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و « سبز یخانواده» پسندعامه یشماره دو مجله 24عت در ین پژوهش متون مربوط به طبیدر ا :دهيچک

موند یت و مفهوم فرهنگ مشترک ریواقع یه ساخت اجتماعیبر اساس نظر 1999در سال « یزندگ یروزها»

 یمجله مورد مطالعه در حال ساختن چه نوع نگاهن است که دو یا یدر واقع سوال اصل. اندل شدهیامز تحلیلیو

ن نوع از متون یا این فرهنگ مشترک آیها در تکوست هستند و با توجه به نقش رسانهیط زینسبت به مح

شناسی، و تحلیل محتوای تصاویر به روش نشانهیل تحل. ریا خیل شدن به فرهنگ مشترک را دارند یت تبدیقابل

 یطیست محیج فرهنگ زیش از آنکه به تروید که مجالت مورد مطالعه بندهینشان م کمی و کیفی متون

که به فرهنگ  یمتون محدود همچنین،. ست هستندیط زیبه مح یابزار یبپردازند، در حال ساختن نگاه

متناسب و سازگار با شرایط طبقه دارند، چراکه نمشترک را  شدن ت تجربهی، قابلتوجه دارند یطیست محیز

 .ین جامعه نیستندمتوسط و پای

 ست، فرهنگ، تجربه مشترک، رسانهیط زیمح :يديواژگان کل
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  مقدمه

رشد صنعتی و فناوری، . کرده است زده حیرتهای قرن اخیر به شکلی بوده که جهانیان را  دگرگونی

تر تبادل  امور از جمله مهندسی، پزشکی و از همه مهم همههای پیشرفته و دقیق در  استفاده از سیستم

در این میان به استفاده   .اند سرآمد بوده 21و  22 های قرندر  (آی تی) های مرتبط با آن اطالعات و فناوری

های گوناگون که سبب بهبود  رغم پیشرفت علی . از منابع طبیعی و محیط زیست توجه کمتری شده است

. زمین شد، متأسفانه محیط زیست آنها در معرض تخریب و آلودگی قرار گرفته است کیفیت زندگی ساکنین

گیرندگان و  این معضالت در ابتدا و اواسط قرن بیستم چنان خود را به ظهور رساند که تصمیم

های مختلف را به تفکر فرو برد که چرا و چگونه در یک مدت زمان بسیار کم بدون  اندرکاران فناوری دست

نمونة این موارد تخریب الیه ازن، . ناپذیری بر آن وارد نمودند به حفظ محیط زیست صدمات جبرانتوجه 

ها و  گرم شدن بیش از حد زمین و تبعات آن، انقراض انواع گوناگون جانوران، از بین رفتن زیستگاه

 .های مختلف و بسیاری موارد دیگر است بوم زیست

های گزارش براساس. نی های زیادی را برانگیخته استتخریب های محیط زیستی در جهان نگرا 

هایی که در محیط زیستشان رخ دانشگاه ییل، برخی کشورها به دلیل موقعیت جغرافیایی و همچنین تخریب

در آخرین گزارشی که . ایران یکی از این کشورهاست. اندگرفته ده است بیشتر در معرض تهدید قراردا

کشور  192موجود زیست محیطی کشورها منتشر کرده است ایران در بین  دانشگاه ییل از شاخص وضعیت

 114به رتبه ی  2211ولی در سال  بود، 42این رتبه ، رقم 2221در سال  (. 221 ییل، )را دارد  39ی رتبه

ی کارشناسان، ایران در در گزارشی که در لوموند  منتشر شده است بنا به گفته(. 2212ییل، )سقوط کرد 

 (. 2214 گلشیری، )سال آینده با خشکسالی روبرو خواهد بود  92

دهند که الزم است به صورت خاص به این حوزه توجه شود و ضمن انجام میها نشان این گزارش

و راهکارهای ها اقدام به عمل آید پژوهش برای حفظ محیط زیست در جهت عملی کردن نتایج پژوهش

در تمامی کشورهای دنیا از جمله ایران، مسائل زیست . ای حفاظت از محیط زیست ارائه شودعملی بر

رای ب . فرهنگی برخوردار است -محیطی بیش از آن چه که جنبه فنی داشته باشد، از محتوایی اجتماعی 

-وجههوعی نگاهی شکار کردن حیوانات وحشی و عکس گرفتن با اجساد آنها در فرهنگ عامه همراه با  نمونه

 .ی اجتماعی است

از بُعد فرهنگی اجتماعی به آن نگاه کرد  بایدهای جانوری بنابراین برای حفاظت از محیط زیست و گونه

واقع هدف نهایی حفاظت محیط زیست در رابطه با در . و راهکار حل مسئله را نیز در فرهنگ جستجو کرد

محیطی در سطح جامعه و نیز تقویت فرهنگ زیست های زیست محیط اجتماعی، توسعه و افزایش آگاهی

یکی از مسیرهای اصلی برای رسیدن به این هدف مطالعه فرهنگ   .محیطی در سطوح مختلف می باشد

چگونگی  و یعنی فرهنگ جوامع نوع مواجهه. اش موثر استی انسان با محیط زیستفرهنگ در رابطه  .است

-شناسان معتقدند که فرهنگ وسیلهبسیاری از انسان.  دهدقرار میمواجه آنان با محیط زیست را تحت تاثیر 

