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 چکیده
هدف اصلی این تحقین، بررسی رابطه استفاده از رسانه ماهواره بر هویت فرهنگی جوانان 

نظران  قی صاحبهای تلفی بررسی این رابطه از دیدگاه برایباشد. به لحاظ نظری، شهر شوش می
پردازان وابسته به صنایع فرهنگی، و نظریه جامعه  حوزه ارتباطات و نیز نظریه جهانی شدن در

ها استفاده شده است. روش پژوهش، پیمایشی بوده و برای  اطالعاتی در خصوص پیامد این رسانه
نامه  شجهت گردآوری اطالعات از ابزار پرس ها از آزمون همبستگی پیرسون و بررسی فرضیه

سال شهر شوش است که از  30تا  74جوانان  تماماستفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 
 ،ها تجزیه و تحلیل دادهند. نفر براسا  فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شد 366میان آنها 

های ماهواره و  هبرنام بین استفاده از نتای  نشان دادند .صورت گرفت spssافزار  با استفاده از نرم
 ای سبک ازدواج غیر سنتی رابطه عدم پایبندی به زبان بومی و ونگی گذران اوقات فراغت،گچ

همچنین نتای  حاصل از مدل رگرسیونی حاکی از آن است که بین  وجود دارد. م بت معنادار و
نوبه خود  استفاده از ماهواره با هویت فرهنگی بومی جوانان رابطه معناداری وجود دارد که به

 نشانگر تیییر رفتار جوانان به سمت الگوهای جدید است.
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 مقدمه
ایـن   هسـتند. هـا   مـاهواره  ویـژه  بـه  هـا  ، رسـانه دهی در جهان امروز یکی از مراجع اصلی هویت

در رشد و اعـتالی فرهنگـی و هویـت جمعـی آنـان نقـش       ها،  دهی به حوا  انسان ها با پاسخ رسانه

به این معنا که آگاهی و ذهنیت مردم نسبت به جهان، بستگی به محتوایی دارد که از  اساسی دارند.

هـای   هـای فـردی و سـاختار    ها واسطه و میـانجی بـین آگـاهی    زیرا رسانه ؛کنند ها دریافت می رسانه

سـازی، موجـب    ها عـالوه بـر هویـت    ده معنا هستند. رسانهسازننیز تر فرهنگی و اجتماعی و  گسترده

شوند. جریـان نـابرابر محصـوالت فرهنگـی از غـرب بـه جهـان سـوم بـه ایجـاد            تیییر هویتی نیز می

چشـمگیری در جوامـع مختلـ      رشدشده است که طی آن عموما  هنجارهای غربی منجر شرایطی 

هیـت تولیـد و مصـرف محصـوالت فرهنگـی در      انـد بـر ما   غربی توانسـته  های اند و رسانه پیدا کرده

(. بـا ایـن حـال برخـی شـواهد دیگـر       Downing، 7990بگذارنـد )  تـ ثیر های در حال توسعه  کشور

حاکی از ان است که گسترش اطالعات در سـطح جهـان، نـه تنهـا باعـث تضـعی  هویـت ملـی و         

 7کند. جان تاملینسون یهای سنتی نیز کمک م بلکه عمال  به تقویت انواع فرهنگ ،شود فرهنگی نمی

تاملینسـون همچنـین    کنـد.  ها آنهـا را تک یـر مـی    معتقد است که جهانی شدن به جای نابودی هویت

با تعری  هویت به عنوان یک نوع محـرک فرهنگـی مسـتقل کـه بـا یـک        8اعتقاد دارد که کاستلز

درونـی نسـبتا     کنـد، در واقـع منطـن    میان اجتماعات محلی فوران می نیروی مخال  جهانی شدن از

ــان   ــری می ــدجب ــادی    فراین ــاخت نه ــدن و س ــانی ش ــت  جه ــده هوی ــا را  ش ــی  ه ــده م ــرد نادی  گی

(7999 ،Tomlinsonبه بیان ساده .)  جهانی شـدن مدرنیتـه و    ،جهانی شدن در واقع:توان گفت میتر

 هـای تلویزیـونی غربـی    افزایش شـبکه  تر مهمرسد مسئله  به نظر می ،این حال . بامنادی هویت است

ایـن امـر مشـکل زبـان و فهـم       کننـد.  است که به زبان محلی کشورهای مختل  برنامـه پخـش مـی   

هـای ملـی و جهـانی     رقـابتی تنگاتنـگ بـین رسـانه     شـود  برد و باعث می محتوای برنامه را از بین می

دهد  ای غرب به سرعت خود را با شرایط جدید وفن می امپریالیسم رسانه ،به عبارت دیگر .درگیرد

های محلی  های فرهنگی خود را در قالب زبان تولید و پخش گسترده در سراسر جهان، ویژگی او ب

ارتباطات  فرایند در حقیقت، کند. میتر  ای تنگ های ملی و منطقه عرصه را برای رسانه ،انتقال داده

ه، های گروهی برای پخـش امـواج در سـطح گسـترد     رسا نه سایراز راه دور و استفاده از ماهواره و 
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ــی    ــه م ــت ک ــه اس ــیر دو لب ــک شمش ــد     ی ــته باش ــال داش ــه دنب ــی ب ــا منف ــت ی ــدهای م ب ــد پیام  توان

(8558  ،Kluverامکان دسترسی اقوام گوناگون به اطالعات و داده .)  های متناسب با فرهنگ قومی

هایی که تنوع فرهنگی و قومی باالیی دارنـد،   در کشورویژه  به ،های ملی تواند برای دولت خود می

اما وجه م بت آن، تقویت فرهنگ قومی است. به عبـارت دیگـر، در    ؛الت زیادی داشته باشدمشک

هـای   حالی که بسیاری از کشورها در حال کاستن از تنوع قومی بوده و در برابـر اسـتحاله فرهنـگ   

دهند، ماهواره یک بار دیگر پیوند این اقوام را با آداب و رسوم و فرهنگ  قومی مقاومتی نشان نمی

شـدت مـورد   ه ی تا چه اندازه نیات خیرخواهانه دارد، بـ فرایندکند. اینکه چنین  دشان برقرار میخو

ای برای تحکیم یـا   های ماهواره اما آنچه واقعیت دارد ظرفیت بسیار گسترده تلویزیون ،تردید است

 های فردی، فرهنگی و اجتماعی است. تضعی  هویت

 

 بیان مسئله
الکترونیـک و توسـعه فضـای اطالعـاتی و انتشـاراتی جدیـد        های اخیر رواج صـنایع  طی سال

ثیرات مخرب فرهنگی و اجتماعی ناشی از فرایند شتابان جهانی شدن در نگرش و  موجب تشدید ت

 ]از[زیرا تلویزیون از ایـن صـالحیت برخـوردار اسـت کـه       ؛ده استشرفتاری افراد به ویژه جوانان 

 .(Barker، 8555) لی و فرهنـگ رسـمی اسـتفاده کنـد    ساخت و تیییر هویت مح برایمنابع موجود 

ای و ایجاد مسیری بـرای پرورانـدن آزادی و توانمندسـازی     ها با اتخاذ یک اخالق رسانه این رسانه

ده موضـوع  شـ مجمـوع ایـن تحـوالت سـبب      .شوند ساختارهای سنتی می شدنجهانی باعث خورد

 ،هـای جوانـان   هـا و نگـرش   یر کـنش سـا  درثیرگـذاری آن   ، فرهنگی و فردی و ت7هویت اجتماعی

چنانچه جوانان از نگرش و باور پویـا و پایـدار فرهنگـی تهـی شـوند و نتواننـد دنیـای         .اهمیت یابد

دچار انفعال، انزوا، بی انگیزگی  ،و هنجارهای بادوام تجهیز کنند ها ارزشدرونی و ذهنی خود را با 

ای کـه وسـایل    دهد. از سـویی در جامعـه   یشوند و بحران هویت را م و بدبینی نسبت به جامعه می

ارتباط جمعی جدید، همچون ماهواره مورد استفاده جمع ک یری از افراد اسـت، ذهنیـت و هویـت    

بـا اتکـا بـه وسـایل ارتبـاطی و       ارتبـاط  ، ایـن . در واقـع یابـد  مـی ناپایدار، چندالیه و پراکنده ظهـور  

سـازد   رک جدید از ذهنیت را آشکار میاندازی از فهم و د گیرد و چشم اطالعاتی جدید شکل می

 گیـرد.  های گفتار و عملکرد کـه بـه لحـاظ تـاریخی محسـو  انـد، جـان مـی         بندی که در صورت
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ای چند الیه، تیییرپذیر، منفعل، خـالق و   گشای نگریستن به انسان به عنوان پدیده این ارتباطات راه

ثیر  ها تـ  راسا  برداشت خود از برنامهب، های ماهواره برنامهمخاطب  ،از سوی دیگر تکه تکه است.

