوجوددارد.هاخانوادهیختگیگسازهمايوهايماهوارهشبکهزبانفارسی

برنامه اين بر ماهوارهعالوه هاي درزبانفارسیاي که آنی نامشروعها روابط ترويج به

يیهااليسرپردازندمانندنمايشمی مستقیموغیرمستقیمطوربهکهروابطآزادجنسیرا

می برنامهترويج نیز و کنند ديگري دستنيازاهاي ساير از درهابرنامهبیش

دارند.تأثیرهاخانوادهیختگیگسازهم

اثرپژوهشی22(،بااستفادهازروشفراترکیببهشناسايی0016ياوريوصلواتیان)

درزبانفارسیايهايماهوارههايناشیازمصرفسريالمرتبطدرزمینهشناسايیآسیب

 ايرانیو پرداختهآنيبندطبقهمخاطبان مقالهاندها در . هايآسیبيبندطبقهشناسايیو

سريال مصرف از ناشی اجتماعی و ماهوارهفرهنگی کههاي است شده داده نشان اي

شود؛هايفرهنگیواجتماعیمی،سببآسیبزبانفارسیايهايماهوارهمصرفسريال

آسیبتأثیر خانواده، نهاد تضعیف غربی، فرهنگ از افزايشپذيري روانی، هاي

تضعیففرهنگیاسالمیناهنجاري يافته–هاياجتماعیو هاياينمقالهايرانیازجمله

باشد.می

 سال در هم مشابهی لطیفی0012مطالعه رقیه و تاجیکاسماعیلی سمیه توسط ،

انجامپیمايششدهانجام آنانبا 00درمنطقهاست. ايبرهايماهوارهسريالتأثیرتهران،

کرده بررسی را يافتهفرهنگعمومی سريالاند. تماشاي داد نشان تحقیق اين هايهاي

ارزشماهواره مذهبیايبر عقايددينیو و نمادها هنجارها، اينمیتأثیرها، در گذارد.

 زبان شد مشخص ماهوتأثیرمطالعه تماشاي از میکمتري مقوالتاره ساير اما پذيرد

 عمومی میتأثیرفرهنگ دربیشتري پژوهش اين در هم بینندگان تحصیالت پذيرند.

سنوجنسیتمعنادارارزيابینشدهاست.تأثیراماشدهیابيارزبینندگانمؤثريريپذتأثیر

گیدروپايبنديبههويتفرهنزبانفارسیايهايماهوارهرابطهاستفادهازشبکه

شدهنوشتهتوسطبهرامیانوياقوتی0012اياستکهدرسالزنانشهرتهرانعنوانمقاله

نفر133است.اينپژوهشبهروشپیمايشمقطعیوبااستفادهازپرسشنامهباحجمنمونه

حاکیازآناستکهمیزاناستفادهازهاافتهياست.شدهانجامساله11تا02دربینزنان
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)در22/65ومیانگینپايبنديبههويتفرهنگیبرابر61/23ايبرابرباهايماهوارهکهشب

درصدبیشترازبُعد03(استومیانگینبُعدذهنیهويتفرهنگیبهمیزان033تا3مقیاس

می استفاده ماهواره از همچنینکسانیکه پايبنديعینیاست. ديگران نسبتبه کنند

ههويتفرهنگیايرانیدارند.بسیارکمتريب

کاهشامنیتتحلیلمحتوايسريال» و زنان الگوينقشبه ارائه در هايماهواره

درايننگاشته0011فروخدايیدرسالاياستکههاشمیانعنوانمقاله«هاخانواده اند.

هايشبکهجم،تحلیلمحتوايکیفیشدهونتايجحاکیاست:تقبیحمقالهيکیازسريال

هايدوستانه،،ستايشاشتغالبرايزنان،جايگزينکردنرابطههمسريبارابطهيدارخانه

پرتنشنشاندادنمحیط نشانتیاهمیبودارخانهبهمادرانیتوجهیبهايخانوادگی،

دراينسريالدربارهزنانبودهاست.شدهارائهترينمضامیندادنخانوادهمهم

( رسولی و مقاله0011آقارجبی در سبک( الگوهاي محتواي تحلیل عنوان با اي

هايبهشناسايیسبکوشیوهشدهپخشبرنامه053زندگیدرشبکهمنوتوازمجموع

دهدکهدربرنامه.نتايجنشانمیاندپرداخته«منوتوپالس»دربرنامهشدهعرضهزندگی

بااستفادهازرويکردسرگرمیودرقالبگزارش،شیوهزندگیجديدي«منوتوپالس»

ستانهموارهشود.سبکوشیوهزندگیانگلیسیايرانیانمقیمانگلبهمخاطبانمعرفیمی

هايغربیازجملهکاالهايبودهاستوموسیقیوفیلمسازانبرنامهوتوجهتأکیدمورد

.اندشدهالگويمصرففرهنگیمعرفیعنوانبهفرهنگیهستندکهدراينبرنامه

(درپژوهشیباعنوانمطالعهمیزانونوعاستفادهاز0010سخايی،گلچینوافشانی)

ماهوشبکه ارههاي تهرانیزبانفارسیاي شهروندان بین در خانوادگی مناسبات و

میاندپرداخته نشان نتايج )روابط. آن ابعاد و خانوادگی مناسبات خصوص در دهد

و والدين روابط شاخص در زناشويی(، اعتماد و فرزندان و والدين روابط زناشويی،

فرزندانوروابطزناشويیبهنسبتوضعیتیبینابینی دارد. بیننوعنیهمچنوجود رابطه

ازشبکه استفاده ابعادآننشاندادکه مناسباتخانوادگیو با يیهاخانوادههايماهواره

شبکه از ماهوارهکه هاي استفاده کنندینماي قیاسبا شبکهيیهاخانوادهدر از هايکه
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يبندجمعدارندودريکمناسباتخانوادگیبهتريمراتببهکننداياستفادهمیماهواره

ايباالترباشدهايماهوارهکلیبهاينمطلباشارهدارندکههرقدرمیزاناستفادهازشبکه

 خانواده چه هر برنامهترمنظمصورتبهو شبکهاز ماهوارههاي کند،هاي استفاده اي

زندانوروابطونیزمطلوبیتروابطوالدينوفریطورکلبهمناسباتخانوادگیتیمطلوب

کمترخواهدشد.هاآنزناشويیواعتمادزناشويی

نامهکارشناسیارشدخودباعنوانبازنمايیالگوهايسبک(نیزدرپايان0013لطفی)

سريال در میزندگی تلويزيونی، هاي کارکردي، نگاه مبناي بر سبک»کوشد الگوهاي

سبک»حال،درپیشناختکندودرعینسازيسريالشناسايیرادرقالببرنامه«زندگی

موردنظرسازندگانوتولیدکنندگاناست.«زندگیمرجح

(،نیزدرپژوهشیباعنوانسبکزندگیطبقاتاجتماعی0036علیزادهوفتحینیا)

میزانونحوهدرسريال يپرداختنبهسبکزندگیجامعهدرهايخانوادگیتلويزيون،

پربسريال خانوادگی هاي سال دوم ماه شش کرده0032یننده بررسی مهمرا تريناند.