 (. 1993میلتون، )شوند ها با محیط زیست خود وارد تعامل میست که از آن طریق انساناای 
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. پذیردهای جمعی تاثیر میاز طرف دیگر سبک زندگی ما متاثر از فرهنگ ماست و فرهنگ نیز از رسانه

سبک زندگی که . های تاثیرگذار بر فرهنگ هستندزندگی یکی از این دسته رسانه پسند یا سبکمجالت عامه

ی مشترک است، در آن زندگی جریان دارد و مبارزه برای قلمرو تجربه(  2222)به قول راجر سیلورستون 

 (. 1991مهدی زاده ، )گیرد به صورت مادی و نمادین در آن صورت می[ اجتماعی]هستی 

ای و فرهنگی است، احتمال بیشتر میزان عالقه و وفاق اغلب پژوهشگران مطالعات رسانهآنچه مورد      

توان آنها را تلفیق و ای که میپسند است، به گونههای عامهها در قالبتاثیرگذاری و نفوذ مجالت و رسانه

برای خشنودی مخاطب یعنی هم در تالش  . ای خواندهای رسانههای هر دو طیف نظریهای از گرایشبرآمده

 (.1939کیایی و کیا،) هستند و هم به دنبال دست یافتن به حداکثر تاثیرگذاری و نفوذ

و  جهه ما با محیط زیست داشته باشندتوانند بر نوع موابا توجه به تاثیری که مجالت سبک زندگی می

مطالعه این نوع مجالت   ،1همچنین ساختن نوع نگاه به طبیعت با توجه به نظریه ساخت اجتماعی واقعیت

گیری فرهنگ مشترک مد نظر ریموند توانند در شکلاز طرف دیگر نقشی که این مجالت می. ضروری است

ویلیامز معتقد است که بدون فرهنگ مشترک جامعه از هم خواهد . با اهمیت است ،ویلیامز داشته باشند

کند و ی طبقات جامعه به هم عمل میدهمثابه وجه مشترک و پیوند دهنپاشید چرا که این فرهنگ به

 (. 1933انسون،ج) بنابراین بسیار مهم است

ی رفتار با طبیعت این قابلیت را دارد که کامال به فرهنگی مشترک در میان حوزه محیط زیست و نحوه

نند توانند وارد سبک زندگی جامعه کپسند مییعنی آنچه که مجالت عامه. تمامی طبقات جامعه تبدیل شود

تواند به فرهنگ مشترک تبدیل شود و در نتیجه عالوه بر اینکه باعث رواج رفتار مناسب با طبیعت شوند، می

از همین رو در این پژوهش با استفاده از . ی افراد جامعه به هم باشدفرهنگی را شکل دهند که پیوند دهنده

مطالب دو مجله  ،ص فرهنگ مشترکنظریه ساخت اجتماعی واقعیت و مفهوم مورد نظر ویلیامز در خصو

شناسی و تحلیل با استفاده از روش نشانه 1999در سال « روزهای زندگی»و « خانواده سبز»سبک زندگی 

میزان متون مربوط به ( ، بمضمون( الفاند و نوع مطالب بر اساس کیفی تحلیل شده محتوای کمی و

نوع نگاهی که  (ج و ،با طبیعت...(  مراقبت از درختان،همانند آلوده نکردن محیط زیست، ) رفتارهای مراقبتی

به این موضوع  ،از طرف دیگر. دتشومطالعه می ،به طبیعت در این مجالت در حال ساخته شدن است

مشارکت در ساختن نوع رفتار و  یعنی،های طرح شده در این مجالت شود که تا چه اندازه مقولهپرداخته می

تمامی طبقات جامعه و بنابراین وارد شدن به فرهنگ مشترک  برایرک و پذیرش قابلیت د، نگاه به طبیعت

 .را دارند

 :هاي پژوهشپرسش

 در دو مجله مورد مطالعه تا چه اندازه به محیط زیست و رفتار با طبیعت ، توجه شده است؟: پرسش اول

 قابل دسته بندی شدن است؟مطالب مربوط به طبیعت و رفتار با آن تحت عنوان چه مقوالتی : پرسش دوم
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مقوالت مربوط به طبیعت و رفتار با طبیعت تا چه اندازه قابلیت تبدیل شدن به فرهنگ : پرسش سوم 

 مشترک را دارند؟

 چه نوع نگاهی نسبت به طبیعت در این مجالت در حال ساخته شدن است؟ : پرسش چهارم

 فرهنگ مشترک و ساخت اجتماعي واقعيت

که روابط  گیرنددر نظر می عنوان مفهومیارتباطات زیست محیطی، ارتباطات را به پردازان حوزهنظریه

از آنجایی که ارتباطات انسانی با طبیعت از . کنندسازند، و طبیعی میخاص انسان را در رابطه با طبیعت می

-راین نظریهد بنابنشوهای جمعی، روابط بین فردی و فرهنگ عامه ساخته میطریق ارتباط فرهنگی، رسانه

در . دنخیزهای اجتماعی بر میهای ارتباطات زیست محیطی از نظریه فرهنگ، نظریه رسانه و نظریه جنبش

های مفهومی برای سواالت و عنوان چارچوباین مسیر، محققان ارتباطات زیست محیطی از این نظریات به

 (. 2223، و فاس لیتل جان) کنند مطالعات شان استفاده می

کنند، به شدت درک و دریافت آنان را از جهانی که در آن ها با جهان خود ارتباط برقرار میای که انسانشیوه 

