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چکیده
هدف اصلی این تحقین ،بررسی رابطه استفاده از رسانه ماهواره بر هویت فرهنگی جوانان
شهر شوش میباشد .به لحاظ نظری ،برای بررسی این رابطه از دیدگاههای تلفیقی صاحبنظران
جهانی شدن در حوزه ارتباطات و نیز نظریه پردازان وابسته به صنایع فرهنگی ،و نظریه جامعه
اطالعاتی در خصوص پیامد این رسانهها استفاده شده است .روش پژوهش ،پیمایشی بوده و برای
بررسی فرضیهها از آزمون همبستگی پیرسون و جهت گردآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه
استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش شامل تمام جوانان  74تا  30سال شهر شوش است که از
میان آنها  366نفر براسا فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند .تجزیه و تحلیل دادهها،
با استفاده از نرمافزار  spssصورت گرفت .نتای نشان دادند بین استفاده از برنامههای ماهواره و
چگونگی گذران اوقات فراغت ،عدم پایبندی به زبان بومی و سبک ازدواج غیر سنتی رابطهای
معنادار و م بت وجود دارد .همچنین نتای حاصل از مدل رگرسیونی حاکی از آن است که بین
استفاده از ماهواره با هویت فرهنگی بومی جوانان رابطه معناداری وجود دارد که به نوبه خود
نشانگر تیییر رفتار جوانان به سمت الگوهای جدید است.
کلیدواژهها :هویت ،هویت فرهنگی ،ماهواره ،جهانی شدن ،جوانان شهر شوش.
 -7مقاله حاضر مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ت ثیر استفاده از برنامههای ماهواره بـر هویـت فرهنگـی
جوانان (مورد مطالعه شهرشوش ،میباشد که در سال  7397به راهنمایی دکتر نواب دفاع شده است).
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مقدمه
یکی از مراجع اصلی هویتدهی در جهان امروز ،رسـانههـا بـهویـژه مـاهوارههـا هسـتند .ایـن
رسانهها با پاسخدهی به حوا

انسانها ،در رشد و اعـتالی فرهنگـی و هویـت جمعـی آنـان نقـش

اساسی دارند .به این معنا که آگاهی و ذهنیت مردم نسبت به جهان ،بستگی به محتوایی دارد که از
رسانهها دریافت میکنند؛ زیرا رسانهها واسطه و میـانجی بـین آگـاهیهـای فـردی و سـاختارهـای
گستردهتر فرهنگی و اجتماعی و نیز سازنده معنا هستند .رسانهها عـالوه بـر هویـتسـازی ،موجـب
تیییر هویتی نیز می شوند .جریـان نـابرابر محصـوالت فرهنگـی از غـرب بـه جهـان سـوم بـه ایجـاد
شرایطی منجر شده است که طی آن عموما هنجارهای غربی رشد چشـمگیری در جوامـع مختلـ
پیدا کردهاند و رسانههای غربی توانسـتهانـد بـر ماهیـت تولیـد و مصـرف محصـوالت فرهنگـی در
کشورهای در حال توسعه تـ ثیر بگذارنـد ( .)Downing ،7990بـا ایـن حـال برخـی شـواهد دیگـر
حاکی از ان است که گسترش اطالعات در سـطح جهـان ،نـه تنهـا باعـث تضـعی

هویـت ملـی و

فرهنگی نمیشود ،بلکه عمال به تقویت انواع فرهنگهای سنتی نیز کمک میکند .جان تاملینسون
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معتقد است که جهانی شدن به جای نابودی هویتها آنهـا را تک یـر مـیکنـد .تاملینسـون همچنـین
اعتقاد دارد که کاستلز 8با تعری
نیروی مخال

هویت به عنوان یک نوع محـرک فرهنگـی مسـتقل کـه بـا یـک

جهانی شدن از میان اجتماعات محلی فوران میکنـد ،در واقـع منطـن درونـی نسـبتا

جبــری میــان فراینــد جهــانی شــدن و ســاخت نهــادیشــده هویــتهــا را نادیــده مــیگیــرد
( .)Tomlinson ،7999به بیان سادهتر میتوان گفت:جهانی شدن در واقع ،جهانی شـدن مدرنیتـه و
منادی هویت است .با این حال ،به نظر میرسد مسئله مهمتر افزایش شـبکههـای تلویزیـونی غربـی
است که به زبان محلی کشورهای مختل

برنامـه پخـش مـیکننـد .ایـن امـر مشـکل زبـان و فهـم

محتوای برنامه را از بین میبرد و باعث میشـود رقـابتی تنگاتنـگ بـین رسـانههـای ملـی و جهـانی
درگیرد .به عبارت دیگر ،امپریالیسم رسانه ای غرب به سرعت خود را با شرایط جدید وفن میدهد
و با تولید و پخش گسترده در سراسر جهان ،ویژگیهای فرهنگی خود را در قالب زبانهای محلی
انتقال داده ،عرصه را برای رسانه های ملی و منطقهای تنگتر میکند .در حقیقت ،فرایند ارتباطات
از راه دور و استفاده از ماهواره و سایر رسا نه های گروهی برای پخـش امـواج در سـطح گسـترده،
1- John Tomlinson
2- Castells
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رابطه بین استفاده از برنامههای ماهواره و هویت فرهنگی جوانان

یــک شمشــیر دو لبــه اســت کــه مــی توانــد پیامــدهای م بــت یــا منفــی بــه دنبــال داشــته باشــد
( .)Kluver ،8558امکان دسترسی اقوام گوناگون به اطالعات و دادههای متناسب با فرهنگ قومی
خود می تواند برای دولتهای ملی ،بهویژه در کشور هایی که تنوع فرهنگی و قومی باالیی دارنـد،
مشکالت زیادی داشته باشد؛ اما وجه م بت آن ،تقویت فرهنگ قومی است .به عبـارت دیگـر ،در
حالی که بسیاری از کشورها در حال کاستن از تنوع قومی بوده و در برابـر اسـتحاله فرهنـگهـای
قومی مقاومتی نشان نمی دهند ،ماهواره یک بار دیگر پیوند این اقوام را با آداب و رسوم و فرهنگ
خودشان برقرار میکند .اینکه چنین فرایندی تا چه اندازه نیات خیرخواهانه دارد ،بـه شـدت مـورد
تردید است ،اما آنچه واقعیت دارد ظرفیت بسیار گسترده تلویزیونهای ماهوارهای برای تحکیم یـا
تضعی

هویتهای فردی ،فرهنگی و اجتماعی است.

بیان مسئله
طی سالهای اخیر رواج صـنایع الکترونیـک و توسـعه فضـای اطالعـاتی و انتشـاراتی جدیـد
موجب تشدید ت ثیرات مخرب فرهنگی و اجتماعی ناشی از فرایند شتابان جهانی شدن در نگرش و
رفتاری افراد به ویژه جوانان شده است؛ زیرا تلویزیون از ایـن صـالحیت برخـوردار اسـت کـه [از]
منابع موجود برای ساخت و تیییر هویت محلی و فرهنـگ رسـمی اسـتفاده کنـد (.)Barker ،8555
این رسانه ها با اتخاذ یک اخالق رسانه ای و ایجاد مسیری بـرای پرورانـدن آزادی و توانمندسـازی
جهانی باعث خوردشدن ساختارهای سنتی میشوند .مجمـوع ایـن تحـوالت سـبب شـده موضـوع
هویت اجتماعی ،7فرهنگی و فردی و ت ثیرگـذاری آن در سـایر کـنشهـا و نگـرشهـای جوانـان،
اهمیت یابد .چنانچه جوانان از نگرش و باور پویـا و پایـدار فرهنگـی تهـی شـوند و نتواننـد دنیـای
درونی و ذهنی خود را با ارزشها و هنجارهای بادوام تجهیز کنند ،دچار انفعال ،انزوا ،بی انگیزگی
و بدبینی نسبت به جامعه میشوند و بحران هویت را میدهد .از سـویی در جامعـهای کـه وسـایل
ارتباط جمعی جدید ،همچون ماهواره مورد استفاده جمع ک یری از افراد اسـت ،ذهنیـت و هویـت
ناپایدار ،چندالیه و پراکنده ظهـور مـییابـد .در واقـع ،ایـن ارتبـاط بـا اتکـا بـه وسـایل ارتبـاطی و
اطالعاتی جدید شکل میگیرد و چشماندازی از فهم و درک جدید از ذهنیت را آشکار میسـازد
که در صورتبندی های گفتار و عملکرد کـه بـه لحـاظ تـاریخی محسـو

انـد ،جـان مـیگیـرد.
1- Social ldentity
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این ارتباطات راهگشای نگریستن به انسان به عنوان پدیده ای چند الیه ،تیییرپذیر ،منفعل ،خـالق و
تکه تکه است .از سوی دیگر ،مخاطب برنامههای ماهواره ،براسا