زیـرا   ؛(Mcquail.d، 7996) گیـرد  الگـوی عملـی مـی    ،پذیرد و به مقتضای آن تیییـر رفتـار داده   می

های خارجی با دادن قدرت انتخاب  های شبکه جذب مخاطبان به برنامه :چون آثاریماهواره دارای 

هـای   صرف کننده شدن صرف کاالهای شـرکت تعیین برنامه دلخواه خود، م منظور بهبیشتر به آنان 

 .باشـد  باورها و رفتارهای مذهبی می ،ها ارزشثیر در  تیییر در فرهنگ اصیل مخاطبان و ت ،خارجی

شـدهای   های گروهی فراملی و فرافرهنگی نقش بسیار مهمـی در فـراهم آوردن درون   امروزه رسانه

هـا، هنجارهـا و مجموعـه     عـاتی کـه بـا ارزش   کننـد و بـا اطال   ناسازگار با نظام هویتی افراد ایفـا مـی  

هـویتی   زمینه را برای پـذیرش  ،موجب انقطاع هویت فرد شده ،های فرهنگی متعارض است ویژگی

ها و راهبردهایی که در جهـت   های جمعی به تناسب سیاست رسانه ،آورند. بنابراین جدید فراهم می

ی هـا  ارزشپایداری یا تیییر  بهتوانند  می، کنند انطباق یا گسستگی با اهداف توسعه ملی انتخاب می

فرهنگ پوشش، فرهنگ مصرف، زبان، سبک ازدواج، تداوم رسوم و حتـی   .فرهنگی کمک کنند

دنبـال بررسـی ایـن     هتحقین ب نلذا در ایو هنجارهاست. ها ارزشثر از این  فرهنگ اوقات فراغت مت

ـ     زار جهـانی ین ابـ تر مهممسئله هستیم که استفاده از رسانه ماهواره ) ر مسـتقل  سـازی( بـه عنـوان متییّ

دهنده هویـت محلـی    سازنده و شکل ومتییر وابسته که هویت فرهنگی است ) دراتی ت ثیر ،پژوهش

از مـاهواره   یافتدر یزاتکاربرد تجه بسیار قابل توجه این است که ، نکتهدر این زمینهدارد. است( 

 35های  کند. آنتن می ییباال خودنما ییاکار حجم کم و ،ارزان یمتاست و با ق یافته یشکل عموم

از جملـه   یهای کوچک دست یاب کانال ی( و کارتیجیتالی)د یهای رقم یرندهو گ یمتر یسانت 65تا 

 یـار کننـد و در اخت  مـی  یـابی هـا را رد  از کانـال  یشـمار  بـی تعداد  یهستند که به راحت یزاتتجه ینا

از  یزیـونی هـای تلو  شبکه یافتبا مشکالت ماهواره و در 15از دهه  یراندهند. در ا مخاطبان قرار می

 یبـه رو  یـران ا یهای فرهنگ موزهیخ، بار در طول تار یناول یبرا ،. در واقعیمرو هست هآن روب ینطر

 یو اجتمــاع یفرهنگــ ،یاســیسیــایی، جیراف یمرزهــا یاز فراســو یما مســتق کــه یمصــور یهــا یــامپ

های  ها برای پخش برنامه در این میان، استفاده از ماهواره .(63: 7365ی، آمدند، باز شد )ارجمند می

لـذا عـدم    ها در سطح وسیع ایجـاد کـرده اسـت.    تولید و پخش برنامه تلویزیونی، تحول عظیمی در

مرزی به فضای  های برون که حجم وسیعی از برنامه است ای باعث شده امکان کنترل امواج ماهواره

در فرهنگ جامعه  ییرتی ایجاد .گذارد اثر مختل  هویت فرهنگیابعاد  د و بروفکری جامعه وارد ش
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با توجه به  در نظر گرفت. یارتباط یدجد یزاتاستفاده از تجه یامدهایاز پ یکیتوان به عنوان  را می

 دربـاره ی مطالعـات  )عمدتا  آسـیایی(  کشورهابرخی از این رسانه، درت ثیرگذاری  سطح باالی قدرت

در حـوزه شـرق آسـیا در     ،م ـال  بـرای  .شـود  انجـام مـی  هـای مختلـ     جنبهماهواره و تبعات آن از 

ی بـازخورد  کـه بـه بررسـ    هنـد مراکـزی تاسـیس شـده     و مالزی، سـنگاپور، چـین   :نظیر یکشورهای

 انـد  پردازند و به موازات آن تالش کرده های فرهنگی آن می پیامد و کابلی وای  های ماهواره شبکه

 ای و جهانی فرهنگ و تاریخ خود استفاده کنند. گذاری منطقهت ثیرو معرفی  برایتا از همین رسانه 

مشـکالت را هشـدار    یانـد، بـروز برخـ    از ماهواره فراگرفته شده یشینکه به سبب استفاده پ یدروس

 یارتبـاط  یلچـه بـه دوره وسـا   هر ؛خواهد ماند یدنبه چالش کش مادهآ یارتباط یاما فضا .دهند می

 یطها و شـرا  یژگیرفته در آن، وبه کار یبا توجه به فناور ،یمشو میتر  یکمانند ماهواره نزد یدجد

(.در این میان، جوانان اغلب نخسـتین   66:7368ی، )محک یردگ ها قرار می انسان یرو یشپ یدیجد

هـای   امـروزه جوانـان بـه شـیوه     .گیرنـد  های نو در این عرصه بهره مـی  افرادی هستند که از پیشرفت

بسیاری از تعابیر، تجـارب   هستند.های نوین ارتباطی  یفناورده و به کارگیری استفا بهمختل  قادر 

اطالعـات   فناوریهستند که از طرین اشکال مختل   7مجازی ،دهند و اعمالی که جوانان انجام می

هـا یـک    فنـاوری  . ایـن ت اسـت شوند که یکی ازعمده ترین آنهـا تلویزیـون    و سرگرمی منتقل می

کند که همه آنها برای افـراد   و خودمختاری نسبی را به جوانان عرضه می فرهنگ اطالعات، تفریح

هـا   جوانـان در صـدر ایـن انقـالب اطالعـاتی از سـوی رسـانه        از آنجـا کـه   باشـند.  جوان جذاب می

. ایـن  شـوند  مواجـه مـی  ت موجـود جامعـه   ابا چالش میزان تطبیـن ایـن تصـاویر بـا واقعیـ      ،باشند می

سـپس   ،کنند هایی در اشکال متفاوت با هدف جذب مخاطبین تولید می های برنام های ماهواره رسانه

. شوند ها مسلط می و بر این واقعیت دهند به شیوه خاص خود، تصویری از واقعیات موجود ارائه می

توانـد هویـت    کننـد. ایـن مسـئله مـی     تیییـرات را مـدیریت مـی    ،خواهند همان طور که میدر واقع، 

هویـت در   زیرا ؛از این مسیر، راه را برای فرسایش آن هموار سازد ،هفرهنگی را دچار چالش ساخت

سه طوالنی ارتباطـات متقابـل   شود و حاصل یک پرو چوب فرهنگ خاص هر جامعه ساخته میچار

رسـانه مـاهواره بـر     یامدهایبا توجه به نقش و پ رو ینا از .و کسب تجارب تاریخی یک ملت است

خـود بـه    یفرهنگ یتجوانان شهر شوش به هو یبندیپا یزانو م یتاز جمله وضع ،ابعاد جامعه تمام

 یقـاتی تحق ینچنـ دادن انجـام  رسـد   نظـر مـی  ه بـ ، فرایند ینمهم مت ثر از ا یفرهنگ یدانم یکعنوان 

 
1- Virtual 
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 یـن ا ت ثیرهستند که تحت  یگروه ینمستعدترزیرا جوانان ؛ ی استو راهبرد یاساس یتاهم یدارا

 یرند.گ قرار می یها و تحوالت فرهنگ چالش
 

 پژوهشاهداف 
ر هویت فرهنگـی  دآن  ت ثیر های ماهواره و برنامه هدف کلی این پژوهش، بررسی استفاده از

 . استجوانان شهر شوش 

 عبارت است از:هدف جزئی این تحقین 

 ی شـامل: فرهنگـ  یـت هو هـای  شـاخص  از یکهر  درماهواره های  برنامه ت ثیر یزانم ییشناسا

 سبک ازدواج. سنتی و اوقات فراغت، زبان، رسوم
 

 ها فرضیه
 
 

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

 پشتوانه نظری اصلی تحقیق فرضیه ردیف

7 
مـاهواره  هـای   مهبرنا رسد بین استفاده از به نظر می

 .و هویت فرهنگی رابطه وجود دارد

های آنتـونی   به اندیشه نظریه جهانی شدن با اتکا

 ایمانوئل کاستلزگیدنز و 

 
 های فرعی تحقیق فرضیه. 1جدول 

 پشتوانه نظری فرضیات ردیف

7 
هـای   بین نحوه گذران اوقات فراغـت وگـرایش بـه برنامـه    

 ماهواره رابطه وجود دارد.

نظریه کاشت جرج گربنر، نظریـه صـنایع فرهنگـی     

 )هورکهایمر، آدورنو و هربرت مارکوزه(

8 
ای و پایبنـدی بـه زبـان     اهوارههـای مـ   بین استفاده از برنامـه 

 بومی رابطه  وجود دارد.

 دهنده ژوزف کاپال های سرایت نظریه رسانه

3 
ماهواره و عالقه به بر پایی های  برنامه استفاده ازمیان  رابطه

 و شرکت در رسوم و تشریفات سنتی

 نظریه جهانی شدن آنتونی گیدنز

6 
واره و گـرایش  مـاه هـای   برنامه پذیری از ت ثیررابطه میزان 

 به ازدواج به سبک جدید

عــاتی ایمانوئــل کاســتلز، نظریــه نظریــه جامعــه اطال

 رسانه ملوین دیفلور-وابستگی مخاطب
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 پیشینه پژوهش

 های تلویزیونی بررسی کارکردهای شبکه»در پژوهش خود با عنوان،  (7369)عبداهلل بیچرانلو

ایـن رسـانه بـا تـ ملی بـر      ی از آن است کـه  نتای  وی حاک پرداخته است. «ای در جنگ نرم ماهواره

هـای   ین این موضوع در خصوص ایران، نقـش رسـانه   ممفهوم قدرت نرم و جنگ نرم در راستای ت

در سـطح خـارجی، بازنمـایی     .کنـد  تصویری در دو سطح مخاطبان خارجی و داخلی را تعیـین مـی  

خاص از ایـران، بـه طـور    های تصویری غرب به منظور شکل گیری تصویری  ایران در برخی رسانه

ای در جهـت   هـای تلویزیـونی مـاهواره    اجمالی تحلیل شده و در سـطح داخلـی نیـز فعالیـت شـبکه     

 در بصـیر  سـجاد ر جامعه ایرانی مورد تمرکز قـرار گرفتـه اسـت.    داجتماعی  -ثیرگذاری فرهنگی ت

هـای   ههـای شـبک   بررسـی نگـرش و گـرایش بـه کـارکرد برنامـه      »خود با موضوع،  (7361پیمایش )

هایی که در ارتبـاط بـا بعـد فراغتـی      به این نتیجه دست یافت گویه ،«ای و عوامل مؤثر برآن ماهواره

 ،پرکردن اوقـات فراغـت دارد   دهد که ماهواره، نقش مهمی در نشان می ،باشد کارکرد ماهواره می

هـایی کـه   ها و نهاد توان گفت که سازمان پس می .شود ولی تنها عامل اوقات فراغت محسوب نمی

اد در پژوهش خـود بـه ایـن    ژبهزاد نادرن اند. عملکرد مطلوبی نداشته ،باشند متولی اوقات فراغت می

بـه نسـبت، نمـره     ،کننـد  مـاهواره مـی  از افرادی که زمان بیشتری را صـرف اسـتفاده    :رسد نتیجه می