 کنندمیها کمک ها هستند که به انسانها و ادراکدر واقع این دریافت. دهدکنند تحت تاثیر قرار میزندگی می

   (.941:  2223، و فاس لیتل جان)  دشان را با طبیعت و در طبیعت بسازند و با آن رفتار کننروابط

: استفاده شده است يعنوان چارچوب مفهومز از دو مفهوم در حوزه فرهنگ و رسانه بهين مقاله نيدر ا

در واقع با استفاده از مفهوم فرهنگ مشترک و . تيواقع يمفهوم فرهنگ مشترک و مفهوم ساخت اجتماع

که  يطيست محيت فرهنگ زيفيعت و کيمجالت در خصوص طب يت، محتوايواقع يه ساخت اجتماعينظر

فرهنگ . ل شده استين نسبت آن با مفهوم فرهنگ مشترک، تحليدر حال ساختن آن هستند و همچن

 . عت در نظر گرفته شده استيعت و رفتار با طبينجا نحوه نگاه به طبيدر ا يطيست محيز

دهند و ير قرار ميرون تحت تاثيما را از جهان ب ها درکرسانهساخت اجتماعي واقعيت، ه ينظر براساس

که متاثر از  يخاص يهار را با توجه به چارچوبين تصاويآنها ا. ما نقش دارند يذهن يماژهايدر ساختن ا

نه و در ارتباط با يه در زمين نظريهر چند ساختن معنا در ا(. 3102کارتر، ) سازنديهستند م يعوامل خاص

ن عملکرد آنان ين حوزه  و همچنيها را در اه نقش رسانهين نظريتوان با کمک اياما م افتديمخاطب اتفاق م

ن ين مقاله اين اساس در ايبر هم. هستند، مطالعه کرد ييت هاين خصوص که در حال ساختن چه واقعيدر ا

ط ينسبت به مح يمورد مطالعه در حال ساختن چه نگاه يهان بعد که رسانهيها از ال دادهيتحل يه براينظر

 . تواند به ما کمک کنديست هستند، ميز

ن پژوهش يامز در ايليات ويآنچه که از نظر. امز استيلينظر و وردفرهنگ مشترک مديگر،  يمفهوم نظر

-يختن جامعه ميبر فرهنگ مشترک دارد و نبود آن را باعث از هم گس ياست که و يديشود، تاکيمطرح م

 ها کمک خواهد کرديفرهنگ مشترک به زدودن جامعه از طبقات و نابرابرداند، چراکه از نظر او 

 (. 011،0281:جانسون)
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لم، يرمان، ف) است و هم اشکال داللت« 3يروش زندگ» يفرهنگ هم به معنا يامز واژهيليو يبرا

به نقل ) ديگويامز ميليو(.  3113مور، يورسو به نقل از ها)شود يکه در جامعه منتشر م( ونيزيغات و تلويتبل

را انواع گوناگون يم زيندار ييخود مبنا يجامعه ياعضا يان همهيتفاهم موثر م يبرا( 0211 از جانسون،

-يتا ميامز فقط مردم هستند که فرهنگ مشترک را نهايليبه نظر و. کننديهنوز ما را از هم جدا م ينابرابر

ف يمردم تعر ياز باال برا يتصنع يتوان فرهنگين نميبنابرا . جوشدين فرهنگ تنها از دل آنها ميسازند و ا

 يبرا يين قدرت را دارند که مبنايمانند رسانه به صورت بالقوه ا يفرهنگ ياو اعتقاد دارد که نهادها. کرد

 .ن فرهنگ مشترک فراهم آورنديتکو

خود را به افراد  نياديبن يهاو ارزش يمسلط فکر يهاقالب يو ارتباط يآموزش يهاامز نظاميليوبه نظر 

را انواع يز است، جامعه يان اعضايتفاهم موثر م يفرهنگ مشترک مبنا ياز نظر و. دهنديجامعه انتقال م

ل مشترک دوام يدر واقع جامعه بدون فرهنگ و تجربه اص. کنديها هنوز ما را از هم جدا ميگوناگون نابرابر

 :کنديف ميرگونه تعنيامز فرهنگ مشترک را ايليو. نخواهد آورد

ها شهيل انديکه جوالنگاه اص است يعام يخلق معان يم مبارزه برايش داريکه در پ يامن مبارزه يدهيبه عق

 يها و حصرهاجدال يآن همواره خلق و نقد شوند و در آن جا يهاکه ارزش ياد آوردن جامعهيپد: هستند

 (.011: 0281از جانسون، امز  به نقل يليو) ي را عضويت مساوي و مشترک بگيردطبقات

مشترک داشته باشند و  ينقش يآموزش يهاتوانند در کنار نظاميم يارتباط يهان از نظر او نظاميبنابرا

 يهاق نظاميتواند از طريم ن راستا او بر آن است که آموزشيدر هم.  نديفرهنگ عمل نما يارتقا يدر راستا

آورد در گذار از يفرهنگ مشترک را فراهم م يامکان اشاعهکه نيل ايبه دل ، ورديهم صورت گ يارتباط

عنوان مسلط از مفهوم فرهنگ به يفرهنگ يهاامز در مقابل سنتيليو. دارد ياساس ينقش يطبقات يجامعه

ابد بلکه ييتبلور نم يفکر يهان محصوالت و فراوردهيبه نظر او فرهنگ لزوما در واالتر. کنديند دفاع ميفرا

ه، يريبش) است« يزندگ يوهيش»امز يليدگاه ويگر فرهنگ از ديبه سخن د. در حال تکامل استهمواره 

0281 .) 