برداشت خود از برنامهها تـ ثیر

می پذیرد و به مقتضای آن تیییـر رفتـار داده ،الگـوی عملـی مـیگیـرد ()Mcquail.d ،7996؛ زیـرا
ماهواره دارای آثاری چون :جذب مخاطبان به برنامههای شبکههای خارجی با دادن قدرت انتخاب
بیشتر به آنان بهمنظور تعیین برنامه دلخواه خود ،مصرف کننده شدن صرف کاالهای شـرکتهـای
خارجی ،تیییر در فرهنگ اصیل مخاطبان و ت ثیر در ارزشها ،باورها و رفتارهای مذهبی میباشـد.
امروزه رسانه های گروهی فراملی و فرافرهنگی نقش بسیار مهمـی در فـراهم آوردن درونشـدهای
ناسازگار با نظام هویتی افراد ایفـا مـیکننـد و بـا اطالعـاتی کـه بـا ارزشهـا ،هنجارهـا و مجموعـه
ویژگیهای فرهنگی متعارض است ،موجب انقطاع هویت فرد شده ،زمینه را برای پـذیرش هـویتی
جدید فراهم میآورند .بنابراین ،رسانههای جمعی به تناسب سیاستها و راهبردهایی که در جهـت
انطباق یا گسستگی با اهداف توسعه ملی انتخاب میکنند ،میتوانند به پایداری یا تیییر ارزشهـای
فرهنگی کمک کنند .فرهنگ پوشش ،فرهنگ مصرف ،زبان ،سبک ازدواج ،تداوم رسوم و حتـی
فرهنگ اوقات فراغت مت ثر از این ارزشها و هنجارهاست.لذا در این تحقین بهدنبـال بررسـی ایـن
مسئله هستیم که استفاده از رسانه ماهواره (مهمترین ابـزار جهـانیسـازی) بـه عنـوان متییّـر مسـتقل
پژوهش ،ت ثیراتی در متییر وابسته که هویت فرهنگی است (و سازنده و شکلدهنده هویـت محلـی
است) دارد .در این زمینه ،نکته بسیار قابل توجه این است که کاربرد تجهیزات دریافت از مـاهواره
شکل عمومی یافته است و با قیمت ارزان ،حجم کم و کارایی باال خودنمایی میکند .آنتنهای 35
تا  65سانتیمتری و گیرندههای رقمی (دیجیتالی) و کارتی کانالیابهای کوچک دستی از جملـه
این تجهیزات هستند که به راحتی تعداد بـیشـماری از کانـالهـا را ردیـابی مـیکننـد و در اختیـار
مخاطبان قرار میدهند .در ایران از دهه  15با مشکالت ماهواره و دریافت شبکههـای تلویزیـونی از
طرین آن روبهرو هستیم .در واقع ،برای اولینبار در طول تاریخ ،موزههای فرهنگی ایـران بـه روی
پیــامهــای مصــوری کــه مســتقیما از فراســوی مرزهــای جیرافیــایی ،سیاســی ،فرهنگـی و اجتمــاعی
میآمدند ،باز شد (ارجمندی .)63 :7365 ،در این میان ،استفاده از ماهوارهها برای پخش برنامههای
تلویزیونی ،تحول عظیمی در تولید و پخش برنامه ها در سطح وسیع ایجـاد کـرده اسـت .لـذا عـدم
امکان کنترل امواج ماهوارهای باعث شده است که حجم وسیعی از برنامههای برونمرزی به فضای
فکری جامعه وارد شود و بر ابعاد مختل

هویت فرهنگی اثر گذارد .ایجاد تیییر در فرهنگ جامعه
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را میتوان به عنوان یکی از پیامدهای استفاده از تجهیزات جدید ارتباطی در نظر گرفت .با توجه به
سطح باالی قدرت ت ثیرگذاری این رسانه ،در برخی ازکشورها (عمدتا آسـیایی) مطالعـاتی دربـاره
ماهواره و تبعات آن از جنبههـای مختلـ

انجـام مـیشـود .بـرای م ـال ،در حـوزه شـرق آسـیا در

کشورهایی نظیر :مالزی ،سـنگاپور ،چـین و هنـد مراکـزی تاسـیس شـده کـه بـه بررسـی بـازخورد
شبکههای ماهوارهای و کابلی و پیامدهای فرهنگی آن میپردازند و به موازات آن تالش کردهانـد
تا از همین رسانه برای معرفی و ت ثیرگذاری منطقهای و جهانی فرهنگ و تاریخ خود استفاده کنند.
دروسی که به سبب استفاده پیشین از ماهواره فراگرفته شدهانـد ،بـروز برخـی مشـکالت را هشـدار
میدهند .اما فضای ارتباطی آماده به چالش کشیدن خواهد ماند؛ هرچـه بـه دوره وسـایل ارتبـاطی
جدید مانند ماهواره نزدیکتر میشویم ،با توجه به فناوری به کاررفته در آن ،ویژگیها و شـرایط
جدیدی پیش روی انسانها قرار میگیرد (محکی.) 66:7368 ،در این میان ،جوانان اغلب نخسـتین
افرادی هستند که از پیشرفتهای نو در این عرصه بهره مـیگیرنـد .امـروزه جوانـان بـه شـیوههـای
مختل

قادر به استفاده و به کارگیری فناوریهای نوین ارتباطی هستند .بسیاری از تعابیر ،تجـارب
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و اعمالی که جوانان انجام میدهند ،مجازی هستند که از طرین اشکال مختل

فناوری اطالعـات

و سرگرمی منتقل می شوند که یکی ازعمده ترین آنهـا تلویزیـون اسـت .ایـن ت فنـاوریهـا یـک
فرهنگ اطالعات ،تفریح و خودمختاری نسبی را به جوانان عرضه میکند که همه آنها برای افـراد
جوان جذاب میباشـند .از آنجـا کـه جوانـان در صـدر ایـن انقـالب اطالعـاتی از سـوی رسـانههـا
میباشند ،با چالش میزان تطبیـن ایـن تصـاویر بـا واقعیـات موجـود جامعـه مواجـه مـیشـوند .ایـن
رسانههای ماهوارهای برنامههایی در اشکال متفاوت با هدف جذب مخاطبین تولید میکنند ،سـپس
به شیوه خاص خود ،تصویری از واقعیات موجود ارائه میدهند و بر این واقعیتها مسلط میشوند.
در واقع ،همان طور که میخواهند ،تیییـرات را مـدیریت مـیکننـد .ایـن مسـئله مـیتوانـد هویـت
فرهنگی را دچار چالش ساخته ،از این مسیر ،راه را برای فرسایش آن هموار سازد؛ زیرا هویـت در
چارچوب فرهنگ خاص هر جامعه ساخته میشود و حاصل یک پروسه طوالنی ارتباطـات متقابـل
و کسب تجارب تاریخی یک ملت است .از اینرو با توجه به نقش و پیامدهای رسـانه مـاهواره بـر
تمام ابعاد جامعه ،از جمله وضعیت و میزان پایبندی جوانان شهر شوش به هویت فرهنگی خـود بـه
عنوان یک میدان فرهنگی مهم مت ثر از این فرایند ،بـه نظـر مـیرسـد انجـام دادن چنـین تحقیقـاتی
1- Virtual
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دارای اهمیت اساسی و راهبردی است؛ زیرا جوانان مستعدترین گروهی هستند که تحت ت ثیر ایـن
چالشها و تحوالت فرهنگی قرار میگیرند.

اهداف پژوهش
هدف کلی این پژوهش ،بررسی استفاده از برنامههای ماهواره و ت ثیر آن در هویت فرهنگـی
جوانان شهر شوش است.
هدف جزئی این تحقین عبارت است از:
شناسایی میزان ت ثیر برنامههای ماهواره در هر یک از شـاخصهـای هویـت فرهنگـی شـامل:
اوقات فراغت ،زبان ،رسوم سنتی و سبک ازدواج.

فرضیهها
جدول  .5ارتباط بین فرضیات و الگوی نظری موجود در تحقیق
ردیف
7

فرضیه اصلی تحقیق

پشتوانه نظری

به نظر میرسد بین استفاده از برنامههـای مـاهواره

نظریه جهانی شدن با اتکا به اندیشههای آنتـونی

و هویت فرهنگی رابطه وجود دارد.

گیدنز و ایمانوئل کاستلز

جدول  .1فرضیههای فرعی تحقیق
ردیف
7
8
3
6

فرضیات

پشتوانه نظری

بین نحوه گذران اوقات فراغـت وگـرایش بـه برنامـههـای

نظریه کاشت جرج گربنر ،نظریـه صـنایع فرهنگـی

ماهواره رابطه وجود دارد.

(هورکهایمر ،آدورنو و هربرت مارکوزه)

بین استفاده از برنامـههـای مـاهوارهای و پایبنـدی بـه زبـان

نظریه رسانههای سرایتدهنده ژوزف کاپال

بومی رابطه وجود دارد.
رابطه میان استفاده از برنامههای ماهواره و عالقه به بر پایی

نظریه جهانی شدن آنتونی گیدنز

و شرکت در رسوم و تشریفات سنتی
رابطه میزان ت ثیر پذیری از برنامههـای مـاهواره و گـرایش

نظریــه جامعــه اطالعــاتی ایمانوئــل کاســتلز ،نظریــه

به ازدواج به سبک جدید

وابستگی مخاطب-رسانه ملوین دیفلور
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پیشینه پژوهش
عبداهلل بیچرانلو( )7369در پژوهش خود با عنوان« ،بررسی کارکردهای شبکه های تلویزیونی
ماهوارهای در جنگ نرم» پرداخته است .نتای وی حاکی از آن است کـه ایـن رسـانه بـا تـ ملی بـر
مفهوم قدرت نرم و جنگ نرم در راستای ت مین این موضوع در خصوص ایران ،نقـش رسـانههـای
تصویری در دو سطح مخاطبان خارجی و داخلی را تعیـین مـیکنـد .در سـطح خـارجی ،بازنمـایی
ایران در برخی رسانه های تصویری غرب به منظور شکل گیری تصویری خاص از ایـران ،بـه طـور
اجمالی تحلیل شده و در سـطح داخلـی نیـز فعالیـت شـبکههـای تلویزیـونی مـاهوارهای در جهـت
ت ثیرگذاری فرهنگی -اجتماعی در جامعه ایرانی مورد تمرکز قـرار گرفتـه اسـت .سـجاد بصـیر در
پیمایش ( )7361خود با موضوع« ،بررسـی نگـرش و گـرایش بـه کـارکرد برنامـههـای شـبکههـای
ماهوارهای و عوامل مؤثر برآن» ،به این نتیجه دست یافت گویههایی که در ارتبـاط بـا بعـد فراغتـی
کارکرد ماهواره میباشد ،نشان میدهد که ماهواره ،نقش مهمی در پرکردن اوقـات فراغـت دارد،
ولی تنها عامل اوقات فراغت محسوب نمیشود .پس میتوان گفت که سازمانها و نهادهـایی کـه
متولی اوقات فراغت میباشند ،عملکرد مطلوبی نداشتهاند .بهزاد نادرنژاد در پژوهش خـود بـه ایـن
نتیجه میرسد :افرادی که زمان بیشتری را صـرف اسـتفاده از مـاهواره مـیکننـد ،بـه نسـبت ،نمـره
کمتری از سازه هویت فرهنگی محلی دریافت کردهانـد (نـادرنژاد .)737:7369 ،لطیفـه پاوانتـه 7در
پژوهش خود با نام «مصرف رسانهای در میان جوانان بزرگسال مالزی» ،نتیجه کلی که این محققین
بدان دست یافتند نشان داد که دیدگاه بسیاری از جوانان گـرایش بـه ایـن مسـئله دارد کـه هویـت
خودشان را ابتدا براسا