در  7پاوانتـه  لطیفـه  (.737:7369)نـادرنژاد،   انـد  کمتری از سازه هویت فرهنگی محلی دریافت کرده

، نتیجه کلی که این محققین «ای در میان جوانان بزرگسال مالزی مصرف رسانه» با نامپژوهش خود 

بدان دست یافتند نشان داد که دیدگاه بسیاری از جوانان گـرایش بـه ایـن مسـئله دارد کـه هویـت       

ند. اما آنچه گروه قومی خود و سپس به عنوان یک مالزیایی تشخیص دهبراسا   خودشان را ابتدا

دهد این است کـه در معـرض قـرار     بر زندگی روزمره جوانان نشان می ها را سیاسی این رسانه ت ثیر

 .تواند قوم گرایی مبتنی بر زبان را در میان آنها افزایش بدهد ها می گرفتن جوانان در برابر این شبکه

تواند به تضـعی  وحـدت    ها می هنقش رسان بنابراین تقویت و ت کید زیاد بر هویت قومی با تکیه بر

 و 8سـوزان دیـویس   (.Pawanteh ،8554بینجامـد ) ملی در جوامع متک ر چند قومیتی در طی زمـان  

. اظهـار  «مـراکش  در ای و نوجوانـان هـای مـاهواره  رسـانه » عنـوان  بـا  ایدر مقاله 3دیویس داگال 

 
1- Pawanteh Latiffa 

2- Susan Davis  
3- Douglas Davis 
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هـای آنهـا قـرار     ی و فـیلم غربـ ی هـا  ها نوجوانان پسر کـه در معـرض رسـانه    داده دکه براسا داشتن

رسـید کـه    نظر مـی ه ب .دهند های فردی خود را دخالت می بیش از دختران نوجوان سلیقه ،گیرند می

 هـای غربـی مـدرن و    هـای شـبکه   قضـات موجـود میـان محتـوای رسـانه     طـور معمـول از تنا  ه آنها بـ 

کامـل قابـل رفـع    طـور  ه قضـات بـ  و معتقد بودند که این تناهویت اسالمی آگاه  وی سنتی ها ارزش

 ای برگـر فتـه از   هسـته  ی سـنتی و ها ارزشآنها همچنان خواستار حفظ  ،اما در عین حال ؛باشند نمی

 .Davis & Davis)، 7969) هستندهویت 

 

 مبانی نظری پژوهش
ع ای، تئـوری صـن  7نظریـه کاشـت جـرج گربنـر    : از اسـت  چارچوب نظری این تحقین عبـارت 

و هربـرت مـارکوزه، نظریـه     تئـودور آدرنـو   کس هورکهـایمر و های مـار  اندیشه با تکیه بر یفرهنگ

نظریـه   ،آنتـونی گیـدنز   )جهانی شـدن(  دهنده ژوزف کاپال، نظریه ساختارگرایی های سرایت رسانه

دلیـل   .رسانه ملـوین دیفلـور   -همچنین نظریه وابستگی مخاطب و جامعه اطالعاتی ایمانوئل کاستلز

لـذا در   .باشـد  سنتی و در حال گذار می ،است که جامعه ایراناین اندیشمندان این  یاستفاده از آرا

 تـ ثیر هـای غربـی در ارتبـاط بـا      های محلی با هویت هایی در میان هویت این مسیر شاهد بروز تضاد

کـاش  رسد که این ترکیب بـه درک و کن  میان جوانان هستیم و به نظر می درویژه  بهرسانه ماهواره، 

 د.کرموضوع پژوهش کمک خواهد 

 

 نظریه کاشت -
هـای ارتبـاط    رسـانه  آثـار مربـوط بـه    یها نظریه کاشت به عنوان یکی از پرکاربردترین نظریه

ایـن   .دهـد  ای بر جامعه و تحـوالت آن را نشـان مـی    رسانه آثار فناوریای  جمعی، بهتر از هر نظریه

ل ارتبـاط  بر روی وسـای  نظریه محصول دو دهه فعالیت پژوهشی گروهی به سرپرستی جورج گربنر

گربنـر بـر ایـن بـاور اسـت کـه تلویزیـون و         .جمعی به طور عام و تلویزیون بـه طـور خـاص اسـت    

که محـیط نمـادین آن و    اند های مدرن چنان جایگاه محوری در زندگی روزمره ما پیدا کرده رسانه

 .مورد واقعیت، جای تجربه شخصی و سـایر وسـایل شـناخت جهـان را گرفتـه اسـت       هایش در پیام

 
1- Gorge Gerbner 
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نر با تمرکز اطالعات خود بر شهروندانی که میزان تماشای تلویزیـون در میـان آنهـا باالسـت و     گرب

کنند، چنین نتیجه گرفت که از نظر تماشـاگران   با افرادی که کمتر تلویزیون تماشا می ها مقایسه آن

و در یک ها را به انحصار درآورده  منابع اطالعات، افکار و آگاهیسایر پرمصرف، تلویزیون عمال  

یا « کاشت»کند که گربنر آن را  های مشابه، چیزی را تولید می کند. اثر این مواجهه با پیام کاسه می

خواند. گربنر در راستای انتقادهـایی کـه از    ی رای  میها ارزشها و  بینی رای ، نقش آموزش جهان

و « سـازی  متـداول » وی دو مفهـوم  .انجـام داد  زمینـه نظریه کاشت شد، تجدید نظرهـایی را در ایـن   

هنگـامی  تماشـای تلویزیـون   را به نظریه خود افزود تا به این واقعیت اذعان کند که نتـای   « تشدید»

شود. تشدید نیـز زمـانی   منجر ها  ها در گروه به تقارن دیدگاه ،دهد که تماشای بیش از حد روی می

ــی  ــاق م ــروه    اتف ــت در گ ــر کاش ــه اث ــد ک ــاخافت ــد ص ــتر باش ــت بیش  ( Barke،8558) ی از جمعی

(857: 8553 ،(Stok (781: 8557 ،Atton.) آیـد کـه    چنـین برمـی   کاشت ایـن  یهبه طور کلی از نظر

ایـن  دهـد.   ای است که بسیاری از تصـورات مـا را از دنیـای پیرامونمـان شـکل مـی       تلویزیون رسانه

 .اردرو در هویت فرهنگی ما د پذیری و از این ثری در کنش اجتماعی و جامعهؤنقش م تصورات
 

 5صنایع فرهنگی نظریه -

صنعتی است کـه بـه وضـعیت وابسـتگی، اضـطراب و ضـع  خـود متوسـل         ی، فرهنگصنایع 

پردازد. پیامی که این وضعیت  خیزد و به تحکیم و تقویت آن می د و از دل این وضعیت برمیشو می

ندیشـی یـا تفکـر    ا صنعت فرهنگ از طرین خواسـت  است.« تطبین و تسلیم»کند، غالبا  پیام  اباله می

کند تـا نیـاز افـراد بـه تفـریح و تنـوع را        جا شده، و دگرگون ساختن رضایت سعی می شائن و جابه

ــورد جــرج    ــن م ــازد. در ای ــرآورده س ــزرب ــی  8ریت ــگ را ســاختارهایی عقالن شــده و  صــنعت فرهن

به اسـتبداد و   ها به رسانه با اتکا فناوریداند. او معتقد بود که در جامعه جدید،  شده می بوروکراتیزه

پـذیری   ثر و حتـی بسـیار دل  ؤهای نـو، بسـیار مـ    وی آن را به م ابه روش .انجامد حکومت مطلقه می

د. شـو  از آن استفاده مـی  ها ارزشها و  دانست که برای کنترل دنیای خارجی افراد و تیییر هویت می

خاص و هدفمند و حتی ای  پذیر ساختن به شیوه از تلویزیون برای خواب کردن و جامعهبرای م ال، 

مـارکوزه ایـن    .شـود  فراغت استفاده می اوقات نندهای جمعی و گذرا برای مسائل جنسی و ورزش

 

1- Of cultural industriest theory 
2- Ritzer George  
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دانـد کـه    ای مـی  ای را وسـیله  رسـانه  فنـاوری شـمارد و   مردود می ،طرف است بی فناورینظر را که 

لـذا از مظـاهر و   . (Ritzer , 7966: 738-737) دکنـ  سلطه از آن اسـتفاده مـی   به منظوردنیای جدید 

ای است که در همه جا  های تلویزیونی ماهواره ابزار قدرت صنعت فرهنگ در جامعه کنونی، شبکه

 ،بردن قدرت انتخاب افراد امکان استفاده از صدها شبکه تلویزیونی و باال .و هر زمانی حضور دارند

دریافـت برنامـه از جوامـع یـا      ،آناز  تر از اولین نتای  استفاده از ماهواره در پخش تلویزیونی و مهم

 ،کنـد. در ایـن میـان    های گوناگون است که درهـای جوامـع را بـه روی یکـدیگر بـاز مـی       فرهنگ

و سرعت اشـاعه   فرستند میکشورهای فرستنده ابعاد مختل  فرهنگی خود را به درون سایر جوامع 

دن هویـت فرهنگـی،   تکـه کـر  از طریـن تضـعی  و تکـه    ،و در نتیجـه  دهنـد  میفرهنگی را افزایش 

تـرین   عمـومی  ایـن تضـعی  و فرسـایش هویـت     .سازندپارچگی جوامع را با مشکل مواجه می یک

جامعـه شـنا  ایرانـی     «آزاد ارمکـی ». آید روی کشورهای در حال توسعه به شمار میمشکل پیش 

ذاری گـ  های چند ملیتی بر تولید فناوری ماهواره و سیاست با توجه به سلطه شرکت که است معتقد

ر اثـر عـدم   بـ ها در حالت اعتدالی و برابر به مشـارکت نخواهنـد پرداخـت و     در توسعه آن، فرهنگ

جانبة عناصر فرهنگ بیگانه که در جهت  حضور همه ،حضور همة عناصر فرهنگ بومی و در مقابل

دهنـدگان فرهنـگ غربـی اسـت، نـوعی       های صاحبان فناوری مـاهواره و اشـاعه   برآورده کردن نیاز

استفاده از تلویزیـون   «عریضی» (.1-75: 7314)آزاد ارمکی،  ل فرهنگی صورت خواهد گرفتتقاب