م و در يکنيجاد مياست که ما ا يمشترک يمعان ،معتقد است که فرهنگ زين (0191) يجان استور

با  يمعناساز يندهايفرهنگ عبارت است از رفتارها و فراکه  ديگوياو م. ميها سروکار دارروزمره با آن يزندگ

توان يز ميپسند را نف مجالت عامهين تعريا براساس.  ميروزمره با آنها سروکار دار يکه در زندگ يمتون

 ،رونياز ا. گوناگونند يد و رواج مصرف معانيگوناگون حاصل تول يهافرهنگ .دانست« متون»ن ياز ا يبخش

که آشکارا مشابه با  ييهاوهيمعنادار ساختن آن به شا ير جهان يتفس يعنيک فرهنگ يم شدن در يسه

 .گر آحاد جامعه استيد يوهايش

با توجه به . در حال ساختن فرهنگ مشترک هستند يتوان گفت که مجالت سبک زندگيمن يبنابرا

 توان با استفاده از دو مفهوم طرح شده بهين پژوهش به دنبال پرداختن به آن است ميکه ا ياضرورت مسئله

 يطيست محيپژوهش پاسخ داد و عملکرد مجالت مورد مطالعه را در خصوص ساختن فرهنگ ز يهاپرسش

 .دکرست مطالعه يط زيمح يطور خاص، در حوزهن فرهنگ مشترک، بهين تکويدر کل و همچن



051 

... کرد دو مجلهيمطالعه رو  

 

 روش پژوهش

و  يکم يل محتوايو تحل يشناسل مطالب، نشانهيتحل ين پژوهش برايمورد استفاده در ا يهاروش

 . ندسته يقيبه صورت تلف يفيک

 شناسينشانه 

ر بدون استفاده از متن ين مجالت است و گاه از تصاويا ياز متون اصل ير بخشيکه تصاو يياز آنجا

 يشناسر، از روش نشانهيتصو يل بهتر معناين به منظور تحليام استفاده شده است، بنابرايعنوان پمکتوب به

 يم دالينيبيکه م يريتمام تصاو. دوشميسوسور استفاده  ينينشو هم ينيل جانشيک تحليبر تکن يمبتن

ها و توان با شناخت دالين پژوهش را مير مورد مطالعه در ايتصاو.  کننديداللت م ياست که بر مدلول

 .ل نمودير وجود دارد تحليکه در تصاو ييهامدلول

و  ينينشهم: گر مطالعه کرديکديها را با ارتباط نشانهتوان يوه مي، به دو شيانشانه يهانظام يدر همه

، محور ينيره جانشيا زنجيشود و به محور يگفته م يمحور افق ينينشهم( رهيزنج) به محور. ينيجانش

حاصل  ييها در کنار هم چه معناآن است که از کنار هم نشستن نشانه ينينشمنظور از محور هم. يعمود

 يينها يگر است که معنايکديها با د که از ارتباط نشانهيگويبه ما م ينينشره هميا زنجيمحور  . شوديم

داشته  يمتفاوت يتواند معنايم ينينشره متفاوت هميدر دو زنج( 0218، يکوثر) گل سرخ. شوديحاصل م

 .افتيام را دريآشکار پ يمعان ،توان با کاربرد آنيم و رسانديح را ميصر يمعان ينينشدر واقع مفهوم هم. باشد

مشکل  را دن به توافقيتواند متفاوت باشد و رسيها منشانه ياز معنا يکه درک هر شخصنيبا توجه به ا

ها را درست نشانه يکه ما معاننينان از اياطم يبرا يعنوان راهبه ينيل جانشيتوان از تحليم سازد،يم

م و يموجود در متن را بردار يهاد نشانهيساده با يليخ ينيل جانشيتحل يبرا. م استفاده نموديافته ايدر

نشانه ها را  يم که معنايکنينان حاصل ميمتن عوض شد، اطم ياگر معنا. ميد بگذاريجد يهاشان نشانهيجا

 .مياافتهيدرست در

 روش تحليل محتوا

سوال اول . شودمياستفاده  يفيو ک يل محتوا در دو شکل کميپژوهش، تحل يهابا توجه به پرسش

ن سوال يپاسخ به ا. شوديست، مربوط ميط زيزان پرداختن دو مجله مورد مطالعه به محيمبه پژوهش 

 ،گرياز طرف د. دوشمياستفاده  يکم يل محتوايتحل فنونجه از يدر نت. است يکم يمستلزم استفاده از روش

 يبندطبقه يندهايق فرآياز طر يمتن يهاداده يمحتوا ير ذهنيازمند تفسيگر پژوهش نيپاسخ سه پرسش د

به  يفيک يل محتوايتحل. دوشمياستفاده  يفيک يل محتواين از روش تحليبنابرا .است يمند و کدبندنظام

ا پنهان هستند را به يرا که آشکار  ييا الگوهاي مضامينرود و يمتون م ينيع يا محتواياز کلمات  ييفراسو

 (. 0111امز، يليو)د يآزمايآشکار م يصورت محتوا

را که قابل  ايدهير پديپذمشاهده يهاتواند جنبهيم يق کميتحق يهاپژوهشگر با استفاده از روش