مجموعهيافته استکه آن از حاکی پژوهش، بههاي پربیننده، طورکلی،هايخانوادگی

اند.مسائل،مظاهروسبکزندگیطبقاتمرفهرابیشازطبقاتديگرجامعهانعکاسداده

)خوانچه ناصري و ع0033سپهر با پژوهشی در نیز ،) رسانه»نوان اينقشبازنمايی

هاو،اثراترسانه«هاورفتارهايمصرفیمخاطبانگیرينگرشالگوهايمصرفدرشکل

پیامنیزنحوه موردکنکاشقراردادهيمواجههمخاطببا نتیجههايرسانهرا يکلیاند.

مپژوهشآناستکهدرمحتوايبرنامه عناصريوجودداردکه تواندیهايتلويزيون،

اينزمینه با مواجه در مخاطبان اما شود، مخاطبان در نگرشمصرفتجملی ايجاد ساز

ويژگیپیام برحسب روانها، واکنشهاي خود، میشناختی نشان متفاوتی وهاي دهند

کنند.هادريافتمیترتیب،تأثیراتمتفاوتیازاينپیاماينبه

 ع5303مارتین)لويسو پژوهشیبا در ،) تلويزيونسبک»نوان يادگیريمدرنیته:

تايوانوسنگاپور زندگیدراسترالیا، بررسیمورديچندبرنامهمنتخبازشبکه« هايبا

هايجهانیتلويزيونیسهکشورمذکور،بهبررسیاينموضوعپرداختندکهچگونهقالب
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انگلیسیـمصرف ،درزمینهوبافتکنندههستند(شدهتلويزيونسبکزندگی)کهاصالتاً

به بازسازيآسیايی محلی ـ دغدغهصورتجهانی و راشدند فرهنگبومی مسائل و ها

هايفرهنگیاينسهدهدکهتفاوتبافتوزمینههانشانمیدهند.بررسیبرنامهپوششمی

هايمحلیهايسبکزندگینسبتبهرسوموسنتکشور،برنحوهتولیدومصرفبرنامه

بانگاهن سنتیچین،عناصرهنريودکوراتیومحلی،خانوادهتأکیدوستالژيکداشته)مثالً

هايجهانـمحلیهستند.نتايجنشاناي،کتابمقدسبودائی(نمايندهوضعیترسانههسته

هايغربیهايتولیدشدهدراسترالیا،بیشازتولیداتدوکشورفوقبهقالبدهدبرنامهمی

ا دارند، درعینشباهت جنبهما از فرمتحال، با مثالًهاي هستند. متفاوت غربی هاي

برنامهدرحالی در نخبهکه ـ انگلیسی زندگی سبک بههاي میگرا بهحساب ـ آيند

«کوکس» العادهفوق»، » فردمنحصربه»و » نسخهمیتأکیدبودن استرالیايیشود، هاي

هاياسترالیايیضمنارائهستند.يعنیبرنامهترودارايعمومیتبیشتريهتر،متعادلمردمی

بودنتمايلدارند.«معمولی»و«آشنا»هايجهانیسلیقه،مصرفوسبکزندگی،بهمدل

عنوان5333جنسن) پژوهشیبینفرهنگیبا در هايتلويزيونیدراقتباسقالب»(،

ياسترالیايیودانمارکیهانسخه«المللی؛مطالعهموردياسترالیاودانمارکاندازبینچشم

هايکنندهغیرنمايشی)برنامههايسرگرمالمللی)انگلیسی(برنامهقالببین1شدهازاقتباس

نما(رابايکديگرمقايسهکرد.براساسنتايجاينپژوهش،سبکزندگیوتلويزيونواقع

نسخه در روايت برنامهساختار استرالیايی هاي استفاده مبناي بر عناصرها از حداکثري

وملودراموتلويزيونواقع بدگويی،جاروجنجالورقابت( )درگیري، کمتربرتأکیدنما

ويژگی و مقابلبرنامههايخاصتلويزيونسبکزندگیشکلمیعناصر در هايگیرد.

واقع عناصر بر فوقدانمارکیکمتر )عناصر خاصتلويزيوننما عناصر به بیشتر و الذکر(

فعالیتسبکز از لذتبردن گروهی، )همکاري ايجادندگی بازسازي، و خانگی هاي

لذت و احساسخوشايند متمرکز مستند و کاهشدرگیري( خودآموزي، هستندبخش،

(Jensen, 2007: 39برنامه کشور، دو هر در رسالتهايشبکه(. هايخدماتعمومی،

اطال به بیشتر بوده، قائل خود براي را بخشی عآگاهی خودآموزي»رسانی، کاهش« و
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دربرنامه هايتجاريگرايشهايشبکهدرگیري)ازعناصرسبکزندگی(تمايلدارند.

(Jensen, 2007: 47شود)نمامشاهدهمیبیشتريبهعناصرتلويزيونواقع

هايمدنظربرايمؤلفهبامرورمبانینظريسبکزندگیوتحقیقاتپیشین،مجموعه

سبک بازنمايی صورتبهزندگی شماره نمونه0جدول تحلیل در است. شده احصاء

مؤلفهبرنامه از طريقشدهاستفادهشدهارائههايهاياينمقاله از آناستو بررسیها به

 پرداختهشدهاست.هابرنامه

 های سبک زندگی مؤلفه .0جدول 

 ها نوشيدنی/  ها خوردنی نوع خوراک ها مؤلفه  

مصرف

خوراک

روشپختياتهیهغذا

فوديمصرفيامیزانمصرفغذاهايفست

میزانتوجهبهغذاهايسنّتیوخانگی

میزاناستفادهازغذاهاياموادغذايیآماده

هايکموکیفوعده

 غذايی

هاياصلیزمان،نوعومقدارغذادروعده

هازمان،نوعومقداردرمیانوعده

 غذايیفرهنگ

حاللوحرامبودن

تناسببافرهنگملّی

رعايتبهداشتوسالمتدرغذا

هايغذايیتوجهبهانواعرژيم

پوشاک

میزانتمیزي،مرتببودن،نوبودنياقیمتلباسفرهنگپوشش

میزانونوعپوشش
میزانپوشیدگیيابرهنگیياجلوهگريمتناسببا

سطحفرهنگی

اعمازمارک،رنگ،فرمو...مددرپوشش

فرهنگآرايش
رسیدگیبهظاهربدنخود،میزانآرايش،نوع

آرايش،محلآرايش

هاهاوکمپانیمارکیشيآرالوازم

مسکن

سطحفرهنگیواقتصاديمحلسکونتمحلزندگی

ثباتياتغییرمکررمکاناقامتمیزانثبات

حیاط،گاراژ،کارگاهو...بانوعمنزل

فضاهايخصوصیيبندمیفضايداخلیخانهوتقسمعماري
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 ها نوشيدنی/  ها خوردنی نوع خوراک ها مؤلفه  

وفضاهايعمومیوتفريحیداخلیوخارجی

 تجهیزخانه

اثاثیهضروري

اشیاءهنري

نوعدکوراسیونداخلی

بهداشتو

درمان



لوازمبهداشتی
فرهنگاستفاده)میزانونوعاستفاده(

هاهاوکمپانیمارک

مصارفدارويی

درمانی،طبسنتی،نوعدرمان)خوددرمانی،انرژي

طبجديديا...(

داروهايمصرفی

اوقات

 فراغت

)ياگذران

وقت(

تعدادساعاتفراغتدرروزياهفتهمیزانفراغت

نوعفعالیتدر

گذرانوقت

نوعورزش،قیمتورزشو...ورزش

سرگرمیبازيو
اي،فکري،نوعسرگرمی)جمعی،فردي،رايانه

بدنی،آموزندهيا...(

گردشوتفريح

محلگردش

)پارک،کوه،پارتی،سفر،مهمانیيا...(

همراهان)خانواده،دوستان،همکارانيا...(

نوعفعالیت)مطالعهو...(،موضوعفعالیتفعالیتعلمی

سبکوموضوعفعالیتهنرينوع،فعالیتهنري

ارتباطات

روابطفردي
يابیخودشناسیوهويترابطهباخود

میزانارتباط،نوعارتباط،ابزارارتباطرابطهباخدا

روابط

خانوادگی

کیفیتوکمیتروابطرابطهزناشويی

فرزندان

هارابطهبافرزندانوتربیتآن

رابطهفرزندانباوالدين

روابطبینخواهروبرادر

-روابطفامیلی

-همخانگی

روابطاجتماعی

-روابطدوستانه

گرايی،...جنسآزاديياحدودروابط،همروابطجنسی

ارتباطباهمکاران،روابطدرمحیطکارروابطکاري

مشارکتاجتماعی
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 ها نوشيدنی/  ها خوردنی نوع خوراک ها مؤلفه  

مشارکتسیاسی

فرهنگ

ارتباطی

حاللوحرامبودن،اخالقوشئوناتدرروابطتوجهبه

جنسجنسوغیرهمتوجهبهقواعدارتباطباهم

ورسومدرروابطها،آدابتوجهبهسنت

نگاري،اينترنتیو...توجهبهشکلوابزارارتباطرودررو،تلفنی،نامه

رسانه

...میزانمطالعه،نويسندگانوموضوعاتموردعالقهوکتاب

نوعورويکردمطبوعاتموردمطالعهمطبوعات

موسیقی
مخاطبصِرف،نوازندگی،خوانندگیو...شکلاستفاده

سبکموسیقی،خوانندگانموردعالقهو...نوعموسیقی

ژانرهاومضامینموردعالقهو...فیلموسینما

راديوو

تلويزيون

میزانمصرف

فعّالياانتقادي()انفعالی،نوعمصرف

هايموردعالقههاوبرنامهشبکه

اينترنت

مصرف،مصرفمحدودو...پرمصرف،کممیزاناستفاده

شیوهوسطحاستفاده
هايوبگردي،وبالگنويسی،عضويتدرشبکه

سايتشخصیو...اجتماعی،وب

هدفازاستفاده



تفريحیوعلمیوتحقیقاتی،شغلیواقتصادي،

رسانی،ارتباطاتسرگرمی،کسبخبرواطالع

فرديواجتماعی

 ADSL, Interanet, Mobile, tabletتکنولوژياستفاده

 روش پژوهش

توانازروشتحلیلمحتواموجوددريکمتنمیيهاامیپبرايبررسیمحتوايآشکار

شودوکمیتوصیفمیدارنظامطوربههااستفادهکرد.دراينروشمحتوايآشکاروپیام

شود.مضامین(.برايتحلیلمحتوامراحلمختلفیطیمی0036،005)سرمدوهمکاران،

هايسبکزندگیازاسنادگردآوريوبرايهاوشاخصمؤلفهبراساسومحتواياولیه

 محتوا به داده کمکآزمونکاياسکمیيبندمقولهساختار به دوم مرحله در وئرشود.
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درمحتوايپیامشمارشفراوانیمقوله هاصورتگرفتهوموردپردازشوتحلیلقرارها

 گیرد.می

 داراي زندگی حوزهمؤلفهسبک در مختلف فرهنگی،هاي خانواده، و فرد هاي

هاوهايمختلفیبهمقولهتواندرردههارامیاجتماعیودينیاستکههريکازحوزه

تقسزيرمقوله ازآزمونمجذوریمها برايمحاسبهتوزيعفراوانیدرهرمقوله، بنديکرد.

 استشدهاستفادهSPSS22افزارنرمکايياکاياسکوئرتوسط

زبانفارسیمخاطبانيارسانه،سپهرزبانفارسیياماهوارهشبکه022درحالحاضر

در بهمشخصاًشبکهباکارکردمشخصسرگرمیوتفريح05نیبنيدراوانددهينوردرا

من»زبانفارسیايهايماهوارهسراغترويجالگويیخاصازسبکزندگیهستند.شبکه

تو و » جم»و اين« میان بهشبکه05از نمايان، تبیینمدلعنوان برايتعیینو ترينمورد

شبکه ترويجی زندگی ماهوارهسبک غهاي کشورهاي بااي است. شده انتخاب ربی،

رويگونهبررسی بر تحقیق اين ضمن در ايهايماهوارههايشبکههايصورتگرفته

هايمحرمانهمراکزمختلفونظرسنجینظرانصاحبازديدگاهگیريبهرهزبانوفارسی

نتريترين،پرمخاطبعنوانمهمبه«جم»و«منوتو»هايسنجشافکار،دريافتیمکهشبکه

هاباکارکردسرگرمیوتفريحی،تعیینگرديدهاستکهبینعمومگذارترينشبکهتأثیرو

0است..شدهپذيرفتهشود،پژوهشگرانحوزهماهوارهکهنگارندهنیزجزوآنانمحسوبمی

غیراحتمالیگیرينمونهتصادفیسادهوگیرينمونهدرپژوهشحاضرازدوروش

گیرياحتمالیتصادفیسادههاازنمونهکهدرانتخاببرنامهورتصبديناستشدهاستفاده

زمانیسالازاينشبکهشدهپخشهايدرصدازکلبرنامه03باحجم دربازه 0011ها

درنمونهسريالشدهاستفاده استفادهازروشاست. نیزبا پنجغیراحتمالیگیرينمونهها ،

آمدهاست.5شدهاستکهدرجدولهدفمندانتخابصورتبهقسمتنخست

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

هاينظرسنجیمحرمانهمرکزتحقیقاتصداوسیمابراساسگزارش.0
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 ها فهرست نمونه .6جدول 



 های پژوهش بررسی یافته

 اينتحقیق رده/مؤثرهايمؤلفهدر پنجسطححوزه/ مدلسبکزندگیدر مقوله/در

هايموضوعی،طبقاتفرهنگی،فردزيرمقوله/مصاديقبررسیشدهاست.درسطححوزه

برنامه در است. گرفته قرار بررسی و کنکاش مورد دينی و اجتماعی خانواده، وو ها

شبکهشدهلیتحلهايسريال طبقموردمطالعههاياز ، فراوانینمودار فرهنگیبا حوزه ،

کمتريندرصد0/5موردومیزان11درصدبیشترينوحوزهدينیبا2/21بهمیزان0021

 اند.فراوانیرابهخوداختصاصداده
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های موضوعی فراوانی حوزه .0نمودار   

تفاوتآماريمعناداري0آزاديدرجهباجدولازآمدهدستبهباتوجهبهکاياسکوئر
منتخبهايهايمختلففردوخانواده،فرهنگی،اجتماعیودينیدربینبرنامهبینحوزه

شوددرمشاهدهمی1جدولکهدرگونههمانوجوددارد،«جم»و«منوتو»بیندوشبکه
ترتحوزه توبه اجتماعیودينیشبکهمنو فرهنگی، فراوانیهايفردوخانواده، یببا
هايمذکورپرداختهاست.بیشترازشبکهجمبهحوزه03و512،0030،526

 ها ها به تفکیک شبکه آزمون کای اسکوئر حوزه .3جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی ارزش 

 5311603a 0 .333 کاياسکوئر

Likelihood Ratio 5201212 0 .333 

Linear-by-Linear Association 0521223 0 .333 

   0101 تعدادنمونهمعتبر

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

5.60. 

 ها های موضوعی به تفکیک شبکه فراوانی حوزه .0جدول 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

فردوخانواده

فرهنگی

اجتماعی

دينی

23/6 

59/5 

14/6 

2/3 

فردوخانواده فرهنگی اجتماعی دينی

حوزهها 50/6 59/5 14/6 2/3
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 شبکه

 کل
 جم منوتو

 هاحوزه

 فردوخانواده
 123 060 512 فراوانی

 %03313 %0216 %6111 فراوانیدرصد

 فرهنگی
 0021 20 0030 فراوانی

 %03313 %111 %1216 درصدفراوانی

 اجتماعی
 530 53 526 فراوانی

 %03313 %112 %1312 درصدفراوانی

 دينی
 11 6 03 فراوانی

 %03313 %0016 %3611 درصدفراوانی

 کل
 0101 513 0615 فراوانی

 %03313 %0513 %3310 درصدفراوانی

ترتیبردهمشاهدهمینموداردرآنچه هايسبکزندگیمؤلفهدهندهلیتشکهايشود،

شودکهالگويخريدومصرفونحوههايمربوطاست.مشاهدهمیذيلهرکدامازحوزه

 خانواده بنیان و بازنمايی بیشترين از فراغت اوقات بازنمايیپرکردن میزان کمترين از

برخورداراست.



 3011تابستان |  32شمارة  |م هفتسال  |های نوين  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 31

 
 ها فراوانی رده .6نمودار 

 ها ها به تفکیک شبکه آزمون کای اسکوئر رده .5جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی ارزش 

 0121320a 2 .333 کاياسکوئر

   0311 تعدادنمونهمعتبر

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

9.03. 

کهاز333/3،باتوجهبهسطحمعناداريآزمونکاياسکوئربامقدار2طبقجدولشماره

آزادي32/3 درجه استبا 2کمتر کاياسکوئر آماره مقدار گرفته320/012و نتیجه

بینردهمی که «بنیانخانواده»هايشود «روابطدرخانواده»، ،«خريدومصرفالگوي»،

من»دوشبکهموردبررسیهايدربرنامه«وکارکسب»،«فرهنگارتباطی»،«اوقاتفراغت»

تو و » جم»و » شماره مشاهداتجدول همچنین دارد. وجود معناداري نشان1تفاوت

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

بنیانخانواده

روابطدرخانواده

الگويخريدومصرف

اوقاتفراغت

فرهنگارتباطی

کسبوکار

3/7 

20/4 

39/2 

21/7 

9/5 

5/4 

بنیانخانواده
روابطدر

خانواده

الگويخريدو

مصرف
اوقاتفراغت

فرهنگ

ارتباطی
کسبوکار

ردهها 0/3 20/4 39/2 21/7 9/5 5/4
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می شبکه که تو»دهد و من » شبکه جم»نسبتبه رده« از کدام هر فراوانیدر تعداد ها

تهاست.بیشتريراداش
 ها های موضوعی به تفکیک شبکه فراوانی رده .0جدول 

 
 شبکه

 کل
 جم منوتو

 هارده

 بنیانخانواده
 30 00 63 فراوانی

 %03313 %0212 %3112 درصدفراوانی

 روابطدرخانواده
 033 025 502 فراوانی

 %03313 %0110 %6313 درصدفراوانی

 الگويخريدومصرف
 310 20 615 فراوانی

 %03313 %611 %1010 درصدفراوانی

 اوقاتفراغت
 100 3 100 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

 فرهنگارتباطی
 031 3 035 فراوانی

 %03313 %011 %1610 درصدفراوانی

 کسبوکار
 030 53 30 فراوانی

 %03313 %0111 %3316 درصدفراوانی

 کل
 0311 510 0620 فراوانی

 %03313 %0513 %3310 درصدفراوانی

هايسبکمؤلفههايموضوعیبرطبقهاوطبقهبنديردهپسازمقولهنمودارباتوجهبه

درصددارايباالترينمیزانفراوانی2/02زندگیمشخصشد،مقولهپوششوآرايشبا

 نوع اوقاتفراغتو فعالیتدر نوع روابطجنسی، ترتیببااست. به رسانه از استفاده

هايديگرقراردارند.درصددرسطحفراوانیباالترينسبتبهمقوله3/00و3/00،05
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 ها میزان درصد فراوانی مقوله .3نمودار

باشدمی333/3،باتوجهبهاينکهسطحمعناداريآزمونکاياسکوئربرابر.6جدولطبق

 از درجهآزادي32/3که نتیجه633/033ومقدارآمارهکاياسکوئر03کمتراستبا

می مقولهگرفته بین که شود موردبررسیهاي در تحقیق اين تفاوتآماريهاشبکهدر

 معناداريوجوددارد.

 ها آزمون کای اسکوئر مقوله .2جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی ارزش 

 0331633a 03 .333 کاياسکوئر

Likelihood Ratio 0351101 03 .333 

Linear-by-Linear Association 0351363 0 .333 

   0353 تعدادنمونهمعتبر

a. 1 cells (4.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

4.04. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ساختارفمینیسم

روابطوالدينبايکديگر

رابطهوالدينوفرزندان

روابطجنسی

پوششوآرايش

خوراک

نوعفعالیتدراوقاتفراغت

نوعاستفادهازرسانه

نوعروابطدرفرهنگارتباطی

خشونت

اشتغالزنان

2/4 

7/6 

1/7 

13/7 

35/5 
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4 

3/8 

2/6 

ساختار

 فمینیسم

روابط

والدينبا

 يکديگر

رابطه

والدينو

 فرزندان

روابط

 جنسی

پوششو

 آرايش
 خوراک

نوعفعالیت

دراوقات

 فراغت

نوع

استفادهاز

 رسانه

نوعروابط

درفرهنگ

 ارتباطی
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2/4 مقولهها 7/6 1/7 13/7 35/5 4/9 12 11/7 4 3/8 2/6
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«پوششوآرايش»،مقولههامقولهازشدهشمارشفراوانی0353دربین3جدولباتوجهبه

میزان برنامه601با تمرکزدر و بیشترينتوجه گیرينمونههايدارايباالترينفراوانیو

 بودهاست.«جم»و«منوتو»ايهايماهوارهشدهازشبکه

 ها ها به تفکیک شبکه فراوانی مقوله .7جدول 

 
 شبکه

 کل
 جم منوتو

 هامقوله

 مباحثفمینیسم
 15 00 00 فراوانی

 %03313 %5615 %3013 درصدفراوانی

 روابطوالدينبايکديگر
 005 66 66 فراوانی

 %03313 %2313 %2313 درصدفراوانی

 رابطهوالدينوفرزندان
 51 1 53 فراوانی

 %03313 %0013 %6113 درصدفراوانی

 روابطجنسی
 506 33 021 فراوانی

 %03313 %0516 %6311 درصدفراوانی

 پوششوآرايش
 601 01 233 فراوانی

 %03313 %212 %1112 درصدفراوانی

 خوراک
 31 03 63 فراوانی

 %03313 %5315 %3113 درصدفراوانی

 نوعفعالیتدراوقاتفراغت
 533 3 533 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

 نوعاستفادهازرسانه
 530 3 530 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

 نوعروابطدرفرهنگارتباطی
 61 56 10 فراوانی

 %03313 %0313 %6510 درصدفراوانی

 خشونت
 66 3 66 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

 اشتغالزنان
 12 0 11 فراوانی

 %03313 %515 %1313 درصدفراوانی

 کل
 0353 510 0133 فراوانی

 %03313 %0011 %3610 درصدفراوانی
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نمودارهايسبکزندگیبنابهمؤلفههايموضوعیبرطبقهاوطبقهبنديردهپسازمقوله

 میزانونوعپوششوآرايشبا زيرمقوله درصددارايباالترينمیزان00مشخصشد،

نمايشصحنه هايعلمیوهنريواينترنتبهترتیبباهايجنسی،فعالیتفراوانیاست.

هايديگرقراردارند.الترينسبتبهزيرمقولهدرصددرسطحفراوانیبا6/2و6/03،1/6

 
 های نمونه ها در مجموع برنامه میزان درصد مقوله .0 نمودار
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3جدولطبقجدول برابر اينکهسطحمعناداريآزمونکاياسکوئر به توجه 333/3با

650/612وبامقدارآمارهکاياسکوئر53کمتراستبادرجهآزادي32/3باشدکهازمی

منو»هايدراينتحقیقدرشبکهموردبررسیهايشودکهبینزيرمقولهنتیجهگرفتهمی

وددارد.تفاوتآماريمعناداريوج«جم»و«تو

 ها آزمون کای اسکوئر زیرمقوله .8جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی ارزش 

 6121650a 53 .333 کاياسکوئر

Likelihood Ratio 6131033 53 .333 

Linear-by-Linear Association 231613 0 .333 

   0621 تعدادنمونهمعتبر

a. 8 cells (19.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

3.49. 

توجهبهمقولهريزازشدهشمارشفراوانی0621دربین با میزانو»زيرمقوله1جدولها،

نوعپوششوآرايش میزان« دارايباالترينفراوانیوبیشترينتوجهوتمرکزدر200با

بودهاست.«جم»و«منوتو»ايهايماهوارهشدهازشبکهگیرينمونههايبرنامه

 ها ها به تفکیک شبکه یرمقولهفراوانی ز .2جدول 

 
 شبکه

 کل
 جم منوتو

زيرمقوله

 انتقادبهساختارهايغیرفمینیستی
 03 3 03 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

رابطهزناشويی
 31 51 12 فراوانی

 %03313 %0115 %6313 درصدفراوانی

ارتباطهمزمانباغیرهمسر)خیانت(
 23 25 6 فراوانی

 %03313 %3113 %0310 درصدفراوانی

نوعرابطهجنسی
 16 05 01 فراوانی

 %03313 %5610 %3011 درصدفراوانی

هايجنسینمايشصحنه
 036 33 036 فراوانی

 %03313 %0113 %6315 درصدفراوانی
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 شبکه

 کل
 جم منوتو

میزانونوعپوششوآرايش
 200 3 200 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

فرهنگپوششوآرايش
 03 3 03 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

مدگرايی
 13 3 13 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

هايغیرحاللونوشیدنیهاینوعخوردن
 60 3 60 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

بازيوسرگرمی
 03 3 03 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

گردش،تفريحومسافرت
 13 3 13 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

فعالیتعلمی،هنري
 001 00 030 فراوانی

 %03313 %0011 %3316 درصدفراوانی

کتابومطبوعات
 03 3 03 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

موسیقی
 15 3 15 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

وسايلارتباطجمعی
 05 3 05 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

اينترنت
 15 3 15 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

روابطعاشقانه
 63 03 03 فراوانی

 %03313 %1110 %2211 درصدفراوانی

ومراسماتهایمهمان
 05 3 05 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

هايخشونتبارنمايشصحنه
 66 3 66 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

 53 3 01 فراوانیبیکاري
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 شبکه

 کل
 جم منوتو

 %03313 %5116 %3311 درصدفراوانی

نوعشغلزنان
 51 3 51 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

 کل
 0621 501 0113 فراوانی

 %03313 %0511 %3310 درصدفراوانی

مشاهدهمؤلفهدهندهلیتشکهايترتیبمصداقنموداردر هايسبکزندگیآمدهاست.

می و جنسی رکیکو گفتار که صحنهکنندهکيتحرشود و بازنمايی بیشترين هاياز

 جنسیکمترينمیزانبازنمايیرابرخورداراست.کنندهکيتحر
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 های نمونه ها در مجموع برنامه میزان درصد مصداق .5 نمودار

باشدمی333/3باتوجهبهاينکهسطحمعناداريآزمونکاياسکوئربرابر03جدولطبق

نتیجه503/050وبامقدارآمارهکاياسکوئر00کمتراستبادرجهآزادي32/3کهاز
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دراينتحقیقتفاوتموردبررسیهايکهدرشبشدهانیبهايشودکهبینمصداقگرفتهمی

آماريمعناداريوجوددارد.

 ها آزمون کای اسکوئر مصداق .01جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی ارزش 

 0501503a 00 .333 کاياسکوئر

Likelihood Ratio 0551311 00 .333 

Linear-by-Linear Association 361533 0 .333 

   0301 تعدادنمونهمعتبر

a. 2 cells (7.1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

4.82. 

123بافراوانی«هاينیمهعرياندرزنانعريانیوپوشش»،مصداق00طبقجدولشماره

 برنامهدرمجموعمورد گیرينمونههاي تفاوت همچنین و فراوانیتوجهقابلشده با آن

شبکه تمرکز از حاکی مصاديق، پوششديگر ترويجعريانیو بر درها عريان هاينیمه

موردازاينمقدارمتعلقبهشبکهمنوتواستکهنشانازپیشتازي021جامعهايراندارد.

اينشبکهدراينامراست.

 ها ها به تفکیک شبکه فراوانی مصداق .00جدول 

 
 شبکه

 کل
 جم منوتو

 مصداق

 گفتاررکیکوجنسیوتحريککننده
 25 3 25 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

 گردشوتفريحبادوستانوهمکاران
 16 03 06 فراوانی

 %03313 %6215 %0113 درصدفراوانی

 توجهبهخوانندگانخاص
 16 03 1 فراوانی

 %03313 %3311 %0116 درصدفراوانی

 عنوانپیشدستینسبتبهخیانتمحتومهمسرترويجخیانتبه
 03 3 03 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

 هاينیمهعرياندرزنانعريانیوپوشش
 123 16 021 فراوانی

 %03313 %5010 %3313 درصدفراوانی
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 شبکه

 کل
 جم منوتو

 روشنفکريجديد:فرزندنامشروعهمسرترانگهدار
 01 3 01 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

 استفادهازاينترنتبرايکارهايتقريحیوسرگرمی
 03 3 03 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

 توجهبهموضوعاتخاصهنري
 33 3 33 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

 )روابطفامیلی(لیروابطناسالمباافرادفام
 00 3 00 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

 عشوهگريبرايتصاحبشغليادرآمد
 15 3 15 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

 کهنهپوشیوپارهپوشی
 00 3 00 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

 بهترکیهتوجهبهسفرهايتوريسمی
 63 3 63 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

 توجهبهنويسندگانخاص
 12 3 12 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

 هايتحريککنندهجنسیصحنه
 03 3 03 فراوانی

 %03313 %313 %03313 درصدفراوانی

 کل
 0301 060 320 فراوانی

 %03313 %0610 %3011 درصدفراوانی

 به توجه مینموداربا مشاهده فراوانی درصد بیشترين که برنامههابرنامهشود به مربوط

 باشد.مورد(می311درصد)3/10منوتوپالسبامیزان
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 ها میزان درصد برنامه .2 نمودار

موردبررسیهايمختلف،هادرحوزهدرصدفراوانیهريکازبرنامه 05جدولباتوجهبه

،درحوزهفردوخانوادهسريالدکترژيواگوبامیزانجدولمطابقجهیدرنتوقرارگرفته

برنامه053 بین در بیشترينفراوانیرا درمورد است. اختصاصداده خود به هايديگر

موردبیشترينفراوانیرابرخورداراست.311میزانحوزهفرهنگیبرنامهمنوتوپالسبا

موردبیشترينتمرکزخودرامعطوفبهحوزهاجتماعینموده006سريالسلفريجبامیزان

 میزان کیپبا برنامه دينی حوزه همچنیندر برنامه01استو کل در بیشترينمورد ها

فراوانیرابهخوداختصاصدادهاست.
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 ها ها به تفکیک برنامه توزیع فراوانی حوزه .06جدول 

 
 ها حوزه

 کل
 دينی اجتماعی فرهنگی فرد و خانواده

 هابرنامه

 منوتوپالس
 311 3 01 311 10 فراوانی

 %1013 %313 %111 %6313 %113 درصدفراوانی

 بلیط
 50 3 5 50 3 فراوانی

 %015 %313 %313 %013 %313 درصدفراوانی

 درمنوتواقتصاد
 02 3 5 51 1 فراوانی

 %013 %313 %313 %512 %311 درصدفراوانی

 گپتايم
 00 3 03 50 3 فراوانی

 %013 %313 %012 %513 %313 درصدفراوانی

 تکشو
 21 3 3 16 3 فراوانی

 %513 %313 %513 %113 %313 درصدفراوانی

 کیپ
 053 01 51 13 05 فراوانی

 %616 %1015 %0315 %115 %313 درصدفراوانی

 کالريممنوع
 003 5 03 51 66 فراوانی

 %213 %112 %611 %510 %0111 درصدفراوانی

 فاطماگل
 003 1 1 53 13 فراوانی

 %310 %110 %015 %510 %5015 درصدفراوانی

 سلفريج
 033 1 006 13 13 فراوانی

 %0211 %110 %1013 %312 %0113 درصدفراوانی

 دکترژيواگو
 565 02 32 11 053 فراوانی

 %0012 %0110 %5612 %013 %5311 درصدفراوانی

 کل
 0101 11 530 0021 فراوانی فراوانی

 %03313 %03313 %03313 %03313 درصدفراوانی درصدفراوانی
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 گیری بحث و نتیجه

مجارياشاعهوترويجسبکزندگینيترمهمهايتلويزيونی،امروزهرسانهازجملهشبکه

 شبکهنیبنيدرامدرنغربیهستند. مرزبنديمشخصیبازبانفارسیايهايماهواره، که

هاوهنجارهايفرهنگیودينیاکثريتجامعهمخاطبخوددارند،اقدامبهتولیدوارزش

میيیهابرنامهپخش را سکوالر سبکزندگیغربیو تا الگويصحیحعنوانبهنمايند

زندگیبهمردمايرانعرضهنمايند.

هاداده،اگرچهباتوجهبهکمبودنموردمطالعههاي،درشبکهشدهحاصلطبقنتايج

راادغامکنیمتاهامقولهوهامؤلفهومقوالت،مجبورشديمبارها،برخیهامؤلفهدربرخی

هايفردوخانواده،فرهنگی،اجتماعیودينیبرسیم،درحوزههادادهبهسطحمعنادارياز

هايبیشترازشبکهجمبهحوزه03و033،0030،526بهترتیببافراوانی«منوتو»شبکه

ايخودرادرهابیشترينتولیداترسانهها،شبکهمذکورپرداختهاست.درمیاناينحوزه

درصدفراوانی510وکمترينآنرادرحوزهدينیبادرصد2111حوزهفرهنگیبهمیزان

مورد311بامیزان«منوتو»ازشبکه«منوتوپالس».درحوزهفرهنگیبرنامهاندداشته

«اوقاتفراغت»و«الگويخريدومصرف»کهيطوربهبیشترينفراوانیرابرخورداراست

رده از فيبندمیتقسهايسبکزندگی حوزه در ترتیبشده به و5/03رهنگی، درصد

0/50 در«روابطدرخانواده»،ردهازآنپسدرصددارايباالتريندرصدفراوانیهستند.

دارايباالتريندرصدفراوانیبهمیزان رده1/01حوزهفردوخانواده، هايدرصداست.

«هااديانوفرقه» ،1/3هترتیببادرحوزهدينیب«اسالمهراسی»و«هاينوظهورعرفان»،

0/3 پايین5/3و با تمرکز و توجه کمترين فراوانی درصد هايشبکهسازيبرنامهترين

دهدکهشبکه.همچنینمشاهداتجدولنشانمیانددادهرابهخوداختصاصموردمطالعه

 هاتعدادفراوانیبیشتريراداشتهاست.ازردههرکدامدر«جم»نسبتبهشبکه«منوتو»

«پوششوآرايش»يقولهم درصددارايباالترينمیزانفراوانیاستودر0016با

فراوانی0111هايردهالگويخريدومصرفمتعلقبهحوزهفرهنگیاست.دربینمقوله

شدهشمارش زيرمقولهاز زيرمقولهها، آرايش»ي پوششو نوع و میزان » میزان 200با
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بیش و فراوانی باالترين برنامهداراي در تمرکز و توجه ترين ازگیرينمونههاي شده

بودهاست.«جم»و«منوتو»ايهايماهوارهشبکه

مورد123بافراوانی«هاينیمهعرياندرزنانعريانیوپوشش»دراينمیان،مصداق

برنامهدرمجموع گیرينمونههاي تفاوت همچنین و ديگرتوجهقابلشده فراوانی با آن

تمرکزشبکه حاکیاز پوششمصاديق، ترويجعريانیو بر جامعهها عرياندر هاينیمه

موردازاينمقدارمتعلقبهشبکهمنوتواستکهنشانازپیشتازياين103ايراندارد.

شبکهدراينامراست.

فرهنگ حوزه نتیجه، عنوانبهدر مؤثرهايحوزهنيترمهميکیاز يریگشکلدر

تعبیربورديو به و منديفضاياجتماعی،درساختمؤثرمدلسبکزندگیيکجامعه

،طلبیتنوعهايمؤلفهاست.درحوزهفرهنگیزبانفارسیايهايماهوارهشبکهموردتوجه

سازيبرنامههايسبکزندگیمورداهمیتدرامرمؤلفهسرگرمیوتفريحبیشازديگر

برتأکیداست.ارائهالگوهايغربیدرمديريتخريدومصرففردوجامعهباهقرارگرفت

هاينیمهتعییننوعومیزانپوششوآرايش،تشويقوترغیبمخاطبانبهعريانیوپوشش

هايغربیدرترويجعريانیوعرياندرزنانرابههمراهداشتهاستونشانازتالشرسانه

الگويصحیحبرايسبکزندگیدارد.درعنوانبهدرجامعهايرانهاينیمهعريانپوشش

ها،پسازالگويخريدومصرفواوقاتفراغت؛مدلترويجیسبکزندگیاينرسانه

درصد0311و0510،0313روابطجنسی،نوعفعالیتونوعاستفادهازرسانهبهترتیببا

درمجموعهمصاديقمدلهايددرسطحفراوانیباالترينسبتبهمقوله يگرقراردارند.

شبکهموردمطالعهزبانفارسیايهايماهوارهترويجیشبکه منوتو»، درصدر« همواره

يگذارهدفالگويعنوانبهقرارداشتهوسهمبسزايیرادرترويجسبکزندگیغربی

باشد.شدهسبکزندگیدرجامعهايران،دارامی

تجويزآنبهمخاطبانآنچه بازنمايیسبکزندگیغربیو اينتحلیلمشاهده در

ذکرجزئیات ومقولهمؤلفهايرانیبودکهبا هايمرتبطباسبکزندگیمشخصشدهها

شبکه هايماهوارهاست. وپسازخصوصبهايمذکور درحالحاضر تو، منو شبکه
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 با ازظرفیتفضايمجازياينبازنمايیازيدمنبهرهمقطعزمانیتحلیلصورتگرفته،

 و نموده نر گسترده را اساسیخويشکهدرصددالگويسبکزندگی راهبرد تشديد

باشند.فرهنگیجامعهايرانمیيهاهيمابنتغییراتبنیاديندرجاديا
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 منابع
رشبکهتحلیلمحتوايالگوهايسبکزندگید(0011آقارجبی،ريحانهومحمدرضارسولی.)

هايجديد.فصلنامهمطالعاتماهوارهورسانه)باتأکیدبربرنامهمنوتوپالس(.«منوتو»

.31-20.صص00و05تابستانوپايیز.سالسوم،شماره

( حسین. 0032پاينده، آگهی(. از نقادانه قرائتی مطالعاتفرهنگی: و ادبی درنقد تجاري هاي
تهران:روزنگار.تلويزيونايران.

( لطیفی. رقیه و سمیه 0012تاجیکاسماعیلی، فرهنگهايماهوارهنقشتماشايسريال( ايبر
 .23مطالعاتعلوماجتماعیايران،سالسیزدهم،شماره.عمومی

 .تهران:سمت.یشناسهايجامعهنظريه(.0030توسلی،غالمعباس.)

( طلیعه. 0033خادمیان، مص(. و مطالعهسبکزندگی فرهنگی: جامعهرف حوزه در یشناساي
 تهران:انتشاراتجهانکتاب.ايبرسبکزندگیفرهنگیايرانیان.فرهنگیوديباچه

درتغییرسبک«منوتو»ايهربررسینقششبکهماهوا(0013خانی،کاظموعلیرضاسالجقه.)
شهروندان 53زندگی)موردمطالعه: فصلنامهعلمیدانشن(.سالغرباستانتهرا02تا

.53-5.صص50انتظامیغرباستانتهران.پايیز،دورهششم.شماره

)خوانچه ناصري. عرفان و شیرزاد 0033سپهر، رسانه»(. درنقشبازنمايی مصرف الگوهاي اي
رفتارهايمصرفیمخاطبانگیرينگرششکل و پژوهش«.ها بهارفصلنامه هايارتباطی.

جمهورياسالمیايران.صصيمایمرکزتحقیقاتومطالعاتصداوس.60.شماره0031

013-001

.تهران:افرا.هاياجتماعیوتغییرارزشیجمعوسايلارتباط(.0033رفیعپور،فرامرز.)

 .آناتومیجامعه.تهران:شرکتسهامیانتشار.0013پور،فرامرز.رفیع

هايمطالعهمیزانونوعاستفادهازشبکه(0010سخايی،ايوب،گلچین،مسعودوعلیرضاافشانی.)
بینشهروندانتهرانیايفارسیماهواره مناسباتخانوادگیدر فصلنامهمطالعاتزبانو .

.26راهبرديزنان.تابستان،سالچهاردهم،شماره

( حجازي. الهه عباسبازرگان، زهره، 0036سرمد، رفتاريروش(. علوم تهران:هايتحقیقدر .

 آگه.
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هابرسبکزندگیررسیتأثیرمصرفرسانه(.ب0036عزيزي،محبوبهونورالدينرضويزاده.)
تهران:پژوهشگاهفرهنگ،هنروارتباطات.ساکنانتهران.

هايهايشبکهمهبررسیتأثیربرنا(0013علیزاده،رسولوجعفرحسینپورورضاعبدالرحمانی.)
فارسیماهواره ازهماي بر تهران(.یختگیگسزبان شهر )موردمطالعه فصلنامهخانواده

 .013-022.صص02،شماره1رفاهوتوسعهاجتماعی.تابستان،ساليزيربرنامه

فتحی محمد عبدالرحمنو )علیزاده، 0036نیا. سريال»(. هايسبکزندگیطبقاتاجتماعیدر
.مرکزتحقیقاتو25هايارتباطی.زمستان.شمارهفصلنامهپژوهش«.خانوادگیتلويزيون

.30-001جمهورياسالمیايران.صصيمایمطالعاتصداوس

 .تهران:انتشاراتصبحصادق.مصرفوسبکزندگی(.0035فاضلی،محمد.)

ايبرسبکهايماهوارهتأثیرشبکه(0013قاديانانارمرزي،فاطمهوفرحنازمصطفويکهنگی.)
نويندرمطالعاتيمجلهدستاوردهازندگیجوانان)مطالعهموردي:جوانانشهربابلسر(.

.21-10.صص1علومانسانی.شهريور.سالاولشماره

 .ترجمهناصرموفقیانتهران:نشرنی.تجددوتشخص(.0033گیدنز،آنتونی.)

( کیوان. 0013لطفی، سريالبازن(. در زندگی سبک الگوهاي تلويزيونیمايی پايانهاي نامه.

 کارشناسیارشد.دانشکدهعلوماجتماعی.دانشگاهعالمهطباطبايی.تهران.

( احمد. پور، 0013محمد رويه(. و )مراحل روش ضد کیفی تحقیق درروش عملی هاي
تهران:جامعهشناسان.5جشناسیکیفی(.روش

ايجمبرفرهنگرسینقششبکهماهواره(.بر0013فرهادعابدينیبینکالئی.)محمدپور،ساراو
.003-11.صص10.شماره03فصلنامهپژوهشاجتماعی.زمستان.دورهجوانان.

حجت )مرادي، شعبان. تیالن و 0013اهلل ماهواره»( تلويزيونی شبکه وتأثیر خانواده برنهاد اي
.33،شماره03مطالعاتدفاعیاستراتژيک،دوره.«راهکارهايمقابله

( فردريک. 0036واندربرگ، تهران:جرجزيمل.یشناسجامعه(. عبدالحسیننیکگهر. ترجمه

 توتیا.

هايماهوارهدرارائهالگوينقشبهزنانتحلیلمحتوايسريال(0011هاشمیانفر،عوخدايی،ه)
.1هنظموامنیتانتظامی،سالاول،شمارهنامپژوهش.هاوکاهشامنیتخانواده
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زبانوپايبنديايفارسیهايماهوارهرابطهاستفادهازشبکه(0012ياقوتی،هداوامیدبهرامیان.)
زنان.بهار،یشناخت.فصلنامهمطالعاتاجتماعیروانبههويتفرهنگیدرزنانشهرتهران

.506-033،صص0،شماره01سال

به )ياوري، سیاوشصلواتیان. 0016نامو طبقه( اجتماعیآسیبيبندشناسايیو هايفرهنگیو
سريال مصرف از ماهوارهناشی فراترکیبهاي روش از استفاده با راهبرداي فصلنامه .
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