گروه قومی خود و سپس به عنوان یک مالزیایی تشخیص دهند .اما آنچه

ت ثیر سیاسی این رسانهها را بر زندگی روزمره جوانان نشان میدهد این است کـه در معـرض قـرار
گرفتن جوانان در برابر این شبکهها می تواند قوم گرایی مبتنی بر زبان را در میان آنها افزایش بدهد.
بنابراین تقویت و ت کید زیاد بر هویت قومی با تکیه بر نقش رسانهها میتواند به تضـعی

وحـدت
8

ملی در جوامع متک ر چند قومیتی در طی زمـان بینجامـد ( .)Pawanteh ،8554سـوزان دیـویس و
داگال

دیویس 3در مقالهای بـا عنـوان «رسـانههـای مـاهوارهای و نوجوانـان در مـراکش» .اظهـار
1- Pawanteh Latiffa
2- Susan Davis
3- Douglas Davis
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داشتندکه براسا

داده ها نوجوانان پسر کـه در معـرض رسـانههـای غربـی و فـیلمهـای آنهـا قـرار

میگیرند ،بیش از دختران نوجوان سلیقههای فردی خود را دخالت میدهند .به نظر مـیرسـید کـه
آنها بـه طـور معمـول از تناقضـات موجـود میـان محتـوای رسـانههـای شـبکههـای غربـی مـدرن و
ارزشهای سنتی و هویت اسالمی آگاه و معتقد بودند که این تناقضـات بـه طـور کامـل قابـل رفـع
نمیباشند؛ اما در عین حال ،آنها همچنان خواستار حفظ ارزشهای سـنتی و هسـتهای برگـر فتـه از
هویت هستند (.(Davis & Davis ،7969

مبانی نظری پژوهش
7

چارچوب نظری این تحقین عبـارت اسـت از :نظریـه کاشـت جـرج گربنـر  ،تئـوری صـنایع
فرهنگی با تکیه بر اندیشههای مـارکس هورکهـایمر و تئـودور آدرنـو و هربـرت مـارکوزه ،نظریـه
رسانههای سرایتدهنده ژوزف کاپال ،نظریه ساختارگرایی (جهانی شـدن) آنتـونی گیـدنز ،نظریـه
جامعه اطالعاتی ایمانوئل کاستلز و همچنین نظریه وابستگی مخاطب -رسانه ملـوین دیفلـور .دلیـل
استفاده از آرای این اندیشمندان این است که جامعه ایران ،سنتی و در حال گذار میباشـد .لـذا در
این مسیر شاهد بروز تضادهایی در میان هویتهای محلی با هویتهـای غربـی در ارتبـاط بـا تـ ثیر
رسانه ماهواره ،بهویژه در میان جوانان هستیم و به نظر میرسد که این ترکیب بـه درک و کنکـاش
موضوع پژوهش کمک خواهد کرد.
 نظریه کاشتنظریه کاشت به عنوان یکی از پرکاربردترین نظریههای مربـوط بـه آثـار رسـانههـای ارتبـاط
جمعی ،بهتر از هر نظریهای آثار فناوری رسانه ای بر جامعه و تحـوالت آن را نشـان مـیدهـد .ایـن
نظریه محصول دو دهه فعالیت پژوهشی گروهی به سرپرستی جورج گربنر بر روی وسـایل ارتبـاط
جمعی به طور عام و تلویزیون بـه طـور خـاص اسـت .گربنـر بـر ایـن بـاور اسـت کـه تلویزیـون و
رسانه های مدرن چنان جایگاه محوری در زندگی روزمره ما پیدا کردهاند که محـیط نمـادین آن و
پیامهایش در مورد واقعیت ،جای تجربه شخصی و سـایر وسـایل شـناخت جهـان را گرفتـه اسـت.
1- Gorge Gerbner
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گرب نر با تمرکز اطالعات خود بر شهروندانی که میزان تماشای تلویزیـون در میـان آنهـا باالسـت و
مقایسه آنها با افرادی که کمتر تلویزیون تماشا میکنند ،چنین نتیجه گرفت که از نظر تماشـاگران
پرمصرف ،تلویزیون عمال سایر منابع اطالعات ،افکار و آگاهیها را به انحصار درآورده و در یک
کاسه می کند .اثر این مواجهه با پیامهای مشابه ،چیزی را تولید میکند که گربنر آن را «کاشت» یا
آموزش جهانبینی رای  ،نقشها و ارزشهای رای می خواند .گربنر در راستای انتقادهـایی کـه از
نظریه کاشت شد ،تجدید نظرهـایی را در ایـن زمینـه انجـام داد .وی دو مفهـوم «متـداولسـازی» و
«تشدید» را به نظریه خود افزود تا به این واقعیت اذعان کند که نتـای تماشـای تلویزیـون هنگـامی
روی میدهد که تماشای بیش از حد ،به تقارن دیدگاهها در گروهها منجر شود .تشدید نیـز زمـانی
اتفــاق مــیافتــد کــه اثــر کاشــت در گــروه خاصــی از جمعیــت بیشــتر باشــد ()Barke ،8558
( .)Atton ،8557 :781( (Stok ،8553 :857به طور کلی از نظریه کاشت ایـنچنـین برمـیآیـد کـه
تلویزیون رسانه ای است که بسیاری از تصـورات مـا را از دنیـای پیرامونمـان شـکل مـیدهـد .ایـن
تصورات نقش مؤثری در کنش اجتماعی و جامعهپذیری و از اینرو در هویت فرهنگی ما دارد.
 -نظریه صنایع فرهنگی

5

صنایع فرهنگی ،صنعتی است کـه بـه وضـعیت وابسـتگی ،اضـطراب و ضـع

خـود متوسـل

میشود و از دل این وضعیت برمیخیزد و به تحکیم و تقویت آن میپردازد .پیامی که این وضعیت
اباله میکند ،غالبا پیام «تطبین و تسلیم» است .صنعت فرهنگ از طرین خواسـتاندیشـی یـا تفکـر
شائن و جابهجا شده ،و دگرگون ساختن رضایت سعی میکند تـا نیـاز افـراد بـه تفـریح و تنـوع را
بــرآورده ســازد .در ایــن مــورد جــرج ریتــزر 8صــنعت فرهنــگ را ســاختارهایی عقالنــیشــده و
بوروکراتیزهشده می داند .او معتقد بود که در جامعه جدید ،فناوری با اتکا به رسانهها به اسـتبداد و
حکومت مطلقه میانجامد .وی آن را به م ابه روشهای نـو ،بسـیار مـؤثر و حتـی بسـیار دلپـذیری
می دانست که برای کنترل دنیای خارجی افراد و تیییر هویتها و ارزشها از آن استفاده مـیشـود.
برای م ال ،از تلویزیون برای خواب کردن و جامعهپذیر ساختن به شیوهای خاص و هدفمند و حتی
برای مسائل جنسی و ورزشهای جمعی و گذراندن اوقات فراغت استفاده میشـود .مـارکوزه ایـن
1- Of cultural industriest theory
2- Ritzer George
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نظر را که فناوری بیطرف است ،مردود میشـمارد و فنـاوری رسـانهای را وسـیلهای مـیدانـد کـه
دنیای جدید به منظور سلطه از آن اسـتفاده مـیکنـد ( .)Ritzer , 7966 :738-737لـذا از مظـاهر و
ابزار قدرت صنعت فرهنگ در جامعه کنونی ،شبکههای تلویزیونی ماهوارهای است که در همه جا
و هر زمانی حضور دارند .امکان استفاده از صدها شبکه تلویزیونی و باال بردن قدرت انتخاب افراد،
از اولین نتای استفاده از ماهواره در پخش تلویزیونی و مهمتر از آن ،دریافـت برنامـه از جوامـع یـا
فرهنگ های گوناگون است که درهـای جوامـع را بـه روی یکـدیگر بـاز مـیکنـد .در ایـن میـان،
کشورهای فرستنده ابعاد مختل

فرهنگی خود را به درون سایر جوامع میفرستند و سرعت اشـاعه

فرهنگی را افزایش میدهنـد و در نتیجـه ،از طریـن تضـعی
یکپارچگی جوامع را با مشکل مواجه میسازند .ایـن تضـعی

و تکـهتکـه کـردن هویـت فرهنگـی،
و فرسـایش هویـت عمـومیتـرین

مشکل پیش روی کشورهای در حال توسعه به شمار میآید« .آزاد ارمکـی» جامعـه شـنا

ایرانـی

معتقد است که با توجه به سلطه شرکت های چند ملیتی بر تولید فناوری ماهواره و سیاستگـذاری
در توسعه آن ،فرهنگ ها در حالت اعتدالی و برابر به مشـارکت نخواهنـد پرداخـت و بـر اثـر عـدم
حضور همة عناصر فرهنگ بومی و در مقابل ،حضور همهجانبة عناصر فرهنگ بیگانه که در جهت
برآورده کردن نیاز های صاحبان فناوری مـاهواره و اشـاعهدهنـدگان فرهنـگ غربـی اسـت ،نـوعی
تقابل فرهنگی صورت خواهد گرفت (آزاد ارمکی« .)1-75 :7314 ،عریضی» استفاده از تلویزیـون
را مانند تیغ دو لبه میداند :از یک سو ،تلویزیون می تواند طبقات ،اقشار و ملـل را بـه هـم نزدیـک
کند و از سوی دیگر ،احسا