ده و درک ينهفته پد يهاکه پزوهشگر بخواهد به جنبهچنان ،گرياز طرف د  .کندمطالعه  ،است يرياندازه گ
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ج يچندان او را به نتا يکم يهابپردازد، استفاده از روش يو رفتار ي، اجتماعيعلوم انسان يهاآن در حوزه

بازرگان به نقل از ) برديرا به کار م يفيپژوهش ک يهاروش ،ن حالتيلذا در ا. کنديملموس رهنمون نم

 (.0211، يرآتشيو ام يرسول

از نظر تر بودن کيل نزديبه دل 0212سال  يهااول نسخه يپژوهش، در مرحله يهابا توجه به پرسش

 21نسخه از  32 يل انتخاب و سپس در مرحله دوم به صورت تصادفيتحل يبه زمان انجام پژوهش، برا يزمان

پاسخ به سواالت، متون مورد  يد و در مرحله سوم براوشميانتخاب ( نسخه 03 مجلههر از ) نسخه مجالت

د که به ونشميل يتحل يها متونن صورت که تنيبه ا. دونشميمطالعه در مجالت به صورت هدفمند انتخاب 

 .  ندرعت اشاره دايبه طب يا ضمنيصورت آشکار 

چراکه ما . است( 3119شانون و هسه، ) يکرد عرفي، رويفيک يل محتوايتحل يکرد مورد استفاده برايرو

-يم ،در واقع. شونديها استخراج مها از دادهم و در عوض مقولهيش پنداشته نداريپ يهانجا مقولهيدر ا

توان يم ييهاتحت عنوان چه مقوله را ست هستنديط زيکه در خصوص مح ييم که محتواهايم بدانيخواه

-يها مکه رسانه يمشترک و نقش يامز در خصوص تجربهيلياساس مفهوم مورد نظر وکرد و بر يبندطبقه

ن فرهنگ يمورد مطالعه تا چه اندازه به تکو يهامجله ين تجربه داشته باشند، محتوايتوانند در ساخت ا

مورد نظر در  يهاکه تا چه اندازه مقولهنيسنجش ا يبرا. اندست پرداختهيط زيمشترک رفتار مناسب با مح

ل ياز فرهنگ مشترک تبد يگر به جزئياز فرهنگ مشترک شوند و به عبارت د يتوانند بخشينه مين زميا

زان ي، مينينشو آپارتمان يشهر يبا زندگ يريپذقيزان تطبيم: شوندميته ر در نظر گرفيز يهاشاخص ،شوند

 .ق با فرهنگ مخاطبانيزان تطبيمخاطبان، م ياقتصاد ييق با توانايتطب

 معرفي نمونه 

 يخانوادگ ين مجله رنگياول»خود را با عنوان . است يادو هفته نامه يامجله: «يزندگ يروزها»مجله 

رسد و سال شروع انتشار يسال م 30عمر آن  به  . و محل انتشار آن در تهران است کنديم يمعرف« رانيا

 (.مجله يمصاحبه با روابط عموم)است  0282آن 

، ي، فرهنگياجتماع يااست که با عنوان مجله ياز دو هفته نامهين مجله نيا: «خانواده سبز»مجله 

رسد و سال شروع يسال م 08عمر آن به . استکند و محل انتشار آن تهران يم يخود را معرف يورزش

 (.ات کشوريبانک اطالعات نشر) است 0288انتشار آن 

ل ينسخه تحل 32نسخه بوده است که سرجمع  03هر کدام از مجالت  يمورد مطالعه برا ينسخه ها

-مير يپذکانآنها ام ينترنتيا يهانترنت و با مطالعه نسخهيق ايز از طريبه مجالت ن يروش دسترس. شده اند

 . ر و متن استيل تصويواحد تحل. دوش

شده است تا  يسع يفيو ک يکم يل محتوايو تحل يشناسنشانه يعنين دو روش يدر کل با استفاده از ا

ل يشوند و سپس با شمارش و تحل يبندل و مقولهيشوند تحليعت مربوط ميبه طب يکه به نوع يمتون يتمام

 يمتون ،گرياز طرف د. ق پاسخ داده شوديتحق يهارند، به پرسشيگيکه در پوشش هر مقوله قرار م يمتون
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ن نظر که يپژوهش، از ا يکرد نظريشوند، بر اساس رويست مربوط ميط زيبه رفتار مناسب با مح يکه به نوع

 . رنديگيل قرار مير مورد تحليا خيل به فرهنگ مشترک جامعه را دارند يت تبديا قابليآ

 قيتحق يافته هاي

 پاسخ به سوال اول پژوهش 

عت در مجالت مورد يست و رفتار با طبيط زين بود که تا چه اندازه به محين پرسش پژوهش حاضر اياول

را در  ينوشتار يمطلب که عکس و محتوا 3911با يتقر يل محتوايتحل پس ازمطالعه، پرداخته شده است؟ 

قابل ذکر است که . دارندعت اشاره يبه طب يکه به نوع شوندشناسايي ميمتن در مجالت  211د، ريگ يبرم

عت يهر آنچه که در طب ياه و به طور کليوانات، درختان، گل و گيشامل ح يستيط زير محيواتص همههر 

متون استفاده شده در  يچراکه تمام. دونشميل در نظر گرفته يتحل يبرا يبه عنوان متن نيزوجود دارد، 

 . ستين يچکدام تصادفيد و هنشويخاص استفاده م ياتيمجالت با ن

 ست در دو مجلهيط زيحجم مطالب مرتبط با مح:  0جدول شماره 

متون  يفراوان نام مجله

 ينوشتار

 جمع يريمتون تصو

 درصد يفراوان درصد يفراوان درصد يفراوان

 22 301 22 032 29 19 يزندگ يروزها

 95 383 95 098 99 009 خانواده سبز

 011 211 011 311 011 301 جمع

 

است عت اشاره کرده يدر متون خود به طب يزندگ يش از مجله روزهايدرصد ب 03مجله خانواده سبز 

ر يت استفاده از تصاويل قابليعت در هر دو به دليدرباره طب يريحجم استفاده از متن تصو(. 0جدول )

ن يان متون ايدر م. استشتر يب يرمرتبط، نسبت به متون نوشتاريمرتبط و غ يمتون نوشتارعت در کنار يطب

يعني مجموع  .استعت ير طبيعدد آنها تصاو 311با ي، تقردارندعت اشاره يبه طب يدو مجله که به نوع

 . نداکه در کنار مطالب مربوط و نامربوط استفاده شده يريتصاو

 پاسخ به پرسش دوم پژوهش 

قابل  يعت و رفتار با آن تحت عنوان چه مقوالتيکه مطالب مربوط به طباست ن يپرسش دوم پژوهش ا

ست به دست آمد از يط زيمجالت، در خصوص مح يجه مطالعه محتوايکه در نت يمقوالت. هستند يبنددسته

و ( ينييتز) شناسانه ييباياهداف زراي عت بير طبياستفاده از تصو»، «عتيطب يخواص درمان»: دنن قراريا

، و «وانانيبا ح يياه در خانه و آشنايق استفاده از گل و گيتشو»، «عتيبا کننده طبيخواص ز»، «يغاتيتبل

 (.3جدول )« عتيطب يهايشگفت»
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عت در کنار متون ير طبي، استفاده از تصاو(3جدول )ها استفاده شده گر از مقولهيش از ديکه ب يامقوله

ر اغلب ين نوع تصاويا.  است يغاتين در کنار مطالب تبليست و همچنيط زيمربوط و نامربوط به مح ينوشتار

عت به منظور هر چه يطب يشده ير دستکاريکه تصاو ين معني؛ بداندکار شده يرواقعيو غ ييايبه صورت رو

عت در مطالب ير طبياز تصاو يبخش(. 0ر شماره يتصو) اندعت در مجالت چاپ شدهير طبيباتر شدن تصاويز

 يياما در فضا  .اندگرفته شده يواقع يکه عموما در فضااست هنرمندان  يهانه عکسيپس زم يغاتير تبليغ

نه عکس استفاده يزمن در پسييتز رايعت فقط بياز طبيعني . ردندا يتيعت در آنجا موضوعيکه الزاما طب

 .استشده 

 يعيبه آن پرداخته شده، استفاده از مواد طب ينوشتارن مجالت به صورت متن يکه در ا يگريمقوله د

از آنها  ين نوع محتواها که بخشيا  .استمختلف  يهايماريدرمان ب يره برايها و غوهياهان، ميهمانند گ

د محصول يخر يمتقاعد کردن مخاطب برا يعت و اشاره به آن برايمحصوالت بود، از نام طب يبرا يغاتيتبل

-يماريدرمان انواع ب يبرا يعيخواص مواد طب دربارهمجله  يعنوان متون اصلز بهيگر نيدبرد و بخش يبهره م

. دوشميها حاصل که از دادهاست  يگريمقوله د ،پوست يبا کنندهياشاره به خواص ز  .کنداستفاده ميها 

ل ين قبياز ا ين و چروک پوست و موارديرفع چ يمختلف برا يهااستفاده از ماسک بهن بخش از متون يا

 .دارنداشاره 

 

 
 0ر شماره يتصو

عت يو اعجاب به طب يکه از جنبه شگفت يکه در مورد متون است يگريعت مقوله ديطب يها يشگفت

 يهادرختان، مکان يعت همانند عمر باالين متون اتفاقات نادر در طبيا  .دوشمي يند، کدگذاراپرداخته

 . دهنديره را پوشش ميو غ يرعاديوانات غيا آمدن حيعت، به دنيز در طبيشگفت انگ
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 ها و فراواني آنها مقوله: 3جدول 

 درصد يفراوان مقوله ها

 01 002 عتيطب يخواص درمان

 29 311 يغاتيو تبل( ينييتز)شناسانه ييبايعت به منظور اهداف زير طبياستفاده از تصو

 02 11 عتيبا کننده طبيخواص ز

 1 92 وانانيبا ح يياه در خانه و آشنايق استفاده از گل و گيتشو

 09 12 عتيطب يها يشگفت

 011 528 جمع

متني است که به صورت تصويري و نوشتاري در مجالت  211ها بيش از جمع فراواني مقوله کهتوضيح آن

 علت آن استفاده از تصوير مربوط به طبيعت در اکثر مواقع در کنار متون نوشتاري است واستفاده شده است 

  .( 3جدول )

 

 

 پاسخ به پرسش سوم پژوهش 

ل يت تبديعت تا چه اندازه قابليعت و رفتار با طبين بود که مقوالت مربوط به طبيپرسش سوم پژوهش ا

 يکرد نظريتوان دنبال کرد که رويم ياتنها در مقولهن سوال را يشدن به فرهنگ مشترک را دارند؟ پاسخ ا

« وانانيبا ح يياه در خانه و آشنايق استفاده از گل و گيتشو»ن مقوله با عنوان يا . آن بود يز در پيمقاله ن

وانات، ياه در خانه، رفتار مناسب با حيد که پرورش گل و گوشيداده م ين کد به متونيا. شده است يکدگذار

 يو نوشتار يريعت را در قالب متون تصويبا طب يعمل يگر رفتارهايعت، کاشت درختان و دياز طب ينگهدار

که وارد فرهنگ  ندن را داريت اين نوع متون اشاره شده در مجالت قابليا اين بود که آيسوال ا  .دنکيعنوان م

 يوند اعضايتواند باعث پيکه م يرفتار  .دنل شوياز تجربه مشترک آنها تبد يد و به بخشنروزمره مردم شو

کارشناسان، در حفظ  يران به گفتهيست ايط زيمح يکنون يط بحرانيکه در شرانيجامعه به هم باشد و هم ا

زان يد از ماند عبارتونشميبه کار گرفته  موضوعن يمطالعه ا يکه برا ييهاشاخص  .ست موثر باشديط زيمح

ق با يزان تطبيمخاطبان، م ياقتصاد ييق با توانايزان تطبي، مينينشو آپارتمان يشهر يبا زندگ يريپذقيتطب

 .فرهنگ مخاطبان

هاي مورد مطالعه د، در مجلهانعت اشاره کردهيبه طب يگر انواع متون که به نوعين مقوله کمتر از ديا

و نه  استر يپذجامعه امکان يطبقات باال يبراتنها از آنها  يشدن بخش ييت اجرايو قابل انداستفاده شده
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نشان  يرا در باغ ي، اتاق خواب مجللاستون اتاق خواب يکه درباره دکوراس يمتن ،هراي نمونب. همه طبقات

 يتواند در سبک زندگير است و نميجامعه امکان پذ يطبقات باال يتنها برا ين نوع سبک زندگيا. دهديم

 . داشته باشد ييگر طبقات جايد

به شکل را وانات و درختان يو ح اندل دادهياه تقليعت را به گل و گيطب کد، بيشترن يابه مربوط  متون

پرداختن به .  ل شدن به فرهنگ مشترک را داشتنديت تبديکه قابل يند؛ موضوعاتاده گرفتهيناد يقابل توجه

که  انددهير کشيرا به تصو( 3ر شماره يتصو) يکلنگ ياکه خانه استن شکل يز عمدتا به اياه نيگل و گ

عنوان و به ندان رفتهياست که غالبا از ب ياتيجزء آن دسته از تجرب يکلنگ يهاخانه .ردپر از گل دا ياطيح

د، با وشيک با انسان نشان داده ميعت در تماس نزديطب يوقت ،گرياز طرف د. شوديبه آن نگاه م ينوستالژ

عنوان به. داينميم يرواقعيو غ ييايکنند، کامال رويم يزندگ هاکه عموما در آپارتمان يرانيا يتوجه به زندگ

 .اردبا را ديک باغ زيوار با يوار به ديکه تماس د ياتاق خواب ،مثال

 

 3ر شماره يتصو 

 پاسخ به پرسش چهارم پژوهش 

 يکه دو مجله مورد مطالعه در حال ساختن چه نوع نگاه استن خصوص يپرسش چهارم پژوهش در ا

؟ به عبارت ير ابزاريا غياست  يعت ابزاريکردشان به طبيا رويآ ،ترطور خاصعت هستند؟ و بهينسبت به طب

. ن دارنديجز ا يکرديا روينگرند ياش مانهيو در وجه صرفا عملگرا يعت از نظر منافع فرديا به طبيگر آيد

ند هستعت يبه طب يابزار ياز نگاه يکه حاک ييهامقوله. ها توجه کردبه مقوله بايدن پرسش يپاسخ به ا يبرا
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 يخواص درمان»چون  ييهامقوله. اندها در مجالت را به خود اختصاص دادهگر مقولهيش از ديب يتعداد

با يخواص ز»، و «يغاتيو تبل( ينييتز) شناسانه ييبايعت به منظور اهداف زير طبياستفاده از تصو»، «عتيطب

استفاده از . ندادرصد را به خود اختصاص داده 02درصد و  29درصد،  01ب يهر کدام به ترت« عتيکننده طب

محصوالت و  يبرا يغاتيهدف تبل يو اغلب برا رددا يابزار يما کارکردن دو مجله عمويعت در اير طبيتصاو

 . دونشيبه کار برده م ينيين به صورت تزيهمچن

 يريجه گيبحث و نت

تا چه اندازه به  0212که دو مجله مورد مطالعه در سال  استن پرسش يهدف پژوهش حاضر پاسخ به ا

ن نوع مجالت در ساختن يکه ا يات بالقوهيتوجه به قابلاند و با ست پرداختهيط زيمطالب مربوط به مح

ط يحفاظت از مح ين فرهنگ مشترک در حوزهيتکو يت براين قابليتجربه مشترک دارند، تا چه اندازه از ا

 .عت هستنديبه طب ين مجالت در حال ساختن چه نوع نگاهيگر اياند و از طرف دست، استفاده کردهيز

. است يستيمدرن ين مجالت وجود دارد نگاهيعت در ايکه به طب يکه نگاهدهد نشان ميها ل دادهيتحل

عت، استفاده از يطب يد مقوالت خواص درمانيآيعت بر ميمتون مرتبط با طب يل محتوايهمانگونه که از تحل

را در ن آمار يشتريعت بيبا کننده طبيو خواص ز يغاتيو تبل( ينييتز) شناسانه ييبايمنظور اهداف زمتون به

ن مجالت در حال ساختن يدر واقع ا  .عت دارنديبه طب يابزار ين مقوالت نگاهيا يتمام . رندمجالت دا

 يهايشگفت  .ن استييته قابل تبيمدرن يکه کامال با عقل ابزار ينگاه  .عت هستنديبه طب يابزار ينگاه

ن به يياز باال به پا ينگاه  .ن مجالت به آن پرداخته شده استياست که در ا يگريز مقوله ديعت نيطب

 يرد و برايره انسان قرار بگيتواند تحت نگاه خيکند که مينگاه م ياعنوان ابژهعت بهيعت که به طبيطب

 .شناسانه دارند ييباين نوع مطالب کارکرد زيانسان جذاب باشد چراکه ا

ن يشوند بنابرايران محسوب ميپسند در ان مجالت عامهيتريمين دو مجله جزو قدينکه ايبا توجه به ا

پسند و خواه جز ، خواه عامهياهيهر نشر»سک ياز نظر ف  .از فرهنگ عامه هستند يسک بخشيف فيطبق تعر

. ، ص0215 ،ياستور) «ل شودياز فرهنگ عامه تبد يخود کند تا به بخش يرا خواننده« مردم» بايدآن 

ن يد بنابرانوند داريروزمره مردم پ يپسند با زندگکه مطالب مجالت عامه يياز آنجا ،گريبه عبارت د. (018

ن ين عمر ايانگيم  .دند کنيد و تجربه مشترک تولنل شوياز فرهنگ عامه تبد يد که به جزئنن را داريت ايقابل

سال  01اند خود را دارند که توانسته يهادهد که آنها خوانندهينشان م ين تاحديسال است و ا 01دو مجله 

 . منتشر شوند يمتماد

ن فرهنگ مشترک در حوزه يرسد مجالت مورد مطالعه به نقش خود در تکويان به نظر مين ميدر ا

ست در يط زين رفتار مناسب با محينند که در تکويبينم يگر ضرورتيستند و از طرف ديست آگاه نيط زيمح

و  ،ينيمدرن و شهرنش يبا زندگ ه آنها پرداخته،مجله بکه  يداشته باشند و مقوالت ينقش يط کنونيشرا

ن مجالت از يکه ا يااستفاده  .ندارندسازگاري  يطبقه متوسط از نظر درآمد ياقتصاد ييتوانا نيهمچن

 يکنند و از خواص درمانياستفاده م ينيعت به صورت تزئير طبياز تصاو يعنياست؛  يکنند ابزاريعت ميطب

خواص  اند، يعنيهل مجالت به دست آمديکه از تحل ينيدر واقع  مضام. نديگويعت ميطب يبا کنندهيا زيو 
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به رفتار  ،يغاتيو تبل( ينييتز) شناسانهييبايمنظور اهداف زعت بهير طبيعت، استفاده از تصويطب يدرمان

ار مناسب که به رفت همچنين، متوني .ددارنعت يبه طب ينگاه ابزارو ، اندتوجه نکردهست يط زيمناسب با مح

عموم  يبرا امکان تجربه آنها دارند چرا کهنت حل شدن در فرهنگ مشترک را ياند، قابلعت پرداختهيبا طب

 . دنرا ندارو در زندگي واقعي آنها مردم 

عت و محافظت از آن با افراد يبا طب يجاد فرهنگ دوستيا يتوانند براين مجالت ميگردانندگان ا

-ه کنند که بهيته ييهاگزارش يانهيورزشکاران و افراد مطرح در هر زممحبوب جامعه چون هنرمندان، 

در  راي نمونهب . عت در رفتار فرد محبوب نشان داده شوديم رفتار مناسب با طبير مستقيا غيم يصورت مستق

عت و رفتار يبا طب يدوست. عت سخن گفته شودياو با طب يا از دوستي نشان داده شوند، يحال کاشتن نهال

، يآپارتمان منازلاه در يپرورش گل و گ يراهنما . توانند انجام دهندياست که همه م يمناسب با آن کار

توانند يمختلف م يهاوهيبه ش... کمتر مصرف کردن آب، و  يهاخشک از تر، آموزش راه يهاجدا کردن زباله

در عت يبه طب ين نوع نگاه ابزاريا همچنان اگر . ان شونديب يو نوشتار يريدر مجالت در قالب متون تصو

توانند نقشي در حل مجالت نميابد، يعت تداوم ين به طبييباشد و نگاه از باال به پامجالت عامه پسند غالب 

چراکه  ؛ران شده استير جهان و به خصوص کشور ايبانگيکه اکنون گر داشته باشند يطيست محيمشکالت ز

ن يرسانه به نقش خود در تکو ياهال آگاهين مسائل از راه درک ضرورت مسئله و يراهکار فائق آمدن بر ا

  .گذرديفرهنگ مشترک م
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