تواند طبقات، اقشار و ملـل را بـه هـم نزدیـک      تلویزیون می، از یک سو داند: را مانند تیغ دو لبه می

 نتیجه این امر .های متفاوت فرهنگی را تشدید کند احسا  جدایی و ویژگی ،سوی دیگر کند و از

یـا در   ؛کننـد  های خود را حفـظ مـی   طبقات، قشرها و ملل ویژگی: باشد یکی از این مواردتواند  یم

هـای خـود    های یکدیگر را اکتساب کـرده، بـه ویژگـی    یا ویژگی؛ شوند های دیگر حل می ویژگی

 (.741:7360سازند )عریضی،  ها، یک ویژگی مختلط می این ویژگی یا از مجموعة ؛افزایند می
 

 های سرایت دهنده رسانه نظریه -
وسـایل ارتبـاط جمعـی را بـه منزلـه       «دهنـده  های سـرایت  رسانه»با عنوان  7نظریه ژوزف کاپال

منظور کـاپال از   شود. لید میقت فرایندها یا اشاعه آنها از طرین  بیند که موجب تک یر ایده عواملی می

 
1- Joseph cappella 
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قلیدشده را با هویت دقیقشان در ذهن موارد ت ما است.گیر  ذهنی و همه تقلید، نوعی تقلید رفتاری ـ 

کنـیم. کـاپال ایـن     آنها را مشاهده و تجربـه مـی   ،دیگر یدر رفتار نداریم، بلکه نتای  آنها را دیده و

شوند،  های ارتباط جمعی ایجاد می هایی که از طرین رسانه نامد و به میمی می« میمی»تقلید را  فرایند

 ،بـه نظـر کـاپال    پـردازد.  مـی  -انـد  را از تلویزیون یاد گرفتههایی که مردم آنها  اصطالب -نظیر مدها

هـا  دارد کـه رسـانه  اظهار مـی  ،رو از این .شوند میتبدیل های مذکور به مرور زمان به فرهنگ  میمی

 (. Cappella، 8558) دگر گون سازند ،به محیط نسبتتوانند نگرش مخاطبان می

کید کرد  جامعه را مطرب و بر این نکته ت -نهرسا -نیز نظریه وابستگی مخاطب 7ملوین دیفلور

هـای شـناختی، عـاطفی و     پیـام  نیـز  جامعـه و  ومخاطبان  ،ها توان از روابط سه گانه بین رسانه که می

ها ایجاد ابهـام در   رسانه ت ثیرکه اولین پیامد  وی معتقد است .مخاطبان سخن گفت و رفتاری رسانه

ام خـود ناشـی از برخـورد اطالعـات متنـاقض بـا یکـدیگر        ابه مخاطبان و سپس رفع آن ابهام است.

هـا   های متناقضـی از رسـانه   های خاص، مردم پیام هنگام را دادن وقایع غیرمنتظره یا وضعیت است.

ها در مرحله بعـد   رسانه ،. بر اثر این فشارکنندرا تفسیر  ها دانند چگونه آن کنند، اما نمی دریافت می

زدایی  ها را محدود ساخته و با ابهام به این ترتیب تفسیر ،هام را رفع نمودهاین اب ،تر با اطالعات کامل

این ابهام در جوامعی که در حال گذر از رسـوم سـنتی بـه     .شوند سبب تحدید ساختار اجتماعی می

 .(deflor، 7968) استتر  بسیار شدید ،جامعه مدرن هستند

 

 نظریه جهانی شدن آنتونی گیدنز -

کـه بـه او    -های اجتمـاعی فـرد   یت شخصی را چیزی در نتیجه تداوم کنشهو 8آنتونی گیدنز

و در  شـود  داند که به طور مداوم و روزمره ایجـاد مـی   بلکه آن را چنان می ،بیند نمی -تفویض شده

( از ایـن گفتـه   7: 7316گیرد )گیدنز،  د حفاظت و پشتیبانی قرار میروهای بازتابی خویش م فعالیت

ویت هر شخصی لزوما  ذاتی آن شخص نیسـت، هویـت نقشـی نیسـت کـه از      آید که ه گیدنز برمی

طرف جامعه به شخص تفویض شـود، بلکـه فراینـد معناسـازی اسـت کـه طـی زنـدگی روزمـره و          

 اسـت.  3شود. هویـت هرگـز ثابـت نیسـت، بلکـه متحـول یـا دینامیـک         های آن ساخته میسازوکار

 
1- MLven Deflor 

2- Anthony Giddens 
3- Dynamic 
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ای برای انتخاب در برابر شخص قـرار   های تازه راه ،های ارتباط جمعی رسانه هبا جهانی شدن فزایند

ها و نمادهـای   ها و حاالت گوناگون، شکل گیرد. تلویزیون از طرین کنار هم قرار دادن موقعیت می

ای را القـا   هـای تـازه   انتخـاب  ،سـابقه و بنـابراین   های زندگی بـی  آورد که شیوه ای به وجود می تازه

طلبـی   گرایـی و تنـوع   ی ارتباط جمعی فقط در جهـت ک ـرت  ها ثیر رسانه ت ،کند. از سوی دیگر می

کنند که شخصا  هرگـز امکـان تمـا  یـا      هدایت میهایی  های جمعی ما را به موقعیت نیست. رسانه

هـا و   تمـا  سـنتی بـین موقعیـت     ،در نتیجه. (786: 7316)گیدنز،  آشنایی مستقیم با آنها را نداشتیم

هـا و   موقعیـت  ،شـود و بـرعکس   یعی روز به روز کمتر میهای طب رویدادهای اجتماعی و سکونتگاه

 زای از همبستگی و تجمع و همچنین ا شوند، احسا  تازه رویدادهایی که با واسطه بر ما آشکار می

 آنتونی گیدنز آورند. به وجود می -ساخته تجربه اجتماعی های پیش ها و روش ها ـ بین شکل  تفاوت

ولی با توجه به اینکه ت ثیرات  ،معه در کنار هم اعتقاد دارداد جاهای افر بودن هویت آمیز لمتبر مسا

شود، ایـن امکـان    ای موجب تیییر در هویت فرهنگی افراد جوامع سنتی مانند کشور ایران می رسانه

به هویت غربی یا جهانی  ،بالقوه وجود دارد که فرد از هویت فرهنگی خود فاصله گرفته به صورت

آنتو نی گیدنز معتقد است: این اشتباه است که فکر کنیم جهانی شدن  ،گرسوی دی از. متمایل شود

بلکه  ،نیست «بیرونی هپدید»صرفا  یک  فراینداین  ،کند های بزرگ صدق می فقط در خصوص نظام

هـای خصوصـی و فـردی     مستقیما  با هویـت و جنبـه   زیرا؛ شود نیز محسوب می «درونی هپدید»یک 

طـور کـه بحـث     همـان  ،دهـد. بنـابراین   قـرار مـی   تـ ثیر هـا را تحـت   نآو  شـود  مـی زندگی ما عجین 

نیـز در ایـن    گرایی و خرد شدن را گرایی در عرصه فرهنگ مطرب است، خاص پارچگی و عام یک

خواهـد   تـ ثیر جدیـد   یهـا  گیری هویـت  این مسائل، خود به خود بر شکل .کنیم عرصه مشاهده می

 (.7311)گیدنز،  گذاشت

 

 7عاتینظریة جامعه اطال -

ای است که در آن، اطالعات ارزشـمندترین منبـع    صنعتی( جامعهاصوال  جامعه اطالعاتی )پسا

بـه طـوری کـه عمـده نیـروی کـار در        ؛شـود  ین فرآورده محسوب میتر مهمابزار تولید و همچنین 

های اقتصـادی و اجتمـاعی نیـز اطالعـات بـر       شاخص تمامو برحسب  مشاغل اطالعاتی وجود دارد

 
1- Informative society informental 
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ها غلبه دارد. بدین معنا که ارزش اطالعات در دنیای معاصر افزایش بسیار زیادی داشـته   سایر بخش

هـای جمعـی    گویند که رسـانه  پردازان جامعه اطالعاتی نمی نظریه .(774 :7368 است )مک کوئیل،

هـا بیشـتر مـنعکس کـردن و      علت اصلی گذار به جامعه اطالعاتی هستند، بلکه معتقدند نقش رسانه

 های جمعی در این دگرگونی بسـیار مؤثرنـد.   و رسانه دن آن چیزی است که در پیش استنشان دا

دار از بطــن جامعــه مــدنی  معتقــد اســت در حــالی کــه طــی دوره مدرنیتــه هویــت برنامــه  7کاســتلز

گرایانه  از دل مقاومت جماعت ،دار اگر هم پدید آید ای هویت برنامه خاست، در جامعه شبکه برمی

همگام با پیشرفت  زیرا ؛شود ها می نهاد تمامگیر  بحران مشروعیتی دامن عقیده وی، به .کند رشد می

فرضـیه اساسـی او    خشکیده است.کامال  بخش  های مشروعیت سرچشمه هویت ،جهانی شدن فرایند

سـازد، تـا حـدی     چه کسی و به چه منظوری هویت جمعـی را مـی  اینکه  این است که به طور کلی،

که خود را با آن یکی  است نمادین هویت مورد نظر و معنای آن برای کسانیکننده محتوای  تعیین

 ،در اینجا کانون توجه کاستلز هویت جمعـی اسـت   .کنند دانند یا خود را بیرون از آن تصور می می

فرد یا هویت محلی سنتی را انتخاب کـرده یـا بـه هویـت جهـانی       ،نه هویت فردی. به عبارت دیگر

گیـری هویـت    شود و آنچه شـکل  کاستلز بین آنچه جهانی شدن نامیده می ،ینبنابرا آورد. روی می

های جمعی و خرد و کالن اعتقـاد   آمیز هویت مسالمت بیند و نه بر تک یر نه توازی می ،جمعی است

های جمعی خرد یا محلی و روند جهـانی شـدن بـاور     نوعی تناقض و ستیز بین هویت به بلکه ؛دارد

)هویت محلی به هویت جهانی( تضادی شـکل   ست که در مسیر انتقال هویتیکاستلز معتقد ا .دارد

در یـک موقعیـت    ،باشند افراد این جوامع که عمدتا  سنتی و در حال گذار می ،گیرد که طی آن می

سر بـرده و مـابین دو هویـت سـنتی و غربـی معلـن خواهنـد بـود. تـداوم ایـن وضـعیت بـه             ه مبهم ب

تواند ناشی از سردرگمی  گرایانه خواهد انجامید که می فظهو محانه طرفا گیری یک هویت بی شکل

عی مقاومت های جامعه اطالعاتی یا نو نهسه جهانی شدن و تسریع آن با اتکا به رسافرد در برابر پرو

رابطه فرهنـگ ملـی و   »این مقاومت چنان کارکردی دارد که از  رنیته باشد.در برابر این فرهنگ مد

ترکیبـی نـو    دانگیز که در عین حال، خـو ستیزای  معادله ؛سازد دله جدیدی میمعا «فرهنگ مد رنیته

شامل واقعیتی تام و تمام همچون گذشته  «فرهنک ملی و محلی»دیگر نه  ؛کیبتر  است. لذا در این

تنها در فرهنـگ ملـی و    ،نه مدرنیته اصلیت اولیه و تماما  غربی خود را دارد. ولی این تحول و است

 
1- Castells 
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یعنی تماما  غربی خـود را  ، مدرنیته نیز واقعیت پیشین ،به همین شکل ،واقع آید و در ینم سنت پدید

، در واقع .ماند این تحول اهمیت فراوان دارد و اغلب از دید پژوهشگران پنهان می دهد. از دست می

نه این است و نه ؛ های نو در یک مجموعه جدید هستند که از پیش وجود نداشته است کیبتر  آنها

نه فرهنگ ملی به معنای اصیل، نه مدرنیته به معنای غربی آن، بلکـه ترکیبـی از هـر دوی آنهـا      ؛آن

 هـا  نقش رسـانه  ،دهد که در آن کاستلز الگویی از جامعه اطالعاتی ارائه می ،باشد. عالوه بر اینها می

در این  .کنند د میها هستند که این نوع جدید از جامعه را بازتولی در واقع رسانه .بسیار کلیدی است

کند و لحن گفتمان سـبک زنـدگی،    ارتباط جمعی بازی می فناورینظام اجتماعی، نقش اساسی را 

همـه ایـن   . شـود  هـا و صـاحبان آنهـا تعریـ  مـی      ی اجتماعی توسط رسـانه ها ارزشازدواج و همه 

لیت انسانی، نه اطالعات، با ویژگی فراگیری یعنی با نفوذ در همه قلمروهای فعا فناوریهای  انقالب

بلکه به م ابه تاروپودی که چنین فعالیتی درآن تنبیـده شـده اسـت،     ،بیرونی ت ثیربه عنوان یک منبع 

)کاسـتلز،   گـردد  ارتباطـات بـازمی   اطالعـات و  فنـاوری هسته این دگرگونی بـه  . شوند مشخص می

45:7365.) 

 

 توصیفی پژوهشهای  یافته
درصد بقیه را زنان تشـکیل   16/80صد را مردان و در 8/16 ،نفر مورد بررسی 366از مجموع 

 از درصد مت هل هسـتند.  86/66درصد مجرد و  18/00سی ردهند. از کل جامعه آماری مورد بر می

درصـد در   86/36 و سـاله  85تـا   74درصد از پاسـخگویان در گـروه سـنی     88/76نظرتوزیع سنی، 

 35تـا   80از جامعه آماری در گـروه سـنی    صدرد 89/38سال قرار دارند و نیز  80تا  85گروه سنی 

نظــر ســطح  د. ازنباشــ سـال مــی  30تــا  35درصــد متعلـن بــه گــروه ســنی   9/77سـال قــرار داشــته و  

درصـد   71/83درصد پایـان دوره راهنمـایی،   66/76درصد پایان دوره ابتدایی،  06/76، تحصیالت

ــایین  ــپلم و پ ــدرک دی ــر،  دارای م ــع کــاردانی  54/76ت ــع  04/84 ،درصــد در مقط درصــد در مقط

اطال عات مربـوط بـه سـطح     ،بنابراین اند. درصد در سطح کارشناسی ارشد بوده 11/4کارشناسی و 

دهـد کـه بیشـترین فراوانـی را افـرادی بـا سـطح تحصـیالت          دهنـدگان نشـان مـی    تحصیالت پاسـخ 

ی ارشـد  اند و کمترین میزان متعلن به پاسخگویانی بـا تحصـیالت کارشناسـ    کارشناسی تشکیل داده

 باشد. می
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 ژوهشروش پ
از نوع همبستگی است که در آن امکان استنباط  یک تحقین پیمایشی وروش تحقین حاضر، 

های تحلیل و مقایسه دقین خصوصیات آنها از طرین علمی فـراهم اسـت.    های واحد مناسب ویژگی

امـه اسـتفاده   ن ها و اطالعـات از پرسـش   آوری داده برای سنجش متییرها و جمع ،پژوهش حاضر در

به  ،در مرحله بعد .ایم بهره گرفتهآزمون  نامه پیش نامه، از پرسش ده و جهت سنجش روایی پرسشش

های مقتضی مانند آزمـون   و آماره spssافزار  ها از نرم ها و تجزیه و تحلیل داده بررسی فرضیه منظور

 .فاده شداست و رگرسیون چند متییره تحلیل واریانس، tآزمون همبستگی پیرسون، 

 

 جامعه آماری وحجم نمونه
سال شهرستان شوش در سـال   30تا  74جوانان  تمامجامعه آماری مورد مطالعه این تحقین را 

نفر تعیین شد. بـدین   366استفاده از فرمول کوکران تعداد حجم نمونه  دهندکه با تشکیل می 7397

ای، ابتـدا از بـین منـاطن مختلـ  شـهر،       ای چند مرحله گیری خوشه با استفاده از شیوه نمونه ،منظور

 هایی بـه صـورت تصـادفی انتخـاب شـدند.      از بین خانوارها نمونه ،ها و در ادامه بین بلوک سپس از

 افـرادی از بـین خانوارهـای منتخـب برگزیـده شـدند       ،با استفاده از روش شبکه شطرنجی ،در ادامه

 .(16 :7367دوا ، )

 

 قلف مفهومی و عملیاتی متغیر مستتعاری
آن بر هویت فرهنگـی جوانـان همـراه اسـت. در      آثارماهواره با  رسد که استفاده از به نظر می

 هـا  اسـتفاده از برخـی وسـایل ماننـد رادیـو در خـانواده       ،های اخیر با تنوع یافتن وسایل ارتباطی سال

دن، جدیـد بـو   :مانند ،های خاص خود ماهواره به دلیل جذابیت ،ولی در مقابل است، رنگ شده کم

ان تمایـل  نـ ده است. جواشخوردار ها از اقبال زیادی بر ودن برنامهمتنوع بودن، شاد بودن و به روز ب

هـا نیـز آنهـا را در ایـن مسـیر       های دارند و خـانواد  های تلویزیونی ماهواره زیادی به استفاده از شبکه

های جدید و  ی پذیرش رفتارراه را برا ،ها با جوانان در این زمینه کنند. همراهی خانواده همراهی می

هـای   و توجه به برنامـه  ها ساعات زیاد استفاده از انواع شبکه .یابی جدید هموارتر کرده است هویت

 .(61: 7360وحیدا،  و )دانش شود های رفتار مصرفی جوانان محسوب می شاد موزیکال از ویژگی
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 شود سنجیده می زیر )ماهواره( با شاخص متییر مستقل

 استفاده از ماهواره شاخص اصلی مورد سنجش است. ،میان ره در منزل که در اینوجود ماهوا

 

 هویت فرهنگی -

ها،  ها، زبان ها، رسم منظور از هویت فرهنگی تنها انباشت ساده اندیشه معتقد است: 7جاکوبسن

سیده نیست، بلکه روشی که فرهنگ برای رو نحوه خوردن و پوشیدن معینی که از گذشتگان به ما 

نیز هست. در تعری  دیگری وی  ،کند ای خاص از تاریخ انتخاب می برخورد با این عوامل در برهه

هویت عبارت اسـت از احسـا  تمـایز شخصـی، احسـا  تـداوم شخصـی و         :دارد چنین اظهار می

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

انفعـالی نیسـت،    فراینـد آفرینند. این  گیری از گذشته می هدم برای آینده خود، با بهرای که مر برنامه

 .(7365)پولـــدا،  بلکـــه آفـــرینش و بـــازآفرینی مـــداوم و انتخـــاب آگاهانـــه را بـــه همـــراه دارد 

ه شدهای فراملیتی منابع کسب هویت افراد بسیار متنوع و سیال  ثیر رسانه در دنیای مدرنیته و تحت ت

و هنجارهـای فرهنـگ مسـتقر و     هـا  ارزشکنند که ریشـه در   را دریافت میهایی  راد هویتاف .است

هـای   سازوکار ،باید انتظار داشت که با چالش هویت بومی و فرهنگی ،بنابراین .واقعی جامعه ندارد

)دهشـیری،   یین منتقـل شـود  یی آنها به سطوب پـا اکار ،کنترل افراد در گروه و جامعه تضعی  شده

گیری تحقیقـات  کـار  بـه  هنگـی و از هویـت فر  هشتوجه به تعری  مـورد نظـر ایـن پـژو     با(. 7319

( در سـنجش هویـت   7310) 3آلمـال  ( و7369) سنجش این متییر از مقیا  نـادرنژاد  برایمختل ، 

 مشاوره استاد راهنما ساخته شده است. با ها توسط محقن و نیز برخی مقیا  فرهنگی استفاده شده و

زبـان بـومی، آداب و رسـوم و سـبک ازدواج      ،اوقات فراغـت،  شاخص چهار بلآن در قاسنجش 

 

1- Jacobson 
2- Pulda 

آمـوزان از   دانـش  گیـری هویـت فرهنگـی    ر شکلدبه بررسی عوامل مؤثر  نامه کارشناسی ارشد خود آلمال در پایان -3

هـای   هـای رسـمی و غیـر رسـمی، گـروه      پـذیری، آمـوزش   جامعه :هایی نظیر شناختی، با توجه به شاخص جنبه جامعه

اد نیز در پژوهش خود سازه هویـت فرهنگـی را   ژنادرن همسال، وسایل ارتباط جمعی و اوقات فراغت پرداخته است.

فراغـت   رسـوم و  تولیدات فرهنگی بـومی، سـبک غـذا، آداب و    یعنی میراث فرهنگی، ازدواج، ،آن با توجه به ابعاد

 سنجیده است.
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موافـن   تیبی )کـامال  تر  در سطح سنجشهایی  از گویه جهت سنجش این متییر صورت گرفته است.

 .استفاده شده است (دمخال  و همچنین خیلی زیاکامال  تا 
 

 نباخونتایج آلفای کر .4 جدول

 (α) ضریب آلفای کرونباخ متغیر

 53110 هویت

 53643 فراغت

 53466 زبان

 53101 مرسو

 5367 ازدواج

 

 اوقات فراغت -

 :های انتخاب آزادانه فردی و عرصه قابل مشـاهده زنـدگی    یکی از عرصه تعریف مفهومی

در ایـن حـوزه    .اسـت  7فراغت مسئله ،شود که حوزه مهمی در مطالعات سبک زندگی محسوب می

خاص سبک زندگی و هویت اجتماعی خود را  و قواعد ها، الگوها کلیشه است که افراد نمادگرها،

اوقـات فراغـت را    ،شنا  فرانسـوی  جامعه ،8دومازدیر .(875:7366شیری،  )ربانی و کنند بازگو می

 اای از اشتیاالت فرد اسـت کـه تـا حـد زیـادی بـ       اوقات فراغت مجموعه» کند: گونه تعری  می این

احت یـا بـرای تفـریح یـا بـه منظـور توسـعه اطالعـات یـا آمـوزش           خاطر خـود بـرای اسـتر    رضایت

از آزاد شـدن از الزامـات شـیلی، خـانوادگی و      داوطلبانـه، بعـد   ی، مشـارکت اجتمـاعی و  عغیرانتفا

ی در گـ (. با توجه به اینکه امروزه ماهواره نقش پر رنDumuzdier، 7919) رود اجتماعی به کار می

تواند ضمن عمین سـاختن   این مسئله می ،مان پیدا کرده استپر کردن اوقات فراغت جوانان کشور

 شـکاف سـنت و مدرنیتـه، و خــالء پـر نشـدنی میــان ایـن دو، بـه شــکل جـدی هویـت فرهنگــی و         

 های آن را با چالش مواجه سازد. شاخص

 

1- Leisure 
2- J. dumazdier 
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 :اسـتفاده  قسـمتی   پـن  گویه در یک طیـ    ده سنجش این متییر از برای تعاریف عملیاتی

ماهواره به عنوان بهترین وسیله پرکردن اوقات فراغت جوانان، اسـتفاده  »ت االسؤقالب  که در شده

گیـری   های ماهواره امکـان بهـره   بخش ماهواره، استفاده از برنامه شادی های سرگرم کننده و از جنبه

دهد، مطالعه و طی کردن مدارج علمی برای جوانان  مناسب از اوقات فراغت جوانان را افزایش می

 های ماهواره اوقات فراغت سالمی را بـرای جوانـان فـراهم    تفریح، برنامه بهترین فراغت وبه عنوان 

ای، تـرجیح دادن   هـای مـاهواره   های محلی و ترجیح آن به تماشای برنامه کنند، استفاده از بازی نمی

ای، گوش دادن بـه موسـیقی    های ماهواره گردش و تفریح با اعضای خانواده نسبت به تماشای فیلم

های سانسورنشـده   معتبر نسبت به فیلم های داخلی و ر  در وقت آزاد، ترجیح دادن فیلم ارجی وخ

ای که از ماهواره دارم  نوع استفاده کنم اما ارجی، اگر وقت اضافی داشته باشم ماهواره نگاه میخ و

از مقیـا    9و 6های شماره  سنجیده شده است. گویه «...خوانی ندارد ام هم همیشه با فرهنگ جامعه

ا قتبـا    (7361از تحقیـن بصـیر)   0 و 3، 8های شماره،  نادرنژاد در سنجش هویت فرهنگی و گویه

 ده است.شها توسط محقن ساخته و عملیاتی  سایر گویه و دهش
 

 زبان بومی
 :زبـان نـه تنهـا یـک      هـر ملـت اسـت.    7زبان بعد مهمی از میراث مکتـوب  تعریف مفهومی

روابـط   8رود، بلکـه خـود بخشـی از مـتن     سیله ارتباطات بـه شـمار مـی   محصول اجتماعی، ابزار و و

فرهنـگ و هویـت متعلـن بـه هـر جامعـه نقـش        سازی  شود که در تولید و باز اجتماعی محسوب می
زبان یک ملت، نظام معنایی یک ملت است و ابزاری مهم برای حفظ، شکل گیـری و  . مهمی دارد

هـای روزانـه    ر ملت تنها وسیله سخن گفتن و رفع نیازمنـدی زبان ه ،آید. در واقع انتقال به شمار می
عمـل اجتمـاعی، هویـت اجتمـاعی و روابـط خـرد و        ،بینی وی نیست، بلکه وسیله اندیشیدن، جهان

)همتـی،   هـای گذشـته، حـال و آینـده اسـت      کالن با یکـدیگر و بـا جهـان پیرامـون و نیـز بـا زمـان       
آید، در صورتی کـه   ی مهم هر جامعه به حساب میاز آنجا که زبان از عناصر فرهنگ .3(759:7316
هویـت   هویـت فرهنگـی و  ، ممسـلّ به طور میان برود، یا به نوعی تیییر یا استحاله یابد،  از این عنصر

 
1- Literture heritage 

2- CONTEX 
اسـتاد راهنمـا متناسـب بـا      ت ییـد  مشـاوره و  در سـنجش زبـان بـا    (Amber، 8550ها با اقتبا  از مقیـا  آمبـر )   گویه -3

 سنجش توسط محقن ساخته شده است.چارچوب فرهنگی جامعه آماری مورد 
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 (.7319:854یابد)حاجیانی،  ملی آن جامعه نیز استحاله می

 :ها با اقتبـا  از مقیـا  آمبـر    در این پژوهش گویه تعاریف عملیاتی (8550 ،Amber در )

 مخـال ( سـاخته و  کـامال   موافـن تـا   کـامال   ) سنجش زبان توسط محقن در سـطح سـنجش ترتیبـی   

زبان عامل ارتباط با تاریخ و گذشته است، عدم عالقه بـه  : االتی مانندؤعملیاتی شده که در قالب س

رتباط با جهان شود، اعتقاد به برتری زبان انگلیسی به عنوان عامل ا زبان بومی چون مانع پیشرفت می

و...  زبانم باشد ام هم دهم همسایه تازه، عدم تحمل توهین دیگران به زبان خود، ترجیح می پیشرفته و

 سنجیده شده است.
 

 آداب و رسوم سنتی
 :یافته انجام دادن چیـزی اسـت    رسم عادتی پایدار و دیر پا و طر یقه ت بیت تعریف مفهومی

های جاافتاده  قرسوم بر سیا (.865:7311مهر،  )شایان ه استکه توسط جامعه به رسمیت شناخته شد
در تعری  رسم بر سنتی بودن، پایداری، جـا افتـادگی و    ،بنابراین ؛کند رفتار و معتقدات داللت می

ها هستند که مردم مدت بیشتری به آن  م آن دسته از هنجاروکید داشت. رس توان ت شدگی می ت بیت

تـرین آداب و   از مهـم  دهنـد.  را با استداللی توجیـه کننـده پاسـخ مـی     عمل کرده و دلیل رفتار خود
گذار بوده، مراسم عید نـوروز، جشـن مهرگـان،    ت ثیررسوم سنتی که در زندگی اجتماعی جامعه ما 

های فرهنگـی هسـتند کـه بـا زنـدگی مـردم        اینها جشن باشد. های مرتبط با آن می شب یلدا و جشن
کردن آنها از بندی  ل  سنتی و دنبال کردن آنها به وسیله فرد و رتبهپیوند دارند. اجرای مراسم مخت

چگـونگی هویـت فرهنگـی و احسـا  تعلـن خـاطر بـه         تواند بـه درک بهتـر از   می جانب محققان،
 (.Daphne، 8551: 05) کمک کندفرهنگ و متعلقاتش 

 :گویـه در دوبعـد احساسـی و تجربـی      شـش جهـت سـنجش ایـن متییـر      تعاریف عملیاتی
از پـژوهش   6 و 3و گویـه شـماره    پـور  از تحقین مریم احمـدی  7 گویه شماره .ختصاص داده شدا

ها توسط محقن ساخته شده  بهزاد نادرنژاد در سنجش هویت فرهنگی اقتبا  شده است. سایر گویه

اقـوام در ایـام    بازدید از آشنایان و رسوم گذشتگان، دید و اعتقاد به آداب و :تسؤاالکه در قالب 
سین نوروز در ساعت تحویل سال، اجرای مراسم چهارشـنبه   روز، ت کید بر برپا کردن سفره هفتنو

در  ،عدم اعتقاد به ضرورت چیدن سفره هفت سین در عید نوروز سوری، اجرای مراسم شب یلدا و
 .پرسشنامه گنجانده شده است
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 سبک ازدواج
 :ی یک جامعه، تنظیم روابـط دو  های اخالق ین وظیفه هنجارتر مهمیکی از  تعریف مفهومی

ترین عمل تنظیم این روابـط، همـان ازدواج اسـت     های مناسب است. انسانی یهزن بر پا جنس مرد و

 توان آن را به عنوان اتحاد زن و مرد بـرای بهبـود و پیشـرفت آینـده تعریـ  کـرد )سـتوده،        که می
بـی در جامعـه ایـران و    با پای گذاشتن به عرصه زنـدگی مـدرن وگسـترش تمـدن غر    . (850: 7365
ها همچون ماهواره وتبلیغ وتشـوین ارتباطـات آزاد    نفوذ و گسترش نقش رسانه گیری، ویژه شکل به

هـای مـرتبط بـا آن     شده و متعاقبا  به کم رنگ شدن رسوم و آیینتر  رنگ بین جوانان، این سنت کم

 (.7369اد، )نادرنژ های محلی و پایکوبی نیز منجر شده است مانند حنابندان، رقص
 :گویه در نظر گر فته شده است که  هفتبرای این عنصر هویت فرهنگی  تعاریف عملیاتی
ازدواج کردن برایم مهم است، مراسم ازدواج بهتر است به شکل سنتی برگزار » :های سؤالدر قالب 

شود، تدارک دیدن رسوم مربوط به ازدواج برای من مهـم اسـت، بـرای ازدواج کـردن نیـازی بـه       
هـای دوسـتانه را تـرجیح     های سنتی نیست، من به جای ازدواج کـردن رابطـه   ها وآیین برپایی جشن

کـامال   پرسشنامه در سطح سنجش ترتیبی ) در «های غربی دهم وترجیح ازدواج به سبک ازدواج می
از پژوهش نـادرنژاد اقتبـا     3 و 7 گویه شماره .شده است هاختصاص داد مخال (کامال  موافن تا 

 عملیاتی شده است.  ها توسط محقن ساخته و سایر گویه و هشد
 

 استنباطی پژوهشهای  یافته

 تحقیقهای  نتایج آزمون همبستگی پیرسون فرضیه .1جدول 

 سطح خطا سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون (     فراغت7متییر )

 57/5 557/5 863/5 فراغت استفاده از ماهواره

 سطح خطا سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون ی(    زبان بوم8متییر )

 57/5 555/5 618/2 زبان بومی استفاده از ماهواره

 سطح خطا سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون (     رسوم3متییر )

 50/5 599/5 596/5 رسوم استفده از ماهواره

 اسطح خط سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون (        ازدواج6متییر )

 50/5 569/5 711/5 ازدواج استفاده از ماهواره
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و سطح 863/5دهد مقدار ضریب همبستگی پیرسون نشان می( 7برای متییر ) (0)نتای  جدول 

 کمتـر اسـت. در نتیجـه بـا سـطح اطمینـان       57/5باشـد کـه از سـطح خطـا     مـی  557/5معناداری آن 

چگونگی گذران اوقات فراغت رابطه  ره وهای ماهوا توان گفت بین استفاده از برنامه می درصد 99

نجا که رابطه میان این دو متییـر معنـادار و   در خصوص این فرضیه از آ دارد. معنادار و م بتی وجود

بر  های ماهواره استفاده از برنامه دهد که توان گفت همبستگی این دو متییر نشان می می ،م بت است

نشـان  ( 8( بـرای متییـر )  0)بوده است. نتـای  جـدول    گذارت ثیرنحوه گذران اوقات فراغت جوانان 

سـطح   باشد کـه از می 555/5و سطح معناداری آن 618/5دهد مقدار ضریب همبستگی پیرسون می

ن گفت بین تشـخیص اسـتفاده از   توا می درصد 99کمتر است. در نتیجه با سطح اطمینان  57/5 خطا

در بررسـی ایـن   . م بتـی وجـود دارد   طـه معنـادار و  عدم پایبندی زبان بومی راب های ماهواره و مهبرنا

 ای در تضعی  زبان بومی نقش داشته است. های ماهواره فرضیه ثابت شد که برنامه

و  596/5دهـد مقـدار ضـریب همبسـتگی پیرسـون      نشان مـی ( 3برای متییر )( 0)نتای  جدول 

 90تیجه با سطح اطمینان بیشتر است. در ن 50/5باشد که از سطح خطا می 599/5سطح معناداری آن 

های ماهواره و رسوم سنتی رابطه وجود ندارد. درارتبـاط   توان گفت بین استفاده از برنامه می درصد

 .وجود نداردهای ماهواره و رسوم  برنامه یریمت دو مشخص شد که رابطه معناداری بینبا این فرضیه 

ی نداشـته اسـت و جوانـان همچنـان     چندانی بر تضـعی  رسـوم سـنت    ت ثیرماهواره  ،به عبارت دیگر

دار بـودن و   توانـد ناشـی از ریشـه    متمایل به این رسوم، اجرا و شرکت در آن هسـتند. ایـن امـر مـی    

نشـان   (6بـرای متییـر )   (0)باشـد. نتـای  جـدول    معه ن رسوم و کارکرد فعلی آنها در جامقاومت ای

باشد که از سـطح  می 569/5 و سطح معناداری آن 711/5 دهد مقدار ضریب همبستگی پیرسون می

های  مهتوان گفت بین استفاده از برنا می درصد 99کمتر است. در نتیجه با سطح اطمینان  57/5خطا 

ماهواره و سبک ازدواج غیرسنتی رابطه معنادار و م بتی وجـود دارد. در خصـوص فرضـیه چهـارم     

ی را صرف استفاده ترن زیادن جوان زمااهای این پژوهش حاکی از آن است که هر چه مخاطب فتهیا

و در مقابل  یابد کنند، تمایل آنها به ازدواج مطابن اشکال سنتی کاهش می ماهواره میهای  برنامه از

افـزایش   سنتی، مانند ازدواج بدون تشریفات )سبک جدید( غیرسنتی ازدواج سبکگرایش آنها به 

ای در زمینه تشوین  های ماهواره های شبکه لسریا ت ثیر در ارتباط با توان این مسئله را می. یافته است

بـه مشـورت و    لگیـر و عـدم تمایـ    تا حدودی بدون قید و بنـد، آسـان   روابط آزاد قبل از ازدواج و
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 .دخالت والدین در این زمینه توجیه کرد

 .دهد را نشان مینتای  رگرسیون متییر وابسته هویت فرهنگی و استفاده از ماهواره ( 4)جدول 
 

 تجزیه واریانس رگرسیون چند متغیره متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 5-1جدول 

 مدل
درجه 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات
 F کمیت

سطح معنی 

 داری
R R2 

 44/5 84/5 55/5 66/86 68 68 7 رگرسیون

     614/7 043 368 باقی مانده

      450 363 کل

 
 سته هویت فرهنگی و استفاده از ماهوارهنتایج رگرسیون متغیر واب .1-1 جدول

 داری سطح معنی Tمقدار Beta اشتباه استاندارد B شاخص متغیرها

 55/5 40/74  765/5 94/8 ثابت

 55/5 35/0 848/5 01/5 35/5 استفاده از ماهواره

 

تحلیل واریانس  ها از مدل رگرسیونی چند متییره و تحلیل داده تجزیه و برایدر این پژوهش 

لذا نتای  رگرسیون متییر وابسته هویت فرهنگی و استفاده از مـاهواره نیـر نشـان     ستفاده شده است.ا

Rداد که مقدار 
/. از تیییـرات متییـر وابسـته را    47دهد متییر مستقل /. است که نشان می478مدل  2

از رسانه همچنین نتای  حاصل از مدل رگرسیونی حاکی از آن است که بین استفاده  کند. تبیین می

ماهواره و هویت فرهنگی رابطـه معنـادار و م بتـی وجـود دارد. در ایـن پـژوهش متییـر اسـتفاده از         

زبان بومی،  ،اوقات فراغت: »شاخص ماهواره به عنوان متییر مستقل و متییر هویت فرهنگی با چهار

مقـدار   شدندکه نتای  همبستگی نشـان داد  در مدل رگرسیونی وارد «سبک ازدواج پوشش سنتی و

R
 .دهد /. از تیییرات متییر وابسته را توضیح می47دهد متییر مستقل /. است که نشان می478مدل  2

ترین رابطه را دارد. همچنین  استفاده از رسانه ماهواره با هویت فرهنگی قوی به عبارت دیگر، متییر

 .دار استمعنیبا توجه به نتای  باال اثر استفاده از ماهواره بر هویت فرهنگی م بت و 
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 Rمدل مفهومی تحقیق با درج ضرایب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 منبع: محقن

 

 

 
 

  

 متییر وابسته

 

 هویت فرهنگی

 

 

 

96/5 r= 

 

863 /5r= 

711/5 r= 

304/5R= 

 تحصیالت

76/5R= 

 جنس

130/7R= 

 سن

779/8R= 

اوقات 

 فراغت

زبان 

 بومی

رسوم 

 سنتی

سبک 

 ازدواج

صنایع نظریه 

فرهنگی 

مارکوزه، نظریه 

جرج  کاشت:

 گربنر

618/5 r= 

846/5R= 

های  نظریه رسانه

ژوزف  :سرایت

 کاپال

نظریه جهانی 

شدن:آنتونی 

 گیدنز 

نظریه جامعه 

 اطالعاتی کاستلز 

 متییر مستقل

 سانه ماهوارهر

پایاه اجتماعی 

 =87/5R یاقتصاد

 
           

        () 
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 گیری بحث و نتیجه
هویـت فرهنگـی جوانـان     هـای مـاهواره و   هدف اصلی این تحقین رابطه بین استفاده از برنامه

 واج(.رسـوم سـنتی و متییـر سـبک ازد     آداب و)شامل: اوقات فراغت، متییر زبـان،   باشد شوش می

فرضیه مـورد ت ییـد قـرار گرفـت. فرضـیه       سه ،فرضیه مورد بررسی چهاراز  ،نتای  پژوهشبراسا  

رابطـه بـین اسـتفاده از    با فرضیه اول که  ارتباط در. یید نشد رسوم سنتی به علت عدم وجود رابطه ت

ه هـر میـزان زمـان    و هویت فرهنگی جوانان است، نتیجه حـاکی از آن اسـت کـ    های ماهواره برنامه

هویت فرهنگی جوانـان نیـز    ،یابد، به موازات آن ای افزایش می های ماهواره شده برای شبکه صرف

طـی   آنهـا  .خوانی دارد هم 7فورنیستانی و پت مکینتی هااین فرضیه با یافته .شود میدچار تضعی  

طـات و  ارتبا هـای  فنـاوری طه ایـن  سـ نتیجـه گرفتنـد کـه بـه وا     8554انجام تحقیقات خود در سـال  

بـا عقایـد و    هـا  . آناند های قابل توجهی در زمین در تعامل با یکدیگر قرار گرفته اطالعات جمعیت

ی اهـ  تواند تخریب فرهنگ هایی می یشوند و استفاده از چنین فناور رو می ههای بیگا نه روب فرهنگ

ن دو متییر معنادار و م بت نجا که رابطه میان ای. در خصوص فرضیه دوم از آموجود را افزایش دهد

تواند بر نحـوه   می های ماهواره برنامه دهد که توان گفت همبستگی این دو متییر نشان می می ،است

رضـیه  فیید این  این متییر، محققانی به ت وصگذار باشد. در خصت ثیرگذران اوقات فراغت جوانان 

اک ـر   بدین معنی کـه کند،  یید می ر را ترابطه میان این دو متیی نیز (7361)ملکیان  پژوهش .رسیدند

در یـک شـکل منفـی، پـر کـردن اوقـات        ،کننـد  ای پخش مـی  های ماهواره هایی که این شبکه فیلم

هـا وجـه غالـب گـذران اوقـات       زیرا در ایـن شـبکه   ؛کنند فراغت را برای جوانان تبلیغ و تجویز می

ی با سبک زندگی مردم ایران نـدارد.  شود که از دید فرهنگی سنخیت فراعت با اموری نشان داده می

هـای ایـن    های شبانه، کازینو و قمار وجه غالب گذران اوقات فراغت در اک ر سریال کاباره، کلو 

رفـتن بـه    :ماننـد  دارنـد، هاست و وجوهی که بـا فرهنـگ و هویـت ایرانـی سـنخیت بیشـتری        شبکه

 .دهـد  ا بـه خـود اختصـاص مـی    کمـی ر  زمانیا ورزش کردن، یا گردش همراه با خانواده  رستوران

دهـد ایـن    نتیجه مشابهی را نشان مـی  (8556) 8اقبال و وحید رانا همچنین نتای  تحقین مشترک انور

های  ای پر کردن اوقات فراغت خود، کانالرب جوان و نوجوان مخاطبان که دارند محققین اظهار می
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ها صـرفا    های این شبکه برنامه این در حالی است که محتویات ؛دهند خارجی را ترجیح می و هندی

منفـی بـر رفتـار ایـن      تـ ثیر های خاص )بـالیوودی(   اند با ارائه تصاویر و برنامه م بت نبوده و توانسته

نتای  نشان داد که  .دشیید  رابطه میان این دو متییر ت ،.در ارتباط با فرضیه سومدنمخاطبان داشته باش

 که (8550) داشاره کر 7دینشرابطه معناداری وجود دارد. ان ماهواره و زب استفاده از میان دو متییر

گرایی نسبت به مدرنیسم مهم است، زبانی است که  های کلیدی که در تفاوت سنت یکی از فاکتور

هـا بـه عنـوان بعـدی از مدرنیسـم       رسـانه  و د.نـ کن مردم یک جامعه یا یک گروه با آن صـحبت مـی  

های مشابهی  به یافته( 8559) 8فوزیه احمدفا کنند. همچنین ثر ایؤم یتوانند در تضعی  زبان نقش می

های ماهواره  برنامه یریمت دو مشخص شد که رابطه معناداری بین چهارمفرضیه در  دست یافته است.

جوانان همچنان به این رسـوم، اجـرا و شـرکت در آن     ،به عبارت دیگر .وجود نداردسنتی  و رسوم

ن رسوم و کارکرد فعلی آنهـا در  دار بودن و مقاومت ای ناشی از ریشه تواند این امر می تمایل دارند.

بیشتر پا سخگویان نسبت به حفظ آداب و رسوم فرهنگی و قومی خود باشد. در  تمایلمعه، و یا جا

انـد   ی مـورد سـنجش قـرار داده   ها را بر متییـر رسـوم سـنت    رسا نه ت ثیرخصوص تحقیقات پیشین که 

و محقن به این نتیجه رسیده است که میان دو  نشدهیید  میان این دو متییر ت رابطه ،(7369نژاد، )نادر

شـی از  توانـد نا  داری وجود نـدارد. ایـن امـر مـی     ها و رسوم سنتی رابطه معنی نهه از رسامتییر استفاد

 محقن یرارچوب نظچدر بررسی این فرضیه  ،بنابراین معه فعلی باشد.های این رسوم در جا کارکرد

تواننـد در کنـار    هـای خـرد مـی    هویـت  ،دارد نی گیـدنز اعـالم مـی   نه که آنتـو گو ه و هماندشیید  ت

تنـاقض و برخـورد میـان     یبه معنـا  صرفا  نهای کالن به حیات خود ادامه دهند و جهانی شد هویت

نی جهـا  تـ ثیر محلـی ضـمن اینکـه تحـت      یها بلکه هویت ،های محلی نیست جهانی شدن و هویت

هـای خـود را    مـرز  ،شوند، در عـین حـال   ا تیییراتی را در درون خود پذیرا میه شدن ناشی از رسانه

طر نگرانـی از محـو   خـا  ه، جوامـع سـنتی بـ   نتحت فشار جهانی شد ،به عبارت دیگر .کنند تدقین می

ها بـه عنـوان    ی  آتی جهانی شدن در تضعی  این سنتهای خود و نیز عدم اعتماد به نتا شدن سنت

فرهنگی،  جهت تقویت برخی از این رسوم به عنوان نماد انسجام گروهی و، یک واکنش پیشگیرانه

استفاده از ماهواره با بین نتای  مطالعه نشان داد که  ،در نهایت رند.آو گرایی روی می به سمت محلی
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با نمره هویت فرهنگی جوانان  ارتباطدر  دارد.وجود هویت فرهنگی بومی جوانان رابطه معناداری 

های جوانان  رفتارها و نگرش توان گفت میچوب و مدل نظری پژوهش ارچرجاع به شهر شوش با ا

سـاز در کنـار پیـدایش     به موازات آنکه درگیر بحران تضاد هـویتی ناشـی از تجربـة فضـای هویـت     

 الگوهـای جدیـد و سازشـکارانه   های جهانی شدن است، در عـین حـال متمایـل بـه      فرایندعناصر و 

طور کامل در قالب هویـت سـنتی خـود قـرار دارنـد و نـه در قالـب         هنه ب، به عبارت دیگر باشد. می

هـای   منتظـر چـالش   بایـد  ،بلکه در کشاکش میان این دو عرصه هستندکه بـه تبـع آن  ، هویت مدرن

میـزان   های جوانـان و  لویتوا نیز، تابع میزان درجات جاذبه و دافعه، لذا این مسئله خود هویتی بود.

هـا در   سنت به رسانه ماهواره و با اتکاسازی  یعنی جهانی ،ساز های هویت توان هریک از این کانون

 باشد. پاسخ به سالین، ترجیحات و نیازهای فردی و اجتماعی جوانان می

 

 در ارتباط با تقویت رسانه داخلی راهکارهای محقق

شـده در   محقن پـس از انجـام پـژوهش و تجزیـه و تحلیـل اطالعـات و نیـز تجربیـات کسـب         

ه ئـ های خود را به صورت ذیـل ارا  راهکار ،ماهواره بر جوانان شهر شوش استفاده از ت ثیرخصوص 

 :دهد می

ای  هـای مـاهواره   پذیری بیشـتر جوانـان اعـم از دختـران و پسـران، از شـبکه      ت ثیربا توجه به  -

گونه که در  همان ایجاد شود؛ زمینه مد و زنان های اختصاصی در شود که شبکه پیشنهاد می

اقدام به تولید و پخش برنامه  مختص زنانشبکه تلویزیونی یک  7994آلمان از سال  کشور

هـای   ذائقـه  از این مسـیر بتـوان بـه برخـی     اقدامی مشابه صورت گیرد تا از . بایدده استکر

کردن عناصری از سنت، پاسخ به کارگیری و حفظ  پوششی، در عین تنوع، به روز بودن و

 داد.

زیرا محقـن  ؛ کنند علمی پخش می های مستند و هایی که فیلم اد شبکهافزایش کیفیت و تعد -

هـای   ههـای مـاهوار   در جریان پژوهش دریافت که یکی از دالیل استقبال جوانـان از شـبکه  

هـای   رسـد ضـع  شـبکه    نظـر مـی   ههای مستند و جذاب علمی است کـه بـ   مهاز برنا استفاده

ها محدود بـوده ودر   اعات پخش این برنامهس ویا اینکهداخلی در این زمینه مؤثر بوده است 

در حالی که جوانان اسـتقبال بیشـتری از    ؛ندشو نمی ساعات پر بیننده)ترافیک بیننده( پخش
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ثر ؤهـا، بـا توجـه بـه دوبلـه مـ       رسد توسعه ایـن شـبکه   بنابراین به نظر می. کنند میاین شبکه 

ای روی  هـای مـاهواره   کهزیـرا کسـانی کـه بـه شـب      ؛شـود ؤثر واقـع  مبسیار تواند  فارسی می

کشـور مـا، بسـیاری از انتظـارات آنهـا را بـرآورده       تلویزیـون  آورند، افرادی هستند که  می

 نکرده است.

هـا و عـدم    جذابیت برنامه افزایش تنوع و، دکریکی از نکات دیگری که باید به آن تو جه  -

هـا صـرفا  نبایـد بـا      های داخلی و حتی استانی اسـت. ایـن برنامـه    یکسانی و یکنواختی شبکه

هایی تولیـد و پخـش    برنامه ،گیری سنتی و مذهبی باشد، بلکه الزم است در کنار آن جهت

در  زیـرا  ؛باشـد  فکـری و عقایـد مختلـ     هـای  گیری د که پاسخگوی مخاطبان با جهتشو

زیـون  ید که یکی از دالیل عـدم اسـتقبال بعضـی جوانـان از تلو    شمشخص  جریان پژوهش

 .ستهای آنها ها و برنامه این فیلم گیری یکسان بر یک جهت ،استانی داخلی و حتی شبکه

هایی کـه در   وگنجاندن سالین آنها در قالب سیاستمخاطبین  های تمام در نظر گر فتن نیاز -

از هر گروه  یکنار گذاشتن بخشیا و عدم حذف گردد  ها اتخاذ می برنامهی خصوص اجرا

ن در زمینه تولیـد و  امخاطب ندن میانگین سلیقه اک ر، گنجابه جای آن ومخاطب به هر دلیل 

 ها. پخش برنامه

 سـالیانه و  به صـورت های شفاف  ارائه آنها در قالب تهیه گزاش های علمی و انجام پژوهش -

 ای. به موقع جهت مدیریت رسـانه  های مربوطه برای اخذ تصمیمات مؤثر و ارائه آن به نهاد

هـای حفـظ تمامیـت و     یکـی از مـوثرترین راه  عتقدنـد  ای م نظران اجتماعی و رسـانه  صاحب

مخصـوص یـک    هایسیس رسانه ت»ای، هویت ملی و فرهنگی کشورها در این نظام شبکه

ی در عـرض هویـت ملـی    یهـا تواند تقویت هویتاست که نتیجه آن می «بخش از جمعیت

دستور کار  فرهنگی باید در یها گیرد که حفاظت از حوزه در خاتمه نتیجه می محقن .باشد

 های آینده باشد. برای سالگذاران و پژوهشگران  سیاست
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