جدایی و ویژگیهای متفاوت فرهنگی را تشدید کند .نتیجه این امر

میتواند یکی از این موارد باشد :طبقات ،قشرها و ملل ویژگیهای خود را حفـظ مـیکننـد؛ یـا در
ویژگیهای دیگر حل میشوند؛ یا ویژگیهای یکدیگر را اکتساب کـرده ،بـه ویژگـیهـای خـود
میافزایند؛ یا از مجموعة این ویژگیها ،یک ویژگی مختلط میسازند (عریضی.)741:7360 ،
 نظریه رسانههای سرایت دهندهنظریه ژوزف کاپال 7با عنوان «رسانههای سـرایتدهنـده» وسـایل ارتبـاط جمعـی را بـه منزلـه
عواملی میبیند که موجب تک یر ایدهها یا اشاعه آنها از طرین فرایند تقلید میشود .منظور کـاپال از
1- Joseph cappella
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تقلید ،نوعی تقلید رفتاری ـ ذهنی و همهگیر است .ما موارد تقلیدشده را با هویت دقیقشان در ذهن
نداریم ،بلکه نتای آنها را دیده و در رفتاری دیگر ،آنها را مشاهده و تجربـه مـیکنـیم .کـاپال ایـن
فرایند تقلید را «میمی» مینامد و به میمیهایی که از طرین رسانههای ارتباط جمعی ایجاد میشوند،
نظیر مدها -اصطالب هایی که مردم آنها را از تلویزیون یاد گرفتهانـد -مـیپـردازد .بـه نظـر کـاپال،
میمی های مذکور به مرور زمان به فرهنگ تبدیل میشوند .از اینرو ،اظهار مـیدارد کـه رسـانههـا
میتوانند نگرش مخاطبان نسبت به محیط ،دگر گون سازند (.)Cappella ،8558
ملوین دیفلور 7نیز نظریه وابستگی مخاطب -رسانه -جامعه را مطرب و بر این نکته ت کید کرد
که می توان از روابط سه گانه بین رسانهها ،مخاطبان و جامعـه و نیـز پیـامهـای شـناختی ،عـاطفی و
رفتاری رسانه و مخاطبان سخن گفت .وی معتقد است که اولین پیامد ت ثیر رسانهها ایجاد ابهـام در
مخاطبان و سپس رفع آن ابهام است .ابه ام خـود ناشـی از برخـورد اطالعـات متنـاقض بـا یکـدیگر
است .هنگام را دادن وقایع غیرمنتظره یا وضعیتهای خاص ،مردم پیامهای متناقضـی از رسـانههـا
دریافت میکنند ،اما نمیدانند چگونه آنها را تفسیر کنند .بر اثر این فشار ،رسانهها در مرحله بعـد
با اطالعات کاملتر ،این ابهام را رفع نموده ،به این ترتیب تفسیرها را محدود ساخته و با ابهامزدایی
سبب تحدید ساختار اجتماعی میشوند .این ابهام در جوامعی که در حال گذر از رسـوم سـنتی بـه
جامعه مدرن هستند ،بسیار شدیدتر است (.)deflor ،7968
 نظریه جهانی شدن آنتونی گیدنزآنتونی گیدنز 8هویت شخصی را چیزی در نتیجه تداوم کنشهای اجتمـاعی فـرد -کـه بـه او
تفویض شده -نمیبیند ،بلکه آن را چنان میداند که به طور مداوم و روزمره ایجـاد مـیشـود و در
فعالیتهای بازتابی خویش مورد حفاظت و پشتیبانی قرار میگیرد (گیدنز )7 :7316 ،از ایـن گفتـه
گیدنز برمیآید که ه ویت هر شخصی لزوما ذاتی آن شخص نیسـت ،هویـت نقشـی نیسـت کـه از
طرف جامعه به شخص تفویض شـود ،بلکـه فراینـد معناسـازی اسـت کـه طـی زنـدگی روزمـره و
سازوکارهای آن ساخته می شود .هویـت هرگـز ثابـت نیسـت ،بلکـه متحـول یـا دینامیـک 3اسـت.
1- MLven Deflor
2- Anthony Giddens
3- Dynamic
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با جهانی شدن فزاینده رسانههای ارتباط جمعی ،راههای تازه ای برای انتخاب در برابر شخص قـرار
میگیرد .تلویزیون از طرین کنار هم قرار دادن موقعیتها و حاالت گوناگون ،شکلها و نمادهـای
تازه ای به وجود می آورد که شیوههای زندگی بـیسـابقه و بنـابراین ،انتخـابهـای تـازهای را القـا
میکند .از سوی دیگر ،ت ثیر رسانههای ارتباط جمعی فقط در جهـت ک ـرتگرایـی و تنـوعطلبـی
نیست .رسانه های جمعی ما را به موقعیتهایی هدایت میکنند که شخصا هرگـز امکـان تمـا
آشنایی مستقیم با آنها را نداشتیم (گیدنز .)786 :7316 ،در نتیجه ،تمـا

یـا

سـنتی بـین موقعیـتهـا و

رویدادهای اجتماعی و سکونتگاههای طبیعی روز به روز کمتر میشـود و بـرعکس ،موقعیـتهـا و
رویدادهایی که با واسطه بر ما آشکار میشوند ،احسا

تازهای از همبستگی و تجمع و همچنین از

تفاوتها ـ بین شکلها و روشهای پیشساخته تجربه اجتماعی -به وجود میآورند .آنتونی گیدنز
بر مسالمتآمیز بودن هویتهای افراد جامعه در کنار هم اعتقاد دارد ،ولی با توجه به اینکه ت ثیرات
رسانه ای موجب تیییر در هویت فرهنگی افراد جوامع سنتی مانند کشور ایران میشود ،ایـن امکـان
به صورت بالقوه وجود دارد که فرد از هویت فرهنگی خود فاصله گرفته ،به هویت غربی یا جهانی
متمایل شود .از سوی دیگر ،آنتو نی گیدنز معتقد است :این اشتباه است که فکر کنیم جهانی شدن
فقط در خصوص نظامهای بزرگ صدق میکند ،این فرایند صرفا یک «پدیده بیرونی» نیست ،بلکه
یک «پدیده درونی» نیز محسوب میشود؛ زیرا مستقیما با هویـت و جنبـههـای خصوصـی و فـردی
زندگی ما عجین مـیشـود و آنهـا را تحـت تـ ثیر قـرار مـیدهـد .بنـابراین ،همـانطـور کـه بحـث
یکپارچگی و عامگرایی در عرصه فرهنگ مطرب است ،خاصگرایی و خرد شدن را نیـز در ایـن
عرصه مشاهده میکنیم .این مسائل ،خود به خود بر شکلگیری هویـتهـای جدیـد تـ ثیر خواهـد
گذاشت (گیدنز.)7311 ،
 -نظریة جامعه اطالعاتی

7

اصوال جامعه اطالعاتی (پساصنعتی) جامعه ای است که در آن ،اطالعات ارزشـمندترین منبـع
ابزار تولید و همچنین مهمترین فرآورده محسوب میشـود؛ بـه طـوری کـه عمـده نیـروی کـار در
مشاغل اطالعاتی وجود دارد و برحسب تمام شاخص های اقتصـادی و اجتمـاعی نیـز اطالعـات بـر
1- Informative society informental
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سایر بخش ها غلبه دارد .بدین معنا که ارزش اطالعات در دنیای معاصر افزایش بسیار زیادی داشـته
است (مک کوئیل .)774 :7368 ،نظریهپردازان جامعه اطالعاتی نمیگویند که رسـانههـای جمعـی
علت اصلی گذار به جامعه اطالعاتی هستند ،بلکه معتقدند نقش رسانههـا بیشـتر مـنعکس کـردن و
نشان دادن آن چیزی است که در پیش است و رسانه های جمعی در این دگرگونی بسـیار مؤثرنـد.
کاســتلز 7معتقــد اســت در حــالی کــه طــی دوره مدرنیتــه هویــت برنامــهدار از بطــن جامعــه مــدنی
برمیخاست ،در جامعه شبکهای هویت برنامهدار اگر هم پدید آید ،از دل مقاومت جماعتگرایانه
رشد میکند .به عقیده وی ،بحران مشروعیتی دامنگیر تمام نهادها میشود؛ زیرا همگام با پیشرفت
فرایند جهانی شدن ،سرچشمه هویتهای مشروعیتبخش کامال خشکیده است .فرضـیه اساسـی او
این است که به طور کلی ،اینکه چه کسی و به چه منظوری هویت جمعـی را مـیسـازد ،تـا حـدی
تعیینکننده محتوای نمادین هویت مورد نظر و معنای آن برای کسانی است که خود را با آن یکی
میدانند یا خود را بیرون از آن تصور میکنند .در اینجا کانون توجه کاستلز هویت جمعـی اسـت،
نه هویت فردی .به عبارت دیگر ،فرد یا هویت محلی سنتی را انتخاب کـرده یـا بـه هویـت جهـانی
روی میآورد .بنابراین ،کاستلز بین آنچه جهانی شدن نامیده میشود و آنچه شـکلگیـری هویـت
جمعی است ،نه توازی میبیند و نه بر تک یر مسالمتآمیز هویتهای جمعی و خرد و کالن اعتقـاد
دارد؛ بلکه به نوعی تناقض و ستیز بین هویت های جمعی خرد یا محلی و روند جهـانی شـدن بـاور
دارد .کاستلز معتقد است که در مسیر انتقال هویتی (هویت محلی به هویت جهانی) تضادی شـکل
میگیرد که طی آن ،افراد این جوامع که عمدتا سنتی و در حال گذار میباشند ،در یـک موقعیـت
مبهم به سر بـرده و مـابین دو هویـت سـنتی و غربـی معلـن خواهنـد بـود .تـداوم ایـن وضـعیت بـه
شکلگیری یک هویت بیطرفانه و محافظهگرایانه خواهد انجامید که میتواند ناشی از سردرگمی
فرد در برابر پروسه جهانی شدن و تسریع آن با اتکا به رسانههای جامعه اطالعاتی یا نوعی مقاومت
در برابر این فرهنگ مدرنیته باشد .این مقاومت چنان کارکردی دارد که از «رابطه فرهنـگ ملـی و
فرهنگ مد رنیته» معادله جدیدی میسازد؛ معادلهای ستیزانگیز که در عین حال ،خـود ترکیبـی نـو
است .لذا در این ترکیب؛ دیگر نه «فرهنک ملی و محلی» شامل واقعیتی تام و تمام همچون گذشته
است و نه مدرنیته اصلیت اولیه و تماما غربی خود را دارد .ولی این تحول ،تنها در فرهنـگ ملـی و
1- Castells
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سنت پدید نمیآید و در واقع ،به همین شکل ،مدرنیته نیز واقعیت پیشین ،یعنی تماما غربی خـود را
از دست میدهد .این تحول اهمیت فراوان دارد و اغلب از دید پژوهشگران پنهان میماند .در واقع،
آنها ترکیب های نو در یک مجموعه جدید هستند که از پیش وجود نداشته است؛ نه این است و نه
آن؛ نه فرهنگ ملی به معنای اصیل ،نه مدرنیته به معنای غربی آن ،بلکـه ترکیبـی از هـر دوی آنهـا
میباشد .عالوه بر اینها ،کاستلز الگویی از جامعه اطالعاتی ارائه میدهد که در آن ،نقش رسـانههـا
بسیار کلیدی است .در واقع رسانه ها هستند که این نوع جدید از جامعه را بازتولید میکنند .در این
نظام اجتماعی ،نقش اساسی را فناوری ارتباط جمعی بازی میکند و لحن گفتمان سـبک زنـدگی،
ازدواج و همه ارزشهای اجتماعی توسط رسـانههـا و صـاحبان آنهـا تعریـ

مـیشـود .همـه ایـن

انقالبهای فناوری اطالعات ،با ویژگی فراگیری یعنی با نفوذ در همه قلمروهای فعالیت انسانی ،نه
به عنوان یک منبع ت ثیر بیرونی ،بلکه به م ابه تاروپودی که چنین فعالیتی درآن تنبیـده شـده اسـت،
مشخص می شوند .هسته این دگرگونی بـه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات بـازمیگـردد (کاسـتلز،
.)45:7365

یافتههای توصیفی پژوهش
از مجموع  366نفر مورد بررسی 16/8 ،درصد را مردان و  80/16درصد بقیه را زنان تشـکیل
می دهند .از کل جامعه آماری مورد بررسی  00/18درصد مجرد و  66/86درصد مت هل هسـتند .از
نظرتوزیع سنی 76/88 ،درصد از پاسـخگویان در گـروه سـنی  74تـا  85سـاله و  36/86درصـد در
گروه سنی  85تا  80سال قرار دارند و نیز  38/89درصد از جامعه آماری در گـروه سـنی  80تـا 35
سـال قــرار داشــته و  77/9درصــد متعلـن بــه گــروه ســنی  35تــا  30سـال مــیباشـند .از نظــر ســطح
تحصیالت 76/06 ،درصد پایان دوره ابتدایی76/66 ،درصد پایـان دوره راهنمـایی 83/71 ،درصـد
دارای مــدرک دیــپلم و پــایینتــر 76/54 ،درصــد در مقطــع کــاردانی 84/04 ،درصــد در مقطــع
کارشناسی و  4/11درصد در سطح کارشناسی ارشد بودهاند .بنابراین ،اطال عات مربـوط بـه سـطح
تحصیالت پاسـخدهنـدگان نشـان مـی دهـد کـه بیشـترین فراوانـی را افـرادی بـا سـطح تحصـیالت
کارشناسی تشکیل داده اند و کمترین میزان متعلن به پاسخگویانی بـا تحصـیالت کارشناسـی ارشـد
میباشد.
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روش پژوهش
روش تحقین حاضر ،یک تحقین پیمایشی و از نوع همبستگی است که در آن امکان استنباط
مناسب ویژگیهای واحد های تحلیل و مقایسه دقین خصوصیات آنها از طرین علمی فـراهم اسـت.
در پژوهش حاضر ،برای سنجش متییرها و جمعآوری داده ها و اطالعـات از پرسـشنامـه اسـتفاده
شده و جهت سنجش روایی پرسشنامه ،از پرسشنامه پیشآزمون بهره گرفتهایم .در مرحله بعد ،به
منظور بررسی فرضیهها و تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  spssو آمارههای مقتضی مانند آزمـون
همبستگی پیرسون ،آزمون  ،tتحلیل واریانس و رگرسیون چند متییره استفاده شد.

جامعه آماری وحجم نمونه
جامعه آماری مورد مطالعه این تحقین را تمام جوانان  74تا  30سال شهرستان شوش در سـال
 7397تشکیل میدهندکه با استفاده از فرمول کوکران تعداد حجم نمونه  366نفر تعیین شد .بـدین
منظور ،با استفاده از شیوه نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای ،ابتـدا از بـین منـاطن مختلـ

شـهر،

سپس از بین بلوکها و در ادامه ،از بین خانوارها نمونه هایی بـه صـورت تصـادفی انتخـاب شـدند.
در ادامه ،با استفاده از روش شبکه شطرنجی ،افـرادی از بـین خانوارهـای منتخـب برگزیـده شـدند
(دوا .)16 :7367 ،

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر مستقل
به نظر میرسد که استفاده از ماهواره با آثار آن بر هویت فرهنگـی جوانـان همـراه اسـت .در
سال های اخیر با تنوع یافتن وسایل ارتباطی ،اسـتفاده از برخـی وسـایل ماننـد رادیـو در خـانوادههـا
کمرنگ شده است ،ولی در مقابل ،ماهواره به دلیل جذابیتهای خاص خود ،مانند :جدیـد بـودن،
متنوع بودن ،شاد بودن و به روز بودن برنامهها از اقبال زیادی برخوردار شده است .جوانـان تمایـل
زیادی به استفاده از شبکههای تلویزیونی ماهوارهای دارند و خـانوادههـا نیـز آنهـا را در ایـن مسـیر
همراهی میکنند .همراهی خانوادهها با جوانان در این زمینه ،راه را برای پذیرش رفتارهای جدید و
هویتیابی جدید هموارتر کرده است .ساعات زیاد استفاده از انواع شبکهها و توجه به برنامـههـای
شاد موزیکال از ویژگیهای رفتار مصرفی جوانان محسوب میشود (دانش و وحیدا.)61 :7360 ،
11
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متییر مستقل (ماهواره) با شاخص زیر سنجیده میشود
وجود ماهواره در منزل که در اینمیان ،استفاده از ماهواره شاخص اصلی مورد سنجش است.
 هویت فرهنگیجاکوبسن 7معتقد است :منظور از هویت فرهنگی تنها انباشت ساده اندیشهها ،رسمها ،زبانها،
و نحوه خوردن و پوشیدن معینی که از گذشتگان به ما رسیده نیست ،بلکه روشی که فرهنگ برای
برخورد با این عوامل در برههای خاص از تاریخ انتخاب میکند ،نیز هست .در تعری
چنین اظهار میدارد :هویت عبارت اسـت از احسـا
احسا

تمـایز شخصـی ،احسـا

دیگری وی

تـداوم شخصـی و

استقالل شخصی ( .)Jacobson ،7996پولدا 8معتقد است :هویت فرهنگی عبارت اسـت از

برنامهای که مردم برای آینده خود ،با بهرهگیری از گذشته میآفرینند .این فراینـد انفعـالی نیسـت،
بلکـــه آفـــرینش و بـــازآفرینی مـــداوم و انتخـــاب آگاهانـــه را بـــه همـــراه دارد (پولـــدا.)7365 ،
در دنیای مدرنیته و تحت ت ثیر رسانه های فراملیتی منابع کسب هویت افراد بسیار متنوع و سیال شده
است .افراد هویتهایی را دریافت میکنند که ریشـه در ارزشهـا و هنجارهـای فرهنـگ مسـتقر و
واقعی جامعه ندارد .بنابراین ،باید انتظار داشت که با چالش هویت بومی و فرهنگی ،سازوکارهـای
کنترل افراد در گروه و جامعه تضعی
 .)7319با توجه به تعری

شده ،کارایی آنها به سطوب پـایین منتقـل شـود (دهشـیری،

مـورد نظـر ایـن پـژوهش از هویـت فرهنگـی و بـهکـارگیری تحقیقـات

مختل  ،برای سنجش این متییر از مقیا

نـادرنژاد ( )7369و آلمـال )7310( 3در سـنجش هویـت

فرهنگی استفاده شده و نیز برخی مقیا ها توسط محقن و با مشاوره استاد راهنما ساخته شده است.
سنجش آن در قالب چهار شاخص اوقات فراغـت ،،زبـان بـومی ،آداب و رسـوم و سـبک ازدواج
1- Jacobson
2- Pulda

 -3آلمال در پایاننامه کارشناسی ارشد خود به بررسی عوامل مؤثر در شکلگیـری هویـت فرهنگـی دانـشآمـوزان از
جنبه جامعهشناختی ،با توجه به شاخصهایی نظیر :جامعهپـذیری ،آمـوزشهـای رسـمی و غیـر رسـمی ،گـروههـای
همسال ،وسایل ارتباط جمعی و اوقات فراغت پرداخته است .نادرنژاد نیز در پژوهش خود سازه هویـت فرهنگـی را
با توجه به ابعاد آن ،یعنی میراث فرهنگی ،ازدواج ،تولیدات فرهنگی بـومی ،سـبک غـذا ،آداب و رسـوم و فراغـت
سنجیده است.
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صورت گرفته است .جهت سنجش این متییر از گویههایی در سطح سنجش ترتیبی (کـامال موافـن
تا کامال مخال

و همچنین خیلی زیاد) استفاده شده است.
جدول  .4نتایج آلفای کرونباخ
متغیر

ضریب آلفای کرونباخ ()α

هویت

53110

فراغت

53643

زبان

53466

رسوم

53101

ازدواج

5367

 اوقات فراغت تعریف مفهومی :یکی از عرصه های انتخاب آزادانه فردی و عرصه قابل مشـاهده زنـدگی
که حوزه مهمی در مطالعات سبک زندگی محسوب میشود ،مسئله فراغت 7اسـت .در ایـن حـوزه
است که افراد نمادگرها ،کلیشهها ،الگوها و قواعد خاص سبک زندگی و هویت اجتماعی خود را
بازگو میکنند (ربانی و شیری .)875:7366 ،دومازدیر ،8جامعهشنا
اینگونه تعری

فرانسـوی ،اوقـات فراغـت را

میکند« :اوقات فراغت مجموعهای از اشتیاالت فرد اسـت کـه تـا حـد زیـادی بـا

رضایتخاطر خـود بـرای اسـتر احت یـا بـرای تفـریح یـا بـه منظـور توسـعه اطالعـات یـا آمـوزش
غیرانتفاعی ،مشـارکت اجتمـاعی و داوطلبانـه ،بعـد از آزاد شـدن از الزامـات شـیلی ،خـانوادگی و
اجتماعی به کار میرود ( .)Dumuzdier ،7919با توجه به اینکه امروزه ماهواره نقش پر رنگـی در
پر کردن اوقات فراغت جوانان کشورمان پیدا کرده است ،این مسئله میتواند ضمن عمین سـاختن
شـکاف سـنت و مدرنیتـه ،و خــالء پـر نشـدنی میــان ایـن دو ،بـه شــکل جـدی هویـت فرهنگــی و
شاخصهای آن را با چالش مواجه سازد.
1- Leisure
2- J. dumazdier
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 تعاریف عملیاتی :برای سنجش این متییر از ده گویه در یک طیـ

پـن قسـمتی اسـتفاده

شده که در قالب سؤاالت «ماهواره به عنوان بهترین وسیله پرکردن اوقات فراغت جوانان ،اسـتفاده
از جنبههای سرگرم کننده و شادیبخش ماهواره ،استفاده از برنامههای ماهواره امکـان بهـرهگیـری
مناسب از اوقات فراغت جوانان را افزایش می دهد ،مطالعه و طی کردن مدارج علمی برای جوانان
به عنوان بهترین فراغت و تفریح ،برنامه های ماهواره اوقات فراغت سالمی را بـرای جوانـان فـراهم
نمیکنند ،استفاده از بازیهای محلی و ترجیح آن به تماشای برنامههـای مـاهوارهای ،تـرجیح دادن
گردش و تفریح با اعضای خانواده نسبت به تماشای فیلمهای ماهوارهای ،گوش دادن بـه موسـیقی
خارجی و ر در وقت آزاد ،ترجیح دادن فیلمهای داخلی و معتبر نسبت به فیلمهای سانسورنشـده
و خارجی ،اگر وقت اضافی داشته باشم ماهواره نگاه میکنم اما نوع استفادهای که از ماهواره دارم
همیشه با فرهنگ جامعهام همخوانی ندارد »...سنجیده شده است .گویههای شماره  6و 9از مقیـا
نادرنژاد در سنجش هویت فرهنگی و گویههای شماره 3 ،8 ،و  0از تحقیـن بصـیر( )7361ا قتبـا
شده و سایر گویهها توسط محقن ساخته و عملیاتی شده است.
زبان بومی
7

 تعریف مفهومی :زبان بعد مهمی از میراث مکتـوب هـر ملـت اسـت .زبـان نـه تنهـا یـک
محصول اجتماعی ،ابزار و وسیله ارتباطات بـه شـمار مـیرود ،بلکـه خـود بخشـی از مـتن 8روابـط
اجتماعی محسوب میشود که در تولید و بازسازی فرهنـگ و هویـت متعلـن بـه هـر جامعـه نقـش
مهمی دارد .زبان یک ملت ،نظام معنایی یک ملت است و ابزاری مهم برای حفظ ،شکل گیـری و
انتقال به شمار میآید .در واقع ،زبان هر ملت تنها وسیله سخن گفتن و رفع نیازمنـدیهـای روزانـه
وی نیست ،بلکه وسیله اندیشیدن ،جهانبینی ،عمـل اجتمـاعی ،هویـت اجتمـاعی و روابـط خـرد و
کالن با یکـدیگر و بـا جهـان پیرامـون و نیـز بـا زمـانهـای گذشـته ،حـال و آینـده اسـت (همتـی،
 .3)759:7316از آنجا که زبان از عناصر فرهنگی مهم هر جامعه به حساب میآید ،در صورتی کـه
این عنصر از میان برود ،یا به نوعی تیییر یا استحاله یابد ،به طور مسـلّم ،هویـت فرهنگـی و هویـت
1- Literture heritage
2- CONTEX

 -3گویهها با اقتبا

از مقیـا

آمبـر ( )Amber ،8550در سـنجش زبـان بـا مشـاوره و ت ییـد اسـتاد راهنمـا متناسـب بـا

چارچوب فرهنگی جامعه آماری مورد سنجش توسط محقن ساخته شده است.
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ملی آن جامعه نیز استحاله مییابد(حاجیانی.)7319:854 ،
 تعاریف عملیاتی :در این پژوهش گویه ها با اقتبـا

از مقیـا

آمبـر ( )Amber ،8550در

سنجش زبان توسط محقن در سـطح سـنجش ترتیبـی (کـامال موافـن تـا کـامال مخـال ) سـاخته و
عملیاتی شده که در قالب سؤاالتی مانند :زبان عامل ارتباط با تاریخ و گذشته است ،عدم عالقه بـه
زبان بومی چون مانع پیشرفت میشود ،اعتقاد به برتری زبان انگلیسی به عنوان عامل ارتباط با جهان
پیشرفته و تازه ،عدم تحمل توهین دیگران به زبان خود ،ترجیح میدهم همسایهام همزبانم باشد و...
سنجیده شده است.
آداب و رسوم سنتی
 تعریف مفهومی :رسم عادتی پایدار و دیر پا و طر یقه ت بیتیافته انجام دادن چیـزی اسـت
که توسط جامعه به رسمیت شناخته شده است (شایانمهر .)865:7311 ،رسوم بر سیاقهای جاافتاده
رفتار و معتقدات داللت میکند؛ بنابراین ،در تعری

رسم بر سنتی بودن ،پایداری ،جـا افتـادگی و

ت بیتشدگی میتوان ت کید داشت .رسوم آن دسته از هنجارها هستند که مردم مدت بیشتری به آن
عمل کرده و دلیل رفتار خود را با استداللی توجیـه کننـده پاسـخ مـیدهنـد .از مهـمتـرین آداب و
رسوم سنتی که در زندگی اجتماعی جامعه ما ت ثیرگذار بوده ،مراسم عید نـوروز ،جشـن مهرگـان،
شب یلدا و جشنهای مرتبط با آن میباشد .اینها جشنهای فرهنگـی هسـتند کـه بـا زنـدگی مـردم
پیوند دارند .اجرای مراسم مختل

سنتی و دنبال کردن آنها به وسیله فرد و رتبهبندی کردن آنها از

جانب محققان ،میتواند بـه درک بهتـر از چگـونگی هویـت فرهنگـی و احسـا

تعلـن خـاطر بـه

فرهنگ و متعلقاتش کمک کند (.)Daphne ،8551 :05
 تعاریف عملیاتی :جهـت سـنجش ایـن متییـر شـش گویـه در دوبعـد احساسـی و تجربـی
اختصاص داده شد .گویه شماره  7از تحقین مریم احمـدیپـور و گویـه شـماره  3و  6از پـژوهش
بهزاد نادرنژاد در سنجش هویت فرهنگی اقتبا

شده است .سایر گویهها توسط محقن ساخته شده

که در قالب سؤاالت :اعتقاد به آداب و رسوم گذشتگان ،دید و بازدید از آشنایان و اقـوام در ایـام
نوروز ،ت کید بر برپا کردن سفره هفتسین نوروز در ساعت تحویل سال ،اجرای مراسم چهارشـنبه
سوری ،اجرای مراسم شب یلدا و عدم اعتقاد به ضرورت چیدن سفره هفت سین در عید نوروز ،در
پرسشنامه گنجانده شده است.
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سبک ازدواج
 تعریف مفهومی :یکی از مهمترین وظیفه هنجارهای اخالقی یک جامعه ،تنظیم روابـط دو
جنس مرد و زن بر پایههای مناسب است .انسانیترین عمل تنظیم این روابـط ،همـان ازدواج اسـت
که می توان آن را به عنوان اتحاد زن و مرد بـرای بهبـود و پیشـرفت آینـده تعریـ

کـرد (سـتوده،

 .)850 :7365با پای گذاشتن به عرصه زنـدگی مـدرن وگسـترش تمـدن غربـی در جامعـه ایـران و
بهویژه شکلگیری ،نفوذ و گسترش نقش رسانه ها همچون ماهواره وتبلیغ وتشـوین ارتباطـات آزاد
بین جوانان ،این سنت کمرنگتر شده و متعاقبا به کم رنگ شدن رسوم و آیینهـای مـرتبط بـا آن
مانند حنابندان ،رقصهای محلی و پایکوبی نیز منجر شده است (نادرنژاد.)7369 ،
 تعاریف عملیاتی :برای این عنصر هویت فرهنگی هفت گویه در نظر گر فته شده است که
در قالب سؤالهای « :ازدواج کردن برایم مهم است ،مراسم ازدواج بهتر است به شکل سنتی برگزار
شود ،تدارک دیدن رسوم مربوط به ازدواج برای من مهـم اسـت ،بـرای ازدواج کـردن نیـازی بـه
برپایی جشنها وآیین های سنتی نیست ،من به جای ازدواج کـردن رابطـههـای دوسـتانه را تـرجیح
میدهم وترجیح ازدواج به سبک ازدواجهای غربی» در پرسشنامه در سطح سنجش ترتیبی (کـامال
موافن تا کامال مخال ) اختصاص داده شده است .گویه شماره  7و  3از پژوهش نـادرنژاد اقتبـا
شده و سایر گویهها توسط محقن ساخته و عملیاتی شده است.

یافتههای استنباطی پژوهش
جدول  .1نتایج آزمون همبستگی پیرسون فرضیههای تحقیق
متییر ( )7فراغت
استفاده از ماهواره

فراغت

متییر ( )8زبان بومی
استفاده از ماهواره

زبان بومی

متییر ( )3رسوم
استفده از ماهواره
متییر ()6
استفاده از ماهواره

رسوم
ازدواج
ازدواج

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

سطح خطا

5/863

5/557

5/57

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

سطح خطا

2/618

5/555

5/57

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

سطح خطا

5/596

5/599

5/50

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

سطح خطا

5/711

5/569

5/50
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نتای جدول ( )0برای متییر ( )7نشان میدهد مقدار ضریب همبستگی پیرسون 5/863و سطح
معناداری آن  5/557مـیباشـد کـه از سـطح خطـا  5/57کمتـر اسـت .در نتیجـه بـا سـطح اطمینـان
 99درصد میتوان گفت بین استفاده از برنامههای ماهواره و چگونگی گذران اوقات فراغت رابطه
معنادار و م بتی وجود دارد .در خصوص این فرضیه از آنجا که رابطه میان این دو متییـر معنـادار و
م بت است ،میتوان گفت همبستگی این دو متییر نشان میدهد که استفاده از برنامههای ماهواره بر
نحوه گذران اوقات فراغت جوانان ت ثیرگذار بوده است .نتـای جـدول ( )0بـرای متییـر ( )8نشـان
میدهد مقدار ضریب همبستگی پیرسون 5/618و سطح معناداری آن  5/555میباشد کـه از سـطح
خطا  5/57کمتر است .در نتیجه با سطح اطمینان  99درصد میتوان گفت بین تشـخیص اسـتفاده از
برنامه های ماهواره و عدم پایبندی زبان بومی رابطـه معنـادار و م بتـی وجـود دارد .در بررسـی ایـن
فرضیه ثابت شد که برنامههای ماهوارهای در تضعی

زبان بومی نقش داشته است.

نتای جدول ( )0برای متییر ( )3نشان مـیدهـد مقـدار ضـریب همبسـتگی پیرسـون  5/596و
سطح معناداری آن  5/599میباشد که از سطح خطا  5/50بیشتر است .در نتیجه با سطح اطمینان 90
درصد میتوان گفت بین استفاده از برنامه های ماهواره و رسوم سنتی رابطه وجود ندارد .درارتبـاط
با این فرضیه مشخص شد که رابطه معناداری بین دو متییر برنامههای ماهواره و رسوم وجود ندارد.
رسـوم سـنتی نداشـته اسـت و جوانـان همچنـان

به عبارت دیگر ،ماهواره ت ثیر چندانی بر تضـعی

متمایل به این رسوم ،اجرا و شرکت در آن هسـتند .ایـن امـر مـیتوانـد ناشـی از ریشـهدار بـودن و
مقاومت این رسوم و کارکرد فعلی آنها در جامعه باشـد .نتـای جـدول ( )0بـرای متییـر ( )6نشـان
میدهد مقدار ضریب همبستگی پیرسون  5/711و سطح معناداری آن  5/569میباشد که از سـطح
خطا  5/57کمتر است .در نتیجه با سطح اطمینان  99درصد میتوان گفت بین استفاده از برنامههای
ماهواره و سبک ازدواج غیرسنتی رابطه معنادار و م بتی وجـود دارد .در خصـوص فرضـیه چهـارم
یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که هر چه مخاطبان جوان زمان زیادتری را صرف استفاده
از برنامههای ماهواره می کنند ،تمایل آنها به ازدواج مطابن اشکال سنتی کاهش مییابد و در مقابل
گرایش آنها به سبک ازدواج غیرسنتی (سبک جدید) ،مانند ازدواج بدون تشریفات سنتی افـزایش
یافته است .این مسئله را میتوان در ارتباط با ت ثیر سریالهای شبکههای ماهوارهای در زمینه تشوین
روابط آزاد قبل از ازدواج و تا حدودی بدون قید و بنـد ،آسـانگیـر و عـدم تمایـل بـه مشـورت و
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دخالت والدین در این زمینه توجیه کرد.
جدول ( )4نتای رگرسیون متییر وابسته هویت فرهنگی و استفاده از ماهواره را نشان میدهد.
جدول  .5-1تجزیه واریانس رگرسیون چند متغیره متغیرهای مستقل و متغیر وابسته
درجه

مجموع

میانگین

آزادی

مجذورات

مجذورات

رگرسیون

7

68

68

باقی مانده

368

043

7/614

کل

363

450

مدل

کمیت F
86/66

سطح معنی
داری
5/55

R

R2

5/84

5/44

جدول  .1-1نتایج رگرسیون متغیر وابسته هویت فرهنگی و استفاده از ماهواره
شاخص متغیرها

B

اشتباه استاندارد

ثابت

8/94

5/765

استفاده از ماهواره

5/35

5/01

Beta

5/848

مقدارT

سطح معنیداری

74/40

5/55

0/35

5/55

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهها از مدل رگرسیونی چند متییره و تحلیل واریانس
استفاده شده است .لذا نتای رگرسیون متییر وابسته هویت فرهنگی و استفاده از مـاهواره نیـر نشـان
داد که مقدار  R2مدل  ./478است که نشان میدهد متییر مستقل  ./47از تیییـرات متییـر وابسـته را
تبیین میکند .همچنین نتای حاصل از مدل رگرسیونی حاکی از آن است که بین استفاده از رسانه
ماهواره و هویت فرهنگی رابطـه معنـادار و م بتـی وجـود دارد .در ایـن پـژوهش متییـر اسـتفاده از
ماهواره به عنوان متییر مستقل و متییر هویت فرهنگی با چهار شاخص« :اوقات فراغت ،زبان بومی،
پوشش سنتی و سبک ازدواج» در مدل رگرسیونی وارد شدندکه نتای همبستگی نشـان داد مقـدار
 R2مدل  ./478است که نشان میدهد متییر مستقل  ./47از تیییرات متییر وابسته را توضیح میدهد.
به عبارت دیگر ،متییر استفاده از رسانه ماهواره با هویت فرهنگی قویترین رابطه را دارد .همچنین
با توجه به نتای باال اثر استفاده از ماهواره بر هویت فرهنگی م بت و معنیدار است.
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مدل مفهومی تحقیق با درج ضرایب R

متییر مستقل
رسانه ماهواره

نظریه صنایع
اوقات
فراغت

فرهنگی
R=5/304

r=5 /863

مارکوزه ،نظریه
کاشت :جرج
گربنر

زبان
بومی

نظریه رسانههای

r=5/618

سرایت :ژوزف

متییر وابسته

رسوم
سنتی

کاپال

R=5/846
هویت فرهنگی
r=5/96

نظریه جهانی
شدن:آنتونی
گیدنز

سبک
ازدواج

نظریه جامعه

r=5/711
(

سن

جنس

R=8/779

R=7/130

منبع :محقن
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اطالعاتی کاستلز

)

تحصیالت

پایاه اجتماعی

R=5/76

اقتصادی R=5/87
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بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی این تحقین رابطه بین استفاده از برنامههـای مـاهواره و هویـت فرهنگـی جوانـان
شوش میباشد (شامل :اوقات فراغت ،متییر زبـان ،آداب و رسـوم سـنتی و متییـر سـبک ازدواج).
براسا

نتای پژوهش ،از چهار فرضیه مورد بررسی ،سه فرضیه مـورد ت ییـد قـرار گرفـت .فرضـیه

رسوم سنتی به علت عدم وجود رابطه ت یید نشد .در ارتباط با فرضیه اول که رابطـه بـین اسـتفاده از
برنامههای ماهواره و هویت فرهنگی جوانان است ،نتیجه حـاکی از آن اسـت کـه هـر میـزان زمـان
صرفشده برای شبکه های ماهوارهای افزایش مییابد ،به موازات آن ،هویت فرهنگی جوانـان نیـز
دچار تضعی

میشود .این فرضیه با یافتههای نیستانی و پت مکینتروف 7همخوانی دارد .آنهـا طـی

انجام تحقیقات خود در سـال  8554نتیجـه گرفتنـد کـه بـه واسـطه ایـن فنـاوریهـای ارتباطـات و
اطالعات جمعیت های قابل توجهی در زمین در تعامل با یکدیگر قرار گرفتهاند .آنهـا بـا عقایـد و
فرهنگهای بیگا نه روبهرو میشوند و استفاده از چنین فناوریهایی میتواند تخریب فرهنگهـای
موجود را افزایش دهد .در خصوص فرضیه دوم از آنجا که رابطه میان این دو متییر معنادار و م بت
است ،می توان گفت همبستگی این دو متییر نشان میدهد که برنامههای ماهواره میتواند بر نحـوه
گذران اوقات فراغت جوانان ت ثیرگذار باشد .در خصوص این متییر ،محققانی به ت یید این فرضـیه
رسیدند .پژوهش ملکیان ( )7361نیز رابطه میان این دو متییر را ت یید میکند ،بدین معنی کـه اک ـر
فیلمهایی که این شبکههای ماهوارهای پخش مـیکننـد ،در یـک شـکل منفـی ،پـر کـردن اوقـات
فراغت را برای جوانان تبلیغ و تجویز میکنند؛ زیرا در ایـن شـبکههـا وجـه غالـب گـذران اوقـات
فراعت با اموری نشان داده میشود که از دید فرهنگی سنخیتی با سبک زندگی مردم ایران نـدارد.
کاباره ،کلو های شبانه ،کازینو و قمار وجه غالب گذران اوقات فراغت در اک ر سریالهـای ایـن
شبکه هاست و وجوهی که بـا فرهنـگ و هویـت ایرانـی سـنخیت بیشـتری دارنـد ،ماننـد :رفـتن بـه
رستوران یا ورزش کردن ،یا گردش همراه با خانواده زمان کمـی را بـه خـود اختصـاص مـیدهـد.
همچنین نتای تحقین مشترک انور اقبال و وحید رانا )8556( 8نتیجه مشابهی را نشان مـیدهـد ایـن
محققین اظهار میدارند که مخاطبان جوان و نوجوان برای پر کردن اوقات فراغت خود ،کانالهای
1- Makendruf
2- Rana, Abdul and S. Anwar Iqbal
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هندی و خارجی را ترجیح میدهند؛ این در حالی است که محتویات برنامههای این شبکهها صـرفا
م بت نبوده و توانسته اند با ارائه تصاویر و برنامههای خاص (بـالیوودی) تـ ثیر منفـی بـر رفتـار ایـن
مخاطبان داشته باشند.در ارتباط با فرضیه سوم ،رابطه میان این دو متییر ت یید شد .نتای نشان داد که
میان دو متییر استفاده از ماهواره و زبان رابطه معناداری وجود دارد .دینش 7اشاره کرد ( )8550که
یکی از فاکتورهای کلیدی که در تفاوت سنتگرایی نسبت به مدرنیسم مهم است ،زبانی است که
مردم یک جامعه یا یک گروه با آن صـحبت مـیکننـد .و رسـانههـا بـه عنـوان بعـدی از مدرنیسـم
میتوانند در تضعی

زبان نقشی مؤثر ایفا کنند .همچنین فوزیه احمد )8559( 8به یافتههای مشابهی

دست یافته است .در فرضیه چهارم مشخص شد که رابطه معناداری بین دو متییر برنامههای ماهواره
و رسوم سنتی وجود ندارد .به عبارت دیگر ،جوانان همچنان به این رسـوم ،اجـرا و شـرکت در آن
تمایل دارند .این امر میتواند ناشی از ریشهدار بودن و مقاومت این رسوم و کارکرد فعلی آنهـا در
جامعه ،و یا تمایل بیشتر پا سخگویان نسبت به حفظ آداب و رسوم فرهنگی و قومی خود باشد .در
خصوص تحقیقات پیشین که ت ثیر رسا نهها را بر متییـر رسـوم سـنتی مـورد سـنجش قـرار دادهانـد
(نادرنژاد ،)7369 ،رابطه میان این دو متییر ت یید نشده و محقن به این نتیجه رسیده است که میان دو
متییر استفاده از رسانهها و رسوم سنتی رابطه معنیداری وجود نـدارد .ایـن امـر مـیتوانـد ناشـی از
کارکردهای این رسوم در جامعه فعلی باشد .بنابراین ،در بررسی این فرضیه چارچوب نظری محقن
ت یید شده و همانگونه که آنتـونی گیـدنز اعـالم مـیدارد ،هویـتهـای خـرد مـیتواننـد در کنـار
هویت های کالن به حیات خود ادامه دهند و جهانی شدن صرفا به معنـای تنـاقض و برخـورد میـان
جهانی شدن و هویتهای محلی نیست ،بلکه هویتهای محلـی ضـمن اینکـه تحـت تـ ثیر جهـانی
شدن ناشی از رسانهها تیییراتی را در درون خود پذیرا میشوند ،در عـین حـال ،مـرزهـای خـود را
تدقین میکنند .به عبارت دیگر ،تحت فشار جهانی شدن ،جوامـع سـنتی بـهخـاطر نگرانـی از محـو
شدن سنتهای خود و نیز عدم اعتماد به نتای آتی جهانی شدن در تضعی

این سنتها بـه عنـوان

یک واکنش پیشگیرانه ،جهت تقویت برخی از این رسوم به عنوان نماد انسجام گروهی و فرهنگی،
به سمت محلیگرایی روی میآورند .در نهایت ،نتای مطالعه نشان داد که بین استفاده از ماهواره با
1- Dinesh
2- Fuzeh ahmad
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هویت فرهنگی بومی جوانان رابطه معناداری وجود دارد .در ارتباط با نمره هویت فرهنگی جوانان
شهر شوش با ارجاع به چارچوب و مدل نظری پژوهش میتوان گفت رفتارها و نگرشهای جوانان
به موازات آنکه درگیر بحران تضاد هـویتی ناشـی از تجربـة فضـای هویـتسـاز در کنـار پیـدایش
عناصر و فرایند های جهانی شدن است ،در عـین حـال متمایـل بـه الگوهـای جدیـد و سازشـکارانه
میباشد .به عبارت دیگر ،نه به طور کامل در قالب هویـت سـنتی خـود قـرار دارنـد و نـه در قالـب
هویت مدرن ،بلکه در کشاکش میان این دو عرصه هستندکه بـه تبـع آن ،بایـد منتظـر چـالشهـای
هویتی بود .لذا این مسئله خود نیز ،تابع میزان درجات جاذبه و دافعه ،اولویتهای جوانـان و میـزان
توان هریک از این کانونهای هویتساز ،یعنی جهانیسازی با اتکا به رسانه ماهواره و سنتهـا در
پاسخ به سالین ،ترجیحات و نیازهای فردی و اجتماعی جوانان میباشد.
راهکارهای محقق در ارتباط با تقویت رسانه داخلی
محقن پـس از انجـام پـژوهش و تجزیـه و تحلیـل اطالعـات و نیـز تجربیـات کسـبشـده در
خصوص ت ثیر استفاده از ماهواره بر جوانان شهر شوش ،راهکار های خود را به صورت ذیـل ارائـه
میدهد:
 با توجه به ت ثیرپذیری بیشـتر جوانـان اعـم از دختـران و پسـران ،از شـبکههـای مـاهوارهایپیشنهاد میشود که شبکههای اختصاصی در زمینه مد و زنان ایجاد شود؛ همانگونه که در
کشور آلمان از سال  7994یک شبکه تلویزیونی مختص زنان اقدام به تولید و پخش برنامه
کرده است .باید اقدامی مشابه صورت گیرد تا از این مسـیر بتـوان بـه برخـی از ذائقـههـای
پوششی ،در عین تنوع ،به روز بودن و به کارگیری و حفظ کردن عناصری از سنت ،پاسخ
داد.
 افزایش کیفیت و تعداد شبکههایی که فیلمهای مستند و علمی پخش میکنند؛ زیرا محقـندر جریان پژوهش دریافت که یکی از دالیل استقبال جوانـان از شـبکههـای مـاهوارههـای
استفاده از برنامههای مستند و جذاب علمی است کـه بـهنظـر مـیرسـد ضـع

شـبکههـای

داخلی در این زمینه مؤثر بوده است ویا اینکه ساعات پخش این برنامهها محدود بـوده ودر
ساعات پر بیننده(ترافیک بیننده) پخش نمیشوند؛ در حالی که جوانان اسـتقبال بیشـتری از
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این شبکه میکنند .بنابراین به نظر میرسد توسعه ایـن شـبکه هـا ،بـا توجـه بـه دوبلـه مـؤثر
فارسی میتواند بسیار مؤثر واقـع شـود؛ زیـرا کسـانی کـه بـه شـبکههـای مـاهوارهای روی
می آورند ،افرادی هستند که تلویزیـون کشـور مـا ،بسـیاری از انتظـارات آنهـا را بـرآورده
نکرده است.
 یکی از نکات دیگری که باید به آن تو جه کرد ،افزایش تنوع و جذابیت برنامههـا و عـدمیکسانی و یکنواختی شبکه های داخلی و حتی استانی اسـت .ایـن برنامـههـا صـرفا نبایـد بـا
جهتگیری سنتی و مذهبی باشد ،بلکه الزم است در کنار آن ،برنامههایی تولیـد و پخـش
شود که پاسخگوی مخاطبان با جهتگیریهـای فکـری و عقایـد مختلـ

باشـد؛ زیـرا در

جریان پژوهش مشخص شد که یکی از دالیل عـدم اسـتقبال بعضـی جوانـان از تلویزیـون
داخلی و حتی شبکه استانی ،یک جهتگیری یکسان بر این فیلمها و برنامههای آنهاست.
 در نظر گر فتن نیازهای تمام مخاطبین وگنجاندن سالین آنها در قالب سیاستهایی کـه درخصوص اجرای برنامهها اتخاذ میگردد و عدم حذف یا کنار گذاشتن بخشی از هر گروه
مخاطب به هر دلیل و به جای آن ،گنجاندن میانگین سلیقه اک ر مخاطبان در زمینه تولیـد و
پخش برنامهها.
 انجام پژوهشهای علمی و ارائه آنها در قالب تهیه گزاشهای شفاف به صـورت سـالیانه وارائه آن به نهاد های مربوطه برای اخذ تصمیمات مؤثر و به موقع جهت مدیریت رسـانهای.
صاحبنظران اجتماعی و رسـانهای معتقدنـد یکـی از مـوثرترین راههـای حفـظ تمامیـت و
هویت ملی و فرهنگی کشورها در این نظام شبکهای« ،ت سیس رسانههای مخصـوص یـک
بخش از جمعیت» است که نتیجه آن میتواند تقویت هویتهـایی در عـرض هویـت ملـی
باشد .محقن در خاتمه نتیجه میگیرد که حفاظت از حوزههای فرهنگی باید در دستور کار
سیاستگذاران و پژوهشگران برای سالهای آینده باشد.
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