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رابطة استفاده از شبکههای ماهوارهای

فارسیزبان و پایبندی به هویت فرهنگی

در زنان شهر تهران
امید بهرامیان*
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کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

هدا یاقوتی

دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این پژوهش در پی آن است تا رابطه استفاده از شبکههای فارسیزباان تلویییاون مااهوارهای و
پای بندی به هویتفرهنگی زنان را بررسی کناد از آن جااییکاه در ایان تحقیا پاایبنادی
فرهنگی زنان مدنظر بوده ،زنان 15تا  49ساله ،به روش پیمایشی مقطعی و با تکنیا پرساش
نامه مورد سنجش قارار ررفتناد حجا نموناه 400نفار باوده کاه ایان تعاداد براساا روش
نمونهریریخوشهای چندمرحلهای در شهر تهران انتخاب شدند تحلیل یافتههای تحقی نشاان
دادهاست که مییان استفاده از شبکههای ماهوارهای برابر با  50.64و میاانگین پاای بنادی باه
هویتفرهنگی نیی( 62.55درمقیا 0تا )100است و میانگین بُعاد ههنای هویاتفرهنگای باه
مییان 10درصد بیشتر از بُعد عینی است همچنین کسانیکه از ماهواره استفاده میکنند نسبت
به دیگران پای بندی بسیار کمتری به هویتفرهنگی ایرانای دارناد در تحلیالرررسایون چناد
متغیره نیی به ترتیب مییان رضایت از ماهواره ،استفاده از آن و اعتماد باه برناماههاای مااهواره
باعث تضعیف هویتفرهنگی زنان میشوند و محتوای آراهیبخش ،علمای و خباری آن ،باعاث
تقویت هویتفرهنگی شده است

واژههای کلیدی

هویت فرهنگی ،تلویییون ماهوارهای ،زنان ،رسانه

* نویسنده مسئول

تاریخ دریافت1394/2/24 :

تاریخ تصویب1394/11/15 :
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مقدّمه و بیان مسأله

مک لوهان ،1معتقد است جهان به صورت یک دهکده جهانی؛ یعنی به صوورت یوک جهوان
بدون مرز در خواهدآمد .از دهه  1990نفوذ فرهنگی سورتت ررفتوه []1؛ توا جوایی وه در
تصر حاضر ،انهدام جمعی فرهنگهوا را ترربوه موی نوم و رسوتر

رسوانههوا جمعوی

اثربخشی مانند ویدئو ،اینترنت و ماهواره و ...نمز بهاین جریان دامن زدند و باتو

بوه انفعوا

شمده شدن رسانهها ملی شور شدهاند.

هویت فرهنگی 2یکی از بخشها مهو هویوت ملوی شوهروندان هور شوور اسوت.

مانوئل استلز ، 3جامعهشناس اسپانمایی معتقد است ه هویت ،سرچشمة معنا و ترربه بورا

مردم است [ ]19ساختن هویت هموواره در بسوتر روابو قودرت انروام مویرمورد .هویوت
فرهنگی به وسومله توامول مختلوج اجتمواتی و فرهنگوی بازتولمود ،بازنموایی و بوازتعریج
میشود و ه زمان بهوسمله این توامل نمز مورد هرمه قرار میرمرد .یکی از توامل فرهنگوی
مه در تأثمررذار بر هویتفرهنگی رسانهها هستند .رسانهها ،ه میتوانند هویت فرهنگوی
را تقویت نند و ه موجب رسست فرهنگی رردند.
در جامعه اطالتاتی نونی ،رسانهها فرارمر همچون تلویزیون ماهوارها بوه یکوی از
منابع تولمد ،بازتولمد و توزیع معرفت تبدیل شدهاند ،به طوور وه شوناخت تصوویر و در
نسلها

نونی را از محم و پدیدهها پمرامونی شکل میدهند .امروز تلویزیوون بوا موک

فناور ماهواره ،با رذشتن از مرزها ملی یک شور قادر بوه پخوش و انتشوار ارز هوا و
تناصر فرهنگی یک جامعه در ممان جوامع دیگر است .خاصمت فراملی تلویزیوونمواهوارها
بات

شده است ه تغممرات و تحوالت هویتی در بمشتر شورها جهان بوا شوتاز زیواد

همراه شود .بدینترتمب میتوان اذتان رد ه تغممرات سوریع در فنواور هوا ارتباطوات و
اطالتات و اهممت نقش رسانهها در زندری شخصی و رروهی افراد جامعه ،نتوای مختلفوی
را در پیداشته؛ ه یکی از آنها تغممر هویت فرهنگی و ایراد تفاوتها فرهنگوی بومن افوراد
1
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یک جامعوه و توروی ارز هوا فرهنگوی ،اجتمواتی و اخالقوی فرهنوگهوا دیگور در
فرهنگها بومی بوده است .بنابراین در تصر رستر

و تمومی شدن مواهوارههوا ،مسوایل

اجتماتی جدید به وجود خواهود آمود .در سوا هوا اخمور در جامعوه ایوران توالوه بور
شبکهها تلویزیون داخلی ،انا ها تلویزیون ماهوارها ضریب نفوذ باالیی پمدا وردهانود.
بخش تمده مخاطبان تلویزیون مواهوارها  ،زنوانایرانوی هسوتند وه در طوو شوبانهروز در
معرضاین رسانه قرار دارند .با توجه به اینکه زنان نقش بسمار حماتی در بستر خوانواده ایفوا
می نند؛ پژوهش حاضر درصدد است به مطالعوه تواثمر اسوتفاده از تلویزیوون مواهوارها بور
هویت فرهنگی زنان ایرانی و ابعاد مختلج آن بپردازد .سوا اصولی تحقموا ایون اسوت وه
استفاده از تلویزیون ماهواره ا فارسی زبان چه تاثمر بور پوا بنود بوه هویوت فرهنگوی
ایرانی داشته و بر چه جنبه هایی از هویت فرهنگی زنان تاثمر رذاشته است؟
بسمار از تحقمقات ترربی برآن بودند ه رسانهها از جمله تلویزیون ،نقوش مووثر در
تاثمررذار بر ارز ها ،هویتفرهنگی و سبک زنودری موردم رذاشوته انود .برخوی از ایون
تحقمقات به بررسی توامل مووثر بور شوکلرمور هویوت پرداختوهانود؛ از جملوه پورجبلی
( ،)1375در بررسووووی توامل موووووثر بر شکلرمر هویت اجتماتی -فرهنگی جوانان شهر
اروممووه ،به این نتمره رسمده اسووت ووه بوومن متغمرها احساس تعلا به خانواده و مدرسه،
انتﻈارات خانواده از فرد ،سواد والدین ،سووطت تحصووومالت و استفاده از رسانهها تصویر
با شکلرمر هویت اجتماتی و فرهنگی رابطه معنا دار دارد .جوواد و تزیوز (،)1387
نمز در مطالعه خود به هویت فرهنگی و اجتماتی در بمن جوانوان شوهر شومراز بوا توجوه بوه
تامل رسانه پرداختند .این مطالعه با استفاده از رو
سوم مقطع متوسطه نواحی چهاررانه آموز

و پرور

پمموایش بور رو دانوش آمووزان سوا
شهر شومراز بووده و بوه ایون نتمروه

رسمده است ه در بُعد اجتماتی 92 ،درصد پاسخگویان و در بُعد فرهنگی 75 ،درصد آنهوا،
به تناصر هویتی احساس تعلا باال دارند.
در دسته دیگر از تحقمقات انرام شده ،بهطور خاص ،تاثمر رسانه تلویزیوون و مواهواره
بر هویت بررسی شدهاست :اسد و همکارانش ( ،)1388در مطالعه خود به بررسی هویوت
فرهنگی در مرموته ها تلویزیونی ایرانی (مطالعه مورد بررسی مرموته تلویزیونی خو
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تحلمل جوان فمسوک ،در سوه سوطت رمزروان واقعموت ،بازنموایی و

ایدئولوژ پرداختند؛ یافتهها آنها نشان میدهد در این مرموته تلویزیوونی ،هویوت دینوی
به تنوان هویت فرهنگی پایه و برتر بازنمایی شده است .در مقابل ،هویت ملی و مودرن نموز
به تنوان سطوحی از هویت فرهنگی با بار ارزشی پایمن به نمایش درآمده اسوت .محمودپور
و همکارانش ( ،)1389نمز به بررسی ارتبوا بومن مموزان اسوتفاده از شوبکههوا تلویزیوونی
ماهواره و هویت فرهنگوی بوومی( رد ) در بومن دانشورویان ورد دانشوگاههوا سونند
پرداختهاند .نتمره این تحقما نشان داده است ه بمن ممزان استفاده از مواهواره و محتواهوا
آن (به ویژه محتواهوا خبور و سورررمی) بوا هویوت فرهنگوی بوومیدانشورویان رابطوه
معکوس معنادار وجود دارد و توجه بمش از حد به مد و آرایش ،مقابله با بسومار از آداز و
رسوم سنتی ،حضور در ترصهها اجتماتی مدرن از اثرات مواجهه با مواهواره بووده اسوت.
از نﻈر آنها ،هویت فرهنگی ایرانی در وضعمت مبه و حساسی بوهسور بورده و در معورض
چالشها هویتی جد متاثر از اثرات رسانها اسوت .محمود و همکوارانش ( ،)1390در
مطالعه خود به آسمبشناسی تأثمر ماهواره بر هویت اجتماتی -فرهنگی دانشورویان دانشوگاه
آزاد اسالمیشهر ارا پرداختهاند .نتوای ایون پوژوهش نشوان داده اسوت وه هرچوه مموزان
تماشا برنامهها تلویزیونی ماهواره افزایش یافته ،موجب اهش هویوت سماسوی جوانوان
شده است .شدت این رابطه در بعد هویت سماسی  0/69است ه شدت نسبتاً باالیی را بومن
دو متغمر نشان میدهد .ررچه استفاده از وسایل ارتبوا جمعوی خصوصواً مواهواره موجوب
تغممرات جزئی در زبان و اصطالحات اربرد آنان رشته اما این تغممرات نامحسووس بووده
و در هویت زبانی تغممرات جد و تمده صورت نگرفتوه اسوت .رسوانههوا قورن موا بوه
وسایلی تبدیل شدهاند ه ه جنبه آراه ننده و ه

نتور ننوده دارنود .ربمعوی و همکواران

( )1394نمز به بررسی رابطه بمن استفاده از شبکهها مواهوارها و هویّوت جنسوی دختوران
نوجوان اصفهانی پردخته اند .براساس نتای این مطالعه ،استفاده از شبکههوا موذ ور باتو
فاصله ررفتن دختران از لمشهها جنسمتی و تفکمک نقوشهوا جنسومتی شوده و هویّوت
جنسمتی آنها را مخدو

می ند.
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چهارچوب نظری تحقیق :براساس نﻈر جنکمنز هویوت ،مفهوومی اسوت وه اوالً دنموا

درونی یا شخصی را با فضا جمعی اَشکا فرهنگی و روابو اجتمواتی تر موب موی نود.

ثانما ،وجود «دیگر » 1در فرایند هویتیابی ،در شباهت و تفاوت در ممان حداقل دو شی یوا
دو فرد معنا مییابد .رابطة ممان خود و دیگر رابطوها دوطرفوه اسوت« .هویوت بمشوتر بوه
فرآیندها مرزبند میپردازد تا به خود مرزها» [ 15و  .]7به تبارتی احسواس تعلوا خواطر
مشتر و احساس تعهد افراد به اجتماع ