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چکیده:
این پژوهش با هدف شناخت الگوهای سبک زندگی بازنمایی شده در سریالهای ترکی
شبکه ماهوارهای  MBC4انجام شد .برای دستیابی به این هدف ،دو سریال ترکی « نور» و
« میرنا و خلیل» به شیوه نمونهگیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب و با روش تحلیل محتوا،
مورد بررسییی ارار گرفتند .یافتههای تحقیق نشییا میدهد که سییریالهای مورد بررسییی،
سیییبک زندگی مرتبا با ابقات باجی عامره را بازنمایی میکنند .نمادهای منزلتی گرا
ایمت و مدر  ،شغلهای با درآمد باج ،ما شین و خانههای لوکس و ...از عمله شاخصهای
ابقات باج است که در سریالهای مورد بررسی به شکل فراوا بازنمایی شده اند .همچنین
نفی روابا نامشروع و خارج از چارچوب خانواده ،عدم تجمل گرایی و رعایت پوشش مناسب
در هیچ یک از صحنههای مورد بررسی بازنمایی نشده است.
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مقدمه
خصیصه عمده زندگی امروزی در کشورهای توسره یافته و به گونه ای فزاینده در
کشییورهای در حال توسییره ،تماشییای تلویزیو اسییت .تلویزیو مانند دیگر رسییانهها
میتواند با ادرت نمادین و ااناعی خود به فرایند هویت سیییازی مخااب کمک کند.
فرایند مرنایابی آنا در دنیای پیچیده را تسیییهیل کند ،اسیییباب لذت یابی مخاابا
شییود و به سییاختمند شیید زندگی روزمره بینندگا خود کمک کند .به اور کلی،
تلویزیو میتوا ند با بهره م ندی از اا لب های مت فاوتی و با ارا ئه محتوای متنوع و
گوناگو بر روی ارزش ها ،نگرش ها ،آرزوها ،انتخاب ها و نهایتاً بر «اعمال» مخاابا
اثر بگذارد .االب تلویزیونی « سریال» ،از عمله این االبها است که به دلیل نزدیکی و
مشییابهت فراوا با زندگی و اشییتغاجت روزمره و هم چنین دربرگیری مخاابا انبوه،
مجرای خوبی برای انتقال پیامهای سیری و ضیمنی به شیمار میرود؛ زیرا به واسیهه
محور یت ز ندگی روزمره ،تا حدودی از میزا «خوانش های مت فاوت» م خاا با
میکاهد .همچنین برخی از شییواهد از عمله مشییاهدات اکتشییافی محقق حاکی ازآ
اسیییت که امروزه اسیییتفاده از برنامههای ماهوارهای در عامره ایرانی ،به صیییورت غیر
رسییمی و زیرزمینی ،به عزئی از زندگی روزمره برخی از مردم تبدیل شییده اسییت.در
استا خوزستا نیز و به خ صوص شهرهای عرب نشین و مرزی این استا که دارای
فرهنگ محلی خاص خود هسییتند ،این امر فراگیر شییده اسییت .یکی از شییبکههای
ماهوارهای که در بین مردم ایرا و به ویژه مردم عرب خوزسیییتا مخاابا فروانی
دارد ،شیییبکه  mbc4اسیییت.این شیییبکه تلویزیونی ماهوارهای با انتخاب محتوا و ژانر
مخااب پسییند و با پخش سییریالهای ترکی ،مکزیکی و کرهای توانسییته اسییت که
درمیا مخاابا عربی داخل کشییور و سییایر کشییورهای حوزه خلی فارا از عایگاه
ویژهای برخوردار شییود .شییبکه  mbc4که اغلب سییریالهای ترکی پخش میکند در
بیشتر موارد ،مسائل خانوادگی و روابا عنسهای مخالف را پوشش میدهد.به اوری
که ب سیاری از محققا و متخ ص صا ک شور بر این غقیده اند که تما شای این گونه
سریالها می تواند منجر به عادی شد روابا غیر رسمی و نامشروع ،عشق در سنین
پایین ،آزادی عن سی ،تروی مد و پو شش نامنا سب و حتی خیانت در بین هم سرا و
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مسائلی از این دست شوند .باتوعه به اینکه سریالهای شبکه ماهوارهای  mbc4و به
خصییوص سییریالهای ترکی آ مخاابا فروانی درمیا مردم ایرا و به ویژه مردم
عرب زبا خوز ستا و سایرعاهای ایرا دارد ،سوال و م سئله ا صلی این تحقیق این
ا ست که چه الگوهای سبک زندگی در سریالهای این شبکه بازنمایی می شود؟و آیا
سریالهای این شبکه الگوهای سبک زندگی خا صی را ا شاعه میدهند؟ محقق در
پژوهش حاضییر  ،بازنمایی مقولههایی چو سییبک زندگی ،نمادهای منزلتی ،مصییرف
فرهنگی ،ارزشهای مذهبی ،مدیریت بد و ...را بررسی میکند.
مرور نظری و مفهومی سبک زندگی
هر اصهالح از اصهالحات علوم اعتماعی – مانند سایر علوم – در فضای مفهومی
آ اابل درک ا ست " .سبک زندگی" چو یکی از ا صهالحات علوم اعتماعی ،پیوند
مسیییتقیم و وثیقی با مجمو عهای از م فاهیم دارد؛م فاهیمی مان ند عین یت ،ذهن یت،
فرهنگ و عامره ،فرهنگ عینی و ذهنی ،صورت( شکل) و محتوا و ...؛ و بدو شناخت
این روابا ،درک در ستی از سبک زندگی و نظریههای مربوط به آ به د ست نخواهد
آمد .کاربردهای سییبک زندگی اغلب آ را هما گویی و کلی گویی کشییانده و از آ
برای همه چیز و هیچ چیز ا ستفاده کرده ا ست .به گونهای که گاهی به ا شتباه ،آ را
مرادل فرهنگ و یا ابقه در نظر میگیرند( مهدوی کنی .)200 :1386 ،اینکه دایقا
از چه هنگام واژه سبک زندگی به ادبیات علوم اعتماعی راه یافته است ،روشن نیست،
اما نخ ستین ترریف این عبارت به سالهای دهه  1920باز میگردد ،زمانی که ماکس
وبر عامره شناا ،و اندکی پس از وی ،آلفرد آدلر روا شناا این عبارت را برساخته
و مررفی کردند( خادمیا  .)16 :1388 ،سیییبک زندگی در تراریف عدید ،الگویی از
اندیشییهها ،احسییاسییات ،شییناختها و کنشهاسییت که در مجموع هویت اعتماعی و
شخصی فرد را می سازد .در آغاز دهه هشتاد میالدی ،مفهوم سبک زندگی در ساختار
اعتماعی ،توسیا کسیانی چو سیوبل( ،)1981بوردیو( )1980و دیوید چنی()1987
مورد توعه ارار گرفت و در واا  ،این دهه آغاز نظریه پردازی برای این مفهوم اسییت(
خادمیا  .)18 :1388 ،یکی از راه هایی که میتوا به درک بهتری از مفهوم سیییبک
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زندگی از نظر اندی شمندا مختلف د ست یافت ،برر سی عنا صر و مؤلفههایی ا ست که
آ ها برای سبک زندگی بر شمردند و یا در تحقیقات خود از آ ها به عنوا شاخص
بهره بردند .در اینجا ،منظور از مؤلفه ،اموری اسییت که مصییدان عینی سییبک زندگی
مح سوب می شوند .از مجموع مباحث مربوط به مرور مفهومی سبک زندگی میتوا
نتیجه گرفت که:
-1سییبک زندگی اموری را دربر میگیرد که به زندگی انسییا  ،اعم از برد فردی و
اعتماعی و مادی و مرنوی او مربوط میشود.
-2سیییبک زندگی همه حوزههای رفتاری و وضیییریتهای اعتماعی و داراییها را
شامل میشود.
 -3سبک زندگی عین تک تک رفتارهای بیرونی و درونی یا داراییها نی ست ،بلکه
سبک زندگی ،دجلت بر مجموعهای ازآ ها میکند .هم چنین ،در برضی موارد ،سبک
زندگی" ،مجموعهای نظامند" از رفتارها و دارایی ها و در دیدگاهی دیگر ،سیییبک
ز ندگی" ،الگویی همگرا" و کلیتی انتزاعی از این رف تار ها و دارایی ها در نظر گرف ته
شده است.
-4سبک زندگی مانند هر سبک دیگر ،حاصل وعود وعه اشتراک میا مجموعهای
از پدیدهها( کثرتها) ا ست که وحدتی در میا آ ها ایجاد میکند و از سویی دیگر،
همین وعه ا شتراک و وحدت ،این مجموعه را از سایر پدیدهها( که این وعه ا شتراک
را ندارند) متمایز میسازد و کثرت را پدید میآورد.
چهار ویژگی فون ،سبک زندگی را با اصهالحهای "پاره فرهنگ" و "روش یا شیوه
زندگی" یکسیییا مررفی کرده و با اصیییهالحاتی مانند شییییوه اومی و انواع الگوهای
هنجاری( آداب ،رسییوم ،سیینتها ،اخالن ،اوانین و مقررات اعتماعی) تا حدود زیادی
منهبق می سازد .آنچه سبک زندگی را از این ا صهالحات متمایز میکند در بندهای
بردی میآید( مهدوی کنی.)1386:224،
 -5سبک زندگی مقولهای فردی و عمری است ،به بیا دیگر هم میتوا آ را در
سهح فردی یافت و مهالره کرد و هم در سهوح اعتماعی؛ اما اینکه منشا آ میتواند
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فردی باشیید ،یرنی یک فرد میتواند سییبک زندگی متفاوتی از دیگر افراد عامره خود
داشته باشد ،محل اختالف است.
-6مهم ترین ویژگی سییبک زندگی عبارت اسییت از شییکل گیری آ حول محور
گرایشها(تمایالت ،ترعیحها) یا آنچه ذون و سییلیقه خوانده شییده اسییت .به عبارت
دیگر ،سبگ زندگی ،الگو یا مجموعهای از رفتارها ،و ضریتها و داراییهایی ا ست که
ناشییی از سییلیقه باشیید .از این رو ،در الگو یا مجموعهای که در آ ترعیح و تمایلی
مهرح نباشیید ،بحث از سییبک زندگی مرنا ندارد( هما  .)225 ،به اور کلی ،سییبک
زندگی از مشخصات عها نوین و مدر است که با انتخابی شد زندگی روزمره مرنا
مییابد و ک سانی که در عوام مدر زندگی میکنند برای تو صیف کنشهای خود و
دیگرا از این مفهوم اسییتفاده میکنند و در این رهگذر ،رسییانهها با تبلیغ ،به عنوا
ارائه مستقیم و ااالع رسانی و آموزش به عنوا ارائه غیر مستقیم ،فرصتهای فراونی
را در اخت یار م خاا با خود ارار میده ند و زمی نه را برای " انت خاب" آ نا فراهم
می سیییازند .به لحاظ نظری بوردیو ،وبلن ،آدلر ،زیمل و وبر از عمله صیییاحب نظرانی
هسییتند که در خصییوص مسییائل و موضییوعات گوناگو از عمله سییبک زندگی آرا و
نظریه هایی ارائه کردهاند .بوردیو مصیییرف را از اصیییلی ترین عناصیییر دنیای مدر
میدانست و آ را چو متغییری مستقل و نه فقا وابسته به عوامل ااتصادی ،تحلیل
میکرد .وی تحلیل انگیزه های مصیییرف را به چیزی فراتر از اادام آگاهانه برای هم
چشمی( وبلن) و تمایز(زیمل) کشانید .او میخواست مرلوم کند که گروههای فرادست
و فرودسییت ابقات متوسییا ،درگیر مبارزهای بی پایا اما مالیم برای تثبیت هویت،
ارزش و مواریت اعتماعی خود هسییتند و مصییرف ،ابزاری برای مشییروعیت سییازی و
مبارزه در فضای اعتماعی است( استوری .)25 :1999 ،همچنین بوردیو الگوی مصرف
را اصلی ترین نمود سبکهای زندگی میدانست(باکاک" .)99 :1381 ،پل دی مگیو"
مرتقد اسیییت که آثار وبلن و بوردیو را باید نقهره آغاز هرگونه بحثی درباره مصیییرف،
الگوهای مصییرف و سییبک زندگی دانسییت(فاضییلی .)20 ،1382 ،با این حال ،مفهوم
سیییبک زندگی در اندیشیییه وبلن نقش محوری ندارد و به همین لحاظ ترریفی از این
مفهوم در آثار او ارائه نشده است .اما براساا بقیه نظریه وی میتوا گفت که سبک
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زندگی را پدیدهای گروهی میداند ،چیزی که محصییول ترلق ابقاتی اسییت؛ ماهیت
مستقلی نیز ندارد و نمودی از وعوه ابقاتی است .ابقه نیز زنجیرهای به هم پیوسته
از سلسله مراتب منزلت است که در نهایت ،به یک ایده ئال فرهنگی ،یرنی ابقه ختم
می شود؛ سل سله مراتبی که مبنای اات صادی دارد(هما  )23 :و در عایی دیگر سبک
ز ندگی فرد را تجلی رف تاری م کانیسیییم روحی ،عادات فکری و مرر فت او ال مداد
میکند(وبلن 1919 ،به نقل از مهدوی کنی .)205 :1386 ،سییرمقاله نویس نیویورک
تایمز ،ویلیام سافایر مرتقد بود که اصهالح سبک زندگی ،از نوشتههای آدلر سرچشمه
گرفته اسییت(گیدنز .)119 :1386،او سییبک زندگی را کلیتی بی همتا و فردی زندگی
میداند که همه فرایندهای عمومی زندگی،ذیل آ ارار دارند( آدلر 1956 ،به نقل از
مهدوی کنی .)207 :1386 ،آدلر ،سبک زندگی را این گونه خالصه میکند:
سبک زندگی مفهومی کلی ا ست که افزو بر هدف ،دربردارنده اند شه فرد درباره
خود و دنیا و هم چنین شیییوه منحصییر به فرد او در تالش برای رسییید به هدف ،در
شیییرایا خاص اسیییت .سیییبک زندگی فرد ،پلی به سیییوی نیل به هدف شیییخصیییی
ا ست(ان سباچر 1956 ،ب نقل از اک ستین و کر  .)35 :1389 ،در دیدگاه آدلر ،سبک
زندگی مح صول ترامل سه عامل بدنی ،روانی و اعتماعی ا ست .به بیا دیگر ،سبک
زندگی برا ساا تراملهای اعتماعی که در سالهای نخ ست زندگی صورت میگیرد،
ایجاد میشود( شولتز.)148-9 ،1384 ،
زیمل سبک زندگی را بیشتر در االب بحث در مورد صورت و سبک و تقابل آ با
محتوا و زندگی ارائه میکند .او در عایی میگوید که سیییبک زندگی ،تجسیییم تالش
ان سا برای یافتن ارزشهای بنیادی یه به تربیری فردیت برتر خود در فرهنگ عینی
اش و شنا ساند آ به دیگرا ا ست .به عبارت دیگر ،ان سا برای مرنای مورد نظر
خود (فردیت برتر) ،شکل( صورت)های رفتاری ای را برمی گزیند .زیمل توا چنین
گزینشییی را " سییلیقه" و این اشییکال به هم مرتبا را سییبک زندگی مینامد(مهدوی
کنی .)205 :1386 ،او در عایی دیگر مرتقد اسییت سییبک زندگی ،عینیت بخشییی به
ذهنیات در االب ا شکال شناخته شده اعتماعی ا ست؛ نوعی بیا فردیت برتر و یکتا
در االبی که دیگری( یا دیگرا ) این یکتایی را درک کنند(زیمل 1990 ،به نقل از
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مهییدوی کنی .)205 :1386 ،در نتیجییه ،زیمییل در عین پییذیرش تمییایز میییا
صیییورت ها(رف تار های محت مل در چارچوب فرهنگی عینی) و مر نا( فرد یت برتر)،
صییورتهای برگزیده و نحوه چینش آ ها را که همانا سییبک باشیید ،در ارتباط با مرنا
میبیند .اگر بخواهیم با بردا شت از عبارتهای متردد زیمل ،ترریفی را پی شنهاد کنیم
این ترریف چنین ا ست :سبک زندگی ،کل به هم پیو سته صوتهایی ا ست که افراد
یک عامره ،مهابق انگیزههای درونی و سالیق خود شا و به وا سهه تال شی که برای
ایجاد تواز میا شیخصییت ذهنی و زیسیت محیهی عینی و انسیانی شیا به انجام
میرسانند ،برای زندگی خود برمی گزینند(مهدوی کنی.)205 :1386 ،
ماکس وبر نیز در عین حال که هیچ اندیشه مبسوای درباره مصرف و نقش آ در
دنیای مدر ندا شته ا ست ،از مفهوم سبک زندگی برای ن شا داد سل سله مراتب و
اشربندی اعتماعی از آ بهره میگیرد( فاضلی .)26 :1382 ،دنیس رانگ در مقالهای
در مورد اندیشییههای وبر مینویسیید :منظور از سییبک زندگی ارزشها و رسییمهای
م شترکی ا ست که به گروه ،اح ساا هویت عمری میبخ شد و نه آ اور که درحال
حاضییر ،مرموج این اصییهالح به کار میرود .یرنی به منزله یک روش یا راه زندگی که
به سبب سازگاری اش با نیازهای روا شناختی افراد ،آزادانه انتخاب می شود(توسلی،
 .)62 :1373هر یک از اب قات اعت ماعی ،سییی بک ز ندگی خود را پرورش مید هد و
"عها بینی" متمایزی را به نمایش میگذارد .روشیییی از نگاه به زندگی که تجربیات
اعتماعی ویژه خود و روابهش را با دیگر گروههای اعتماعی بیا میکند .بنابراین ،وبر
سییبک زندگی را مرادل اشییر اعتماعی نمیداند ،بلکه مررف آ میشییناسیید .به بیا
دیگر ،آ چیزی را مررفی میکند که مرزهای نام شخص مواریت و ا شر اعتماعی را
تریین میکند .وبر ،سییبک زندگی را از عنس رفتار میداند که تمایالت آ را هدایت
میکند و فرصیییتهای زندگی ،بسیییتر بروز آ را فراهم میسیییازد(هندری و دیگرا ،
 .)321-2 :1383به هرترتیب ،چه از نگاه بوردیو سیییبک زندگی را با منش مرتبا
بدانیم؛ چه همانند وبلن به سبک زندگی ابقه تن آ سا متمرکز شویم؛ یا ب سا آدلر
سبک زندگی را یک الگوی منح صر به فرد بدانیم؛ و یا مانند زیمل مرتقد با شیم که
انسیا مرناهای مورد نظر خود و صیورتهای رفتاری آ را برمی گزیند و این توا را
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سلیقه بنامیم و اشکال مرتبا با آ را سبک زندگی ترریف کنیم؛ و درنهایت حتی اگر
همچو ماکس وبر سبک زندگی را الگوی فرهنگی رفتار و مجموعهای از باورها بدانیم
و آ را در پیوند با گروههای منزلت بررسییی کنیم؛ در هرحال و از هر منظر ،سییبک
زندگی ،در مرنای فردی یا اعتماعی خود ،از اریق بازنماییهای رسیییانهای در االب
برنامهها و ژانرهای مختلف از عمله سییریالهای تلویزیونی در ذهن مخاابا کشییت
می شود(نظریه کا شت) و آ ها در فرایند یادگیری اعتماعی و عامره پذیری ،الگوهای
بازنمایی شده را فرا میگیرند.
کا شت ،فرایندی انبا شتنی و تکاملی ا ست که به و سیله آ  ،تلویزیو اعتقادات و
باورها را درباره وااریت اعتماعی پرورش میدهد .عرج گربنر(واضیی نظریه کاشییت)
اذعا میدارد نظریه کاشیییت به بررسیییی این نکته میپردازد که تماا فزاینده با
تلویزیو  ،بر مفهوم سازی مخاابا از وااریت اعتماعی تأثیر میگذارد و این عمل به
گو نهای ات فان میاف تد که مت ناوب ،م تداول و پا یدارتر یت الگو های تصییییاویر و
ایدئولوژیهایی را که تلویزیو ارائه میکند ،بازتاب میدهد  . ...بزرگ شد و زی ستن
در چنین محیا نمادینی که تلویزیو بشیییترین روایت ها را در بیشیییتر اواات برای
بی شترین مخاابا ترریف میکند ،منجر به شکل گیری ت صویر ذهنی غیر وااری از
عها میشییود( مورگا و همکارا  1997 ،به نقل از مهدی زاده .)27 :1384 ،از نظر
مورگا و سیگنوریلی ،کا شت یرنی اینکه الگوهای حاکم و م سلا تولید فرهنگی به
تولید پیام ها و بازنمایی ایدئولوژی ها ،عها بنی ها ،رویکردها ،اادامات و رفتارها و
زمینههای فرهنگی گرایش دارند که از آ ها ناشیییی شیییده اند ،تا آ ها را بپرورانند و
پایدار کنند( مورگا و سییییگنوریلی 1990 ،به نقل از رضیییوی زاده.)116 :1384 ،
فراگرد کاشییت تأثیرات گوناگو دارد .تأثیر عمدهای که موضییوع مهالرات زیادی بوده
ا ست" ،ت صویر دنیای ااراف" ا ست .در واا ر سانهها به ویژه تلویزیو گرایش به این
دارند که روایتهای یک سا و ن سبتا مورد وفان از وااریات اعتماعی ارائه و مخاابا
خود را نیز سیییازگار با آ "فرهنگ پذیر" کند( مک کوایل 1994 ،به نقل از مهدی
زاده .)26 :1384 ،بنابراین کاشت آ چیزی است که یک فرهنگ انجام میدهد ،زیرا،
فرهنگ ر سانه ا صلی ا ست که ان سا ها در آ زندگی میکنند و میآموزند .یادگیری
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اعتماعی فرایندی است که فرد از اریق مهالره و مشاهده نمونههای رسانه ای ،رفتار
مناسیییب را فرا میگیرد ،یرنی در واا میفهمد که کدام دسیییته از رفتارها پاداش
میگیرند و کدام یک کیفر میبینند .از این اریق ،مخاابا میکوشیییند در زندگی
وااری پاداش بگیرند و بنابراین به تقلید و الگو برداری از نمونههای رسیییانهای گرایش
پیدا میکنند(مهدی زاده.)56 :1389 ،
به اورکلی ،رسیییانه ها چو یک میانجی اثرگذار و از مهم ترین عوامل عام ره
پذیری ،الگوهای رفتاری ،فردی و اعتماعی را درچارچوب گفتما و از اریق رویهها و
صورت بندیهای گفتمانی مرناسازی میکنند .به عبارت دیگر ،رسانهها با تولید مرنی
در درو ذهن مخاابا  ،این الگوها را بازنمایی میکنند .از عمله این الگوها ،الگوهای
مصییرف و سییبک زندگی اسییت که به صییورت مداوم از اریق سییریالهای تلویزیونی
مرناسازی میشود و زمینه درونی آ ها در نزد مخاابا فراهم میشود.
روش تحقیق
دراین پژوهش ازروش تحلیل محتوا به شکل ا ستنباای که یک روش کمی ا ست
استفاده می شود.درتحلیل محتوای کمی بااستفاده از دستورالرمل کدگذاری به بررسی
دو سییریال مورد بررسییی میپردازیم .تحلیل محتوا همانند سییایر روشهای پژوهش
دارای ویژگیهای یک روش ا ست.به عبارت دیگر،م سیری ا ست که ازابتدا یا یک مبدا
با تاکید برشناخت ابراد پیام تاانتها یا یک مقصد ای می شود ودربردارنده تکنیکهای
ویژه خود نیز هسیییت .تحلیل محتوا یک شییییوه تحقیقی اسیییت که برای تشیییریح
عینی،منظم وکمی محتوای آشییی کار پ یام های ارت باای به کار میرود.درتحل یل
محتوا،امکا اسییتنباط مشییخصییههای خارعی ازمشییخصییههای داخلی وعود دارد.به
عبارت دیگر،تحلیل محتوا روشی است که ای آ برای کسب ااالعات به منظورکشف
موضیییو عات مختلف ازاریق تحل یل محتوای یک پ یام مفروب  ،به ار هارنظر هایی
درخ صوص یک و ضریت بیرونی پرداخته می شود(نقیب ال سادات .)12:1391،تحلیل
محتوا ،تحلیل سی ستماتیک ونظامندی ا ست که درآ متن برا ساا متغیرهایی که
دارای ارزش عددی هستند،سنجیده میشود.این روش،روشی مناسب برای پاسخ داد
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به سییوالهایی درباره ی محتوای یک پیام اسییت« .برناردبرلسییو »و«پل جزارسییفلد»
:تحل یل محتوا را تکنیکی تحقیقی به منظوربررسیییی منظم،عینی وم قداری محتوای
آشییکار ارتبااات ذکر کرده اند.تحلیل محتوا روشییی اسییت برای عم آوری ااالعات
درمورد وااریت اعتماعی که درآ ازمشییخصییههای یک متن ثبت شییده (بارز)درمورد
م شخ صههای یک م ضمو ثیت ن شده(غیرباررز)نتیجه گیری می شود.تحلیل محتوا
ه مان ند سیییایر روش های پژوهش دارای ویژگی های یک روش اسیییت  ،به ع بارت
دیگر؛م سیری ا ست که از ابتدا یا یک مبدا با تاکید بر شناخت ابراد یک پیام تا انتها یا
مقصد ای میشود(نقیب السادات)13:1391،
واحد تحلیل
واحد بخش خا صی از محتوا ست که مورد تحلیل ارار میگیرد و از یک تحلیل به
تحلیل دیگرمتفاوت است .در این پژوهش واحد تحلیل صحنه است.
جامعه آماری
عامره آماری این تحقیق تمامی صیییحنههای سیییریالهای تلویزیونی «نورو میرنا
وخلیل »ست.
برآورد حجم نمونه
حجم نمو نه با تو عه به فرمول برآورد حجم نمو نه کوکرا از  384مورد کمتر
نمیباشد .در اینجا  400صحنه از دو سریال ترکی مذکور مورد بررسی ارار میگیرد.
روش نمونهگیری
نمونه گیری در این پژوهش ،به شیییوه نمونهگیری غیر احتمالی هدفمند صییورت
میگیرد .این امر به علت ماهیت این مهالره است .نمونهگیری هدفمند ،شیوهای است
که در آ عنا صر برا ساا ا ضاوت پژوه شگر انتخاب می شوند .در این ا صل انتخاب
بی شتر مبتنی بر مقا صد و اهداف تحقیق ا ست ،تا هرچه بی شتر بتواند با مو ضوع مورد
مهالره مرتبا باشد.
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پرسشهای تحقیق
 -1دو سریال ماهوارهای « نورو میرناوخلیل »چه «الگوی سبک زندگی» رابازنمایی
میکنند؟
-2سریالهای« نور و میرناوخلیل» بر چه نمادهای منزلتی تاکید دارند؟
-3چه نوع مصرف فرهنگی در این سریالها بیشتربازنمایی شده است؟
-4ارزشهای مذهبی در سریالهای مورد بررسی چگونه بازنمایی شده اند؟
-5پوشش زنا در صحنههای این دو سریال چگونه بازنمایی شده است؟
 -6آیا نمادهای منزلتی بازنمایی شیییده در دو سیییریال مورد بررسیییی باهم تفاوت
مرناداری دارند؟
-7آیا نمایش مصرف فرهنگی در دو سریال مذکور باهم تفاوت مرناداری دارند؟
-8آیا نمایش پو شش زنا در دو سریال مورد برر سی باهم تفاوت مرناداری وعود
دارد؟
سریال نور
این سریال درباره دخترعوا وفقیری ا ست که خو شبختی به او رو میکند و در
نتیجه با پیمود پلکا موفقیت درعامره ترکیه ازشییرایا مناسییبی که برایش فراهم
میآید به خوبی ا ستفاده میکند ویکی اززنا سر شناا عامره خود می شود.دا ستا
آنجاآغاز میشییود که «نور »درپی تماا تلفنی مهل میشییود عمویش که مهمترین
فرد خانواده اصیل شادوغلو میباشد او را به عنوا همسرنوه اش«،مهند»انتخاب کرده
اسییت.نور از زما کودکی به مهند عالاه داشییت.این دخترعوا به امیدازدواج با مهند
رو ستای خود را ترک کرده و راهی ا ستانبول می شود.اما حوادث روزگار برخالف توا
این دختر روستایی بسیارحساا پیش میرود.او در مییابدکه پسرعمویش ،مهند،او را
دوست ندارد،و سودای عشق ادیمی به دختری به نام «نهال»را در سر دارد.لیکن نهال
نیز یک سال پیش در یک سانحه عا باخته،با این همه مهند عهت احترام به عادات
ورسوم خانوادگی تصمیم دارد با نور ازدواج کند.
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سریال میرنا و خلیل
میرنا که اصالتا ترک ترکیه هست به همراه پدر ،مادر  ،مادربزرگ و دو برادرش در
یکی از شییهرهای آلما (فکر میکنم برلین) زندگی میکنند میرنا در یک انادی کار
میکند و یک روز هنگام برگشتن از کار در یک پارک به عوانی برمیخورد که مشغول
نواختن سییاز دهنی هسییت و توعه او را علب میکند و پس از آ باز هم همدیگر را
میبینندکه برد عاشق هم میشوند و چو حلیل ااامت آلما را نداشت و نمیتوانست
عائی کار کند میرنا با صییاحب کارش صییحبت کرد که به او کار بدهد و او هم ابول
کرد به شرط این که سری مدارک ااامتش را به او ن شا بدهد .پدر و برادر کوچکتر
که ادیر نام دارد خیلی متر صب ه ستند و میرنا را کنترل شدید میکنند .این پدر و
برادر تصییمیم میگیرند که در ازای پولی که از یکی از دوسییتا دورا سییربازی ادیر
میگیرند میرنا را به عقد او در بیاورند و میرناکه عاشیییق حلیل هسیییت در عواب آنها
میگویدکه تصمیم ازدواج نداردکه پدر و ادیر شروع به کتک کاری او میکنند و تنها
مادر بزرگ و مادرش از او حمایت میکنند برادر بزرگ هم که تا آ زما بی خبر
بوده .میرنا که دید کاری نمیتواند بکند مجبور شد که به خوا ست پدر تن بدهد و به
حلیل گفت که برای مدتی به ترکیه میرود.در هر صییورت میرنا به عقد مصییهفی در
میآورند و از آنجا که پدر میرنا ک یک عروسیییی را از هما انادی که میرنا آنجا کار
میکرده سیفارش داده بود شیب عروسیی صیاحب انادی کیک را به همراه چندتن از
کارکنا از عمله حلیل به مرا سم میفر ستد و حلیل که خبر ندا شت به کجا میرود با
دید میرنا در لباا عرو سی شوکه می شود و از آنجا بیرو میزند.میرنا که حا ضر
نی ست با م صهفی زندگی کند ابتدا د ست به خودک شی میزندکه مادربزرگش متوعه
می شود و او را من صرف میکند و سپس میرنا ت صمیم میگیرد که فرار کند که مادر
بزگش در این فرار کمکش میکند و آدرا یکی از دو ستانش که ضمن برادر شیری
او هم بوده را به او میدهد.مینا به خانه حلیل میرود و چو میبینند که آنجا امن
نیسیییت تصیییمیم میگیرند که به اسیییتانبول فرار کنند ابتدا حلیل ابول نمیکند اما
باجخره ابول میکند..پدر و برادر و شیییوهر میرناکه شیییدیداً به دنبال او میگرددند
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متوعه میشیییوندکه آنها اصییید فرار به ترکیه را دارند به همین خاار حلیل به میرنا
میگوید که تو برو و خودش سییری میکند که آنها را ار مسیییر منحرف کند میرنا هم
تنها به ترکیه میرود در آنجا به یک مسییافرخانه میرود و سییری میکند آدرسییی که
مادربزرگش داده را پیدا کند.
 شبکه mbc4ام بی سییی در تابسییتا  1991توسییا ولید بن ابراهیم((برادر همسییر سییوم ملک
فهد)) اولین شبکه تلویزیونی خود را در لند تا سیس کرد .ام بی سی بهور م ستقیم
تو سا خاندا پاد شاهی سرودی اداره می شود .درحالیکه خاندا سرودی به نوعی
همی شه م سئله دخالت در شبکههای ام بی سی را رد میکنند این شبکهها در زما
مرگ اعضای خاندا پادشاهی سرودی برنامههای خود را به حالت ترلیق در میآورند.
اما شبکه  mbc4به عنوا چهارمین شبکه شرکت  mbcدر سال  2005راه اندازی
شییید و به پخش برنامه های تلویزیونی همانند شیییبکه های آمریکایی  cbsو Abc
میپردازد .همچنین این شیییبکییه تلویزیونی مییاهوارهای بییا پخش سیییریییاله یای
ترکی،مکزیکی و ...توانسته است مخاابا زیادی را عذب کند.
تعاریف نظری وعملی متغیرهای اصلی تحقیق
سبک زندگی
ترریف نظری :آنتونی گیدنز مرتقد ا ست سبکهای زندگی کردارهایی ه ستند که
به عریا عادی زندگی روزمره تبدیل شده اند ،عریا هایی که در لباا پوشید  ،غذا
خورد  ،شیییوههای کنش و محیا دلخواه برای مالاات کرد دیگرا علوه میکنند.
البته چنین رفتارهایی بازتاب دهنده هو یت های شیییخصیییی ،گروهی و اعتماعی اند
(فاضلی.)69 :1382 ،
ترریف عملیاتی :کارهای روزمره ،عادات لباا پوشید  ،خورد  ،شیوه روبرو شد
با دیگرا  ،گذرا اواات فراغت و به اور کلی چگونگی انتخابهای افراد را در بر میگیرد.

 // 156فصلنامه علوم خبری ،بهار  ،1399شماره 33

سبک زندگی سنتی
ترریف نظری :این سبک شیوهای است که افراد در زندگی خود با تکیه بر عناصر و
عوامل گذ شته ،روابا خانوادگی و اعتماعی سنتی و نیز ارزشهای فردی و اعتماعی
حاکم بر عوام سنتی در پیش میگیرند (محمدی و بی بک آبادی.)114 :1389 ،
ترریف عملیاتی :در این تحقیق عالوه بر بررسی عناصر سنتی رفتار مصرفی ،رفتار
و فرالیتهای افراد در زندگی روزمره در یک عامره سنتی نیز بررسی شده است.
سبک زندگی مدرن
ترریف نظری :در این سبک تمایل به برخورداری و ا ستفاده مدر و نو در زندگی
مهرح ا ست و همچنین انتخاب روشها ،الگوها ،ارز برخورد و روابا اعتماعی مبتنی
بر عناصر زندگی مدر است (رسولی.)64 :1382 ،
ترریف عملیاتی :اسیییتفاده از موسییییقی غربی ،تأکید بر نقشهای غیر خانه داری
برای زنا  ،اسیییتفاده از غذاهای فرهنگی ،عقل گرایی ،ابتکار ،نوآوری ،گذرا اواات
فراغت مبتنی بر استفاده از فن آوریهای عدید مانند رایانه و اینترنت ،سینما ،تئاتر و
کنسرت را میتوا شاخصهای سبک زندگی مدر دانست.
سبک زندگی طبقات متوسط
ترریف نظری :این سبک زندگی ،ابقاتی را به تصویر میکشد که به لحاظ درآمد،
نوع انتخابها و نقش اعتماعی به ابقات متوسا عامره ترلق دارد.
ترریف عملیاتی :نقشهای مرلمی ،دانشجویی ،پوششهای ساده ،مسکن و تزئیات
غیر تجملی ،تق سیم کار در منزلف وعود غذا و خوراکیهای مترارف و در حد م صرف،
استفاده از سرگرمیهای ارزشهای فرهنگی مانند خواند کتاب و روزنامه ،کوهنوردی
و( ...رسولی.)65 :1382 ،
الگوهای مصرف مبتنی برکاالهای اقتصادی
ترریف نظری :شیوهای از زندگی که درآ م صرف کاجهای دارای ارزش اات صادی
ومنزلتی،موردتوعه است.
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ترریف عملی:خرید،مصیییرف،نمایش کاجهای گرا ایمت،مسیییکن مجلل،تزئینات
وپوشیییاک،پرداختن به فرالیتهای ورزشیییی گرا وتجملی به عنوا نمادهای منزلت
اعتماعی مهرح است.
یافتههای تحقیق
جدول  -1توزیع فراوانی صحنههای کدگذاری شده بر حسب نمادهای منزلت

فراوانی

درصد فراوانی

نمایش نمادهای منزلت
1

سنتی

28

7

2

مدر

372

93

3

عم

400

100

با تو عه به عدول  -1توزی فراوانی به ل حاظ ن مایش ن ماد های منز لت ،از عم
 400صییحنک کدگذاری شییده در سییریال نور و خلیل و میرنا عدول -9آزمو خی دو
بازنمایی پوشییش زنا در سییریال نور و میرنا وخلیل  ،بیشییترین نسییبت به نمادهای
منزلتی مدر با  93در صد؛ مرادل  372صحنه اخت صاص دارد و همچنین نمادهای
سنتی با  7درصد؛ مرادل  28صحنه کمترین نسبت را به خود اختصاص داده است.
جدول  -2توزیع فراوانی صحنههای کدگذاری شده بر حسب مصرف فرهنگی

فراوانی

درصد
فراوانی

درصد
مرتبر

1

رفتن به سینما

10

2/5

9/9

2

موزیک

21

5/2

20/8

3

روزنامه خواند

16

4/0

15/8

4

کتاب خواند

21

5/2

20/8

5

رفتن به دانشگاه

11

2/8

10/9

6

فرالیت هنری

13

3/2

12/9

مصرف فرهنگی
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فراوانی

درصد
فراوانی

درصد
مرتبر

9

2/2

8/9

عم

101

25/2

100/0

نمایش نداد مصرف کاجهای
فرهنگی(نامشخص)

299

74/8

عم کل

400

100/0

مصرف فرهنگی
سایر

7

با توعه به عدول  -2توزی فراوانی به لحاظ نمایش مصیییرف کاجهای فرهنگی ،از
عم  400صییحنک کدگذاری شییده در سییریال نور و خلیل و میرنا ،بیشییترین نسییبت
اختصاص به کتاب خواند و موزیک هر کدام با  20/8درصد مرادل  21صحنه دارد و
همچنین نمایش رفتن به سینماکمترین ن سبت یرنی 9/9در صد مرادل  10صحنه را
به خود اختصاص داده است .در ضمن  299صحنه نیز هیچ مصرف کاجی فرهنگی را
نمایش ندادهاند.
جدول  -3توزیع فراوانی صحنههای کدگذاری شده بر حسب پوشش زنان

فراوانی

درصد فراوانی

درصد مرتبر

صحنهها
1

مترارف

193

48/2

56/4

2

نامترارف

149

37/2

43/6

عم

342

85/5

100/0

نمایش نداد زنا (نامشخص)

58

14/5

عم کل

400

100/0

با توعه به عدول  -3توزی فراوانی به لحاظ نمایش پوشییش زنا در صییحنهها ،از
عم  400صییحنک کدگذاری شییده در سییریال نورو خلیل و میرنا ،بیشییترین نسییبت
اخت صاص به پو شش مترارف زنا با 56/4در صد مرادل  193صحنه دارد و همچنین
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پوشیییش نامترارف با  43/6درصییید؛ مرادل 149صیییحنه کمترین نسیییبت را به خود
اختصاص داده است .در ضمن  58صحنه نیز پوشش زنا را نمایش ندادهاند.
جدول  -4توزیع فراوانی صحنههای کدگذاری شده بر حسب نمایش ارزشهای مذهبی

فراوانی

درصد
فراوانی

درصدمرتبر

1

رفتن به مسجد

7

1/8

18/4

2

سفر مذهبی

10

2/5

26/3

3

تماشای برنامههای
مذهبی

5

1/2

13/2

4

دعا کرد

13

3/2

34/2

5

سایر

3

0/8

7/9

عم

38

9/5

100/0

نمایش نداد ارزشهای
مذهبی

362

90/5

عم کل

400

100/0

نمایش ارزشهای مذهبی

با توعه به عدول  -4توزی فراوانی به لحاظ سییبک نمایش ارزشییهای مذهبی ،از
عم  400صییحنک کدگذاری شییده در سییریال نور و خلیل و میرنا ،بیشییترین نسییبت
اختصییاص به نمایش دعا کرد با  34/2درصیید مرادل  13صییحنه دارد و همچنین
نمایش تما شای برنامههای مذهبی با  13/2در صد مرادل  5صحنه کمترین ن سبت را
به خود اخت صاص داده ا ست.در ضمن  362صحنه نیز هیچ ارزش مذهبی را نمایش
ندادهاند.
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جدول  -5بررسی تفاوت معنی دار بودن نمادهای منزلتی مدرن بازنمایی شده در سریال
نور و میرنا وخلیل

نمادهای منزلتی مدر

1

نمایش
خانک
لوکس

2

نمایش
ماشین
لوکس

3

نمایش
تزئینات
لوکس

4

پوشید
لیاا فاخر

5

سایر

عم

ترداد
درصد سهری
درصد ستونی
درصد کل
ترداد
درصد سهری
درصد ستونی
درصد کل
ترداد
درصد سهری
درصد ستونی
درصد کل
ترداد
درصد سهری
درصد ستونی
درصد کل
ترداد
درصد سهری
درصد ستونی
درصد کل
ترداد
درصد سهری
درصد ستونی
درصد کل

سریال
خلیل و میرنا
نور
63
97
39/4
60/6
33/0
53/3
16/9
26/0
42
19
68/9
31/1
22/0
10/4
11/3
5/1
40
19
67/8
32/2
20/9
10/4
10/7
5/1
36
43
45/6
54/4
18/8
23/6
9/7
11/5
10
4
71/4
28/6
5/2
2/2
2/7
1/1
191
182
51/2
48/8
100/0
100/0
51/2
48/8

عم
160
100/0
42/9
42/9
61
100/0
16/4
16/4
59
100/0
15/8
15/8
79
100/0
21/2
21/2
14
100/0
3/8
3/8
373
100/0
100/0
100/0
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جدول  :6آزمون خی دو نمادهای منزلتی مدرن بازنمایی شده در سریال نور و میرنا وخلیل

Asymp. Sig. (2)sided
.000

درعه آزادی

ارزش

4

26/362a

Pearson Chi-Square

26/872
4
Likelihood Ratio
.000
Linear-by-Linear
5/039
1
.025
Association
ترداد دادههای مرتبر
373
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 6.83.

با توعه به مقدار کای اسکوئر محاسبه شده به میزا  26 /362و درعه آزادی ، 4
با  1درصد خها و  99درصد اامینا تفاوت مرنی داری بین نمایش نمادهای منزلتی
مدر در دو سیییریال وعود دارد .به عبارت دیگر بین نحوا بازنمایی نمادهای منزلتی
مدر در دو سریال نور و خلیل و میرنا تفاوت مرنی دار وعود دارد.مقداروی کرامر نیز
ن شا میدهد عهت همب ستگی مثبت و شدت همب ستگی بین آنهاکم میبا شد .در
توصییف این آزمو میتوا ارهار داشیت 68/9 :درصید صیحنههایی که نشیا داد
ما شین لوکس را بازنمایی کرده اند مربوط به سریال خلیل و میرنا میبا شد .همچنین
 54/4در صد صحنههایی که پو شید لبا سهای فاخر را بازنمایی کرده اند مربوط به
سریال نور میباشد.
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جدول  -7بررسی تفاوت معنی دار بودن بازنمایی سبک زندگی در سریال نور و میرنا
وخلیل

سریال

سبک زندگی

سنتی

مدر

ترکیبی

عم

عم

نور

خلیل و میرنا

ترداد

11

12

23

درصد سهری

47/8

52/2

100/0

درصد ستونی

5/5

6/0

5/8

درصد کل

2/8

3/0

5/8

ترداد

163

177

340

درصد سهری

47/9

52/1

100/0

درصد ستونی

81/5

88/5

85/0

درصد کل

40/8

44/2

85/0

ترداد

26

11

37

درصد سهری

70/3

29/7

100/0

درصد ستونی

13/0

5/5

9/2

درصد کل

6/5

2/8

9/2

ترداد

200

200

400

درصد سهری

50/0

50/0

100/0

درصد ستونی

100/0

100/0

100/0

درصد کل

50/0

50/0

100/0
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جدول  :8آزمون خی دو سبک زندگی در سریال نور و میرنا وخلیل

Asymp. Sig. (2)sided

درعه
آزادی

ارزش

.035

2

6/701a

Pearson Chi-Square

6/880
2
Likelihood Ratio
.032
Linear-by-Linear
4/291
1
.038
Association
ترداد دادههای مرتبر
400
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 11.50.

با توعه به مقدار کای اسکوئر محاسبه شده به میزا  6 /701و درعه آزادی ، 2با
 5درصد خها و  95درصد اامینا تفاوت مرنی داری بین بازنمایی سبک زندگی در
دو سریال وعود دارد .به عبارت دیگر بین نحوا بازنمایی سبک زندگی در دو سریال
نور و خلیل و میرنا تفاوت مرنی دار وعود دارد.مقدار وی کرامر نیز نشیییا میدهد
عهت همب ستگی مثبت و شدت همب ستگی بین آنها خیلی کم میبا شد .در تو صیف
این آزمو میتوا ارهار دا شت 47/8 :در صد صحنههایی که سبک زندگی سنتی را
بازنمایی کرده اند مربوط به سریال نور میباشد .همچنین 52/1درصد صحنههایی که
سبک زندگی مدر را بازنمایی کرده اند مربوط به سریال خلیل و میرنا میباشد.
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جدول  -9بررسی تفاوت معنی دار بودن بازنمایی پوشش زنان در سریال نور و میرنا وخلیل

سریال
نحوا پوشش زنا

1

مترارف

2

نامترارف

عم

نور

خلیل و
میرنا

عم

ترداد

94

99

193

درصد سهری

48/7

51/3

100/0

درصد ستونی

50/8

63/1

56/4

درصد کل

27/5

28/9

56/4

ترداد

91

58

149

درصد سهری

61/1

38/9

100/0

درصد ستونی

49/2

36/9

43/6

درصد کل

26/6

17/0

43/6

ترداد

185

157

342

درصد سهری

54/1

45/9

100/0

درصد ستونی

100/0

100/0

100/0

درصد کل

54/1

45/9

100/0
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جدول  -10آزمون خطا دو بازنمایی پوشش زنان در سریال نور و میرنا وخلیل
Exact Sig.
)(1-sided

Exact
Sig. (2)sided

.015

.029

Asymp. Sig.
)(2-sided

درعه
آزادی

ارزش

.023

1

5/181a

.030

1

4/694

.023

1

5/204

.023

1

5/165
342

Pearson
Chi-Square
Continuity
Correctionb
Likelihood
Ratio
Fisher's
Exact Test
Linear-byLinear
Association

ترداد دادههای
bمرتبر

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 68.40.
b. Computed only for a 2x2 table

با توعه به مقدار کای ا سکوئر محا سبه شده به میزا  5/181و درعه آزادی ، 1با
 5در صد خها و  95در صد اامینا تفاوت مرنی داری بین بازنمایی پو شش زنا در
دو سییریال وعود دارد .به عبارت دیگر بین نحوا بازنمایی پوشییش زنا در دو سییریال
نور و خلیل و میرنا تفاوت مرنی دار وعود دارد.مقدار فی نیز نشیییا میدهد عهت
همب ستگی منفی و شدت همب ستگی بین آنها کم میبا شد .در تو صیف این آزمو
میتوا ارهار دا شت 51/3 :در صد صحنههایی که پو شش مترارف زنا را بازنمایی
کرده اند مربوط به سریال خلیل و میرنا میبا شد .همچنین 61/1در صد صحنههایی
که پوشش نامترارف زنا را بازنمایی کرده اند مربوط به سریال نور میباشد.

جمع بندی و تحلیل دادهها
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در اکثر نمادهای این سریالها ،سوژههای انسانی تحت تأثیرفضا و کاجهای موعود
در صحنه ارار میگیرند و انواع کاجهای مختلف به مخااب عر ضه می شود.این امر ما
را به دیدگاه بوردیو که مرتقد بود حاکمیت تصییویر ویژگی بنیادین عها پسییامدر
ا ست و ر سانههای عمری مهم ترین ابزار ارائه چنین عهانی ه ستند ،نزدیک میکند،
این سیییریالها به نوعی دنیایی غیر وااری پر از کاج و رنگ و لراب را عایگزین عها
وااری کرده و زندگی را از اریق تصییاویر و نمادهای خود از دیدگاه ما پنها میدارد.
بوردیو مرتقد اسییت ،بخشییی از سییبک زندگی از اریق مصییرف و نمادهای مادی به
نمایش گذاشته می شود،مصرف و سبک زندگی ما را شکل میدهد و خود را به نیازها
و تمایالت متصییل میکند :مصییرف انواع مبلما ودکوراسیییو ولبااهای روز ،نوع
عدیدی از سیییبک زندگی را برای مخااب رام میزند .فرهنگ مصیییرف تظاهری در
صحنههای برر سی شده دیده می شود و ما را به عقیده وبلن که مرتقد بود م صرف
تظاهری در عوام شهری عای فراغت تظاهری را گرفته است ،نزدیک میکند .کلیت
صییحنههای سییریالهای مورد بررسییی الگوی خاصییی از زندگی را ارائه میکند .این
سریالها با تکرار هر روزه خود زندگی ایده آل و پر ازهیجا خود را به تصویر میکشد
که سییرشییار از رفاه ،برتری ،لذت عویی و هیجا و...اسییت .این روش سییبب میشییود
مخااب خود را با الگوی ارائه شده مقای سه کند و تنها راه نزدیک شد به این اگو را
تقلید هرچه بی شتر از شخ صیتهای این سریالها بداند.این هما چیزی ا ست که در
نظریه کا شت به آ اشاره می شود .سبک زندگی ارائه شده در سریالهای این شبکه
یرنی شبکه  mbc4مرتبا با ابقات باجی عامره است که براساا ارزشهای خاصی
زندگی میکنند .نمادهای منزلتی گرا ایمت و مدر  ،شغلهای با درآمد باج ،ماشین
و خانههای لوکس و گرا ایمت و...از عمله شاخصهای ابقات باجی عامره بوده که
در سریالهای برر سی شده به شکل فروا بازنمایی شده اند .اگر بخواهیم این سبک
زندگی بازنمایی شییده را با سییبک زندگی عامره ایرانی و به خصییوص سییبک زندگی
عامره عرب زبا ایرا مقایسییه کنیم ،در هیچ یک از صییحنههای این سییریالها نفی
روابا نامشیییروع و خارج از چارچوب خانواده ،عدم تجمل گرایی و رعایت پوشیییش
مناسییب دیده نمیشییود ،و ازآنجا که رسییانه همواره نقش مهمی در سییاخت ارزشها
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دارند ،لذا تکرار این سییبک زندگی در سییریالهای مختلف باعث همسییویی مخااب با
این ارزشها شده و عاملی برای فاصله گرفتن از ارزشهای اعتماعی و فرهنگی کشور
خودش میشود.
امیال توسا این متو رسانهای برساخته می شود تا مخااب به اور ناخودآگاه به
دنبال ارضییای نیازهایی مثل داشییتن یک دوسییت از عنس مخالف ،داشییتن شییریک
عنسی ،عادی بود روابا نامشروع برود ،در اینجاست که هویت عدید شکل میگیرد
و مخااب برای دا شتن یک هویت اعتماعی برتر سری در تقلید از سبک زندگی ارائه
شیییده دارد .عادات لباا پوشیییید و آرایشهای نامترارف در اکثر صیییحنهها دیده
میشییود.الگوهای ارائه شییده در رسییانههای عمری و تبلیغات تجاری به این دلیل که
رفتار عدید و تازهای را آموزش میدهند ،و همچنین به نوعی رفتار میکنند که حاکی
از صحت و حقانیت رفتارهای مرین است ،میتوانند باعث اشاعه ویا تقویت ارزشهای
غیربومی و نامترارف در عامره شییوند .به اور کلی میتوا گفت که سییریالهایی که
شییبکه  mbc4پخش میگند الگوهای خاص و تقریبا یکسییانی را اشییاعه میدهند.
تقریبا دو سریال مورد بررسی با وعود تفاوتهایی که برضا باهم دارند ،الگوهای سبک
زندگی خاصییی را نمایش میدهند .دو سییریال ترکی بررسییی شییده به نمایش زندگی
مرتبا به ابقات باجی عامره ،نمادهای منزلتی مدر و گرا ایمت ،عدم نمایش
ارزش های مذهبی و...پرداخته اند .در پایا محقق با توعه به یافته هایی که از این
پژوهش استخراج و تحلیل کرده است ،پیشنهادهایی را برای برنامه ریزا و سازندگا
سریالهای تلویزیونی در ایرا عهت ساخت برنامهها و سریالهای پرکیفیت که باعث
شییود مخاابا به سییمت شییبکههای ماهوارههای که الگوها و ارزشهایی را بازنمایی
میکنند که مخالف با الگو و ارزشهای ملی اسییت ،منحرف نشییوند ،ارائه میکند ،که
عبارتند از:
 -1به خرده فرهنگها و ااوام ک شور با در نظر گرفتن ح سا سیتها و ررفیتهای
این حوزه توعه شود.
 -2مدل بومی برا ساا نظام ارز شی و فرهنگی عامره ،به منظور بهره گیری از آ
در برنامه سازی و ساخت سریالهای تلویزیونی اراحی شود.
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 -3برمحتوا و شییکل سییریالهای تلویزیونی نظارت دایق تر صییورت گیرد و میا
گروههای سازنده سریالها با حوزههای علمی و پژوهشی ارتباط ارگانیک ایجاد شود.
 -4ابقات اعتماعی مختلف و الگوهای گوناگو سیییبک زندگی در مجموعههای
تلویزیونی بازنمایی شود.
 -5ترادل در نسییبت سیینت و مدرنیته در بازنمایی سییبک زندگی ترکیبی رعایت
شود.
 -6در میزا توعه راهری به ارزش های مذهبی وتالش در عهت ارتقا محتوای
مررفتی سریالها ،به منظور ترمیق مفاهیم و رفتارهای مذهبی بازنگری شود.
 -7به مقوله فراغت و نحوه گذرا آ  ،خصییوصییا در مواردی که مخااب نوعوا
وعوا باشد بیش از پیش توعه شود.
 -8تنا سب میا بازنمایی الگوی سبک زندگی در سریالهای تلویزیونی و زندگی
وااری مخاابا هدف ،به منظور کاهش فا صله ر سانه با مخااب ،افزایش اثرگذاری و
نیز افزایش ترلق اعتماعی افراد رعایت شود.
 -9بر عملکرد رسییانه ملی در میزا پرداخت به مسییائل فرهنگی و توعه بیش از
پیش به نقش الگوسازی رسانه بازنگری شود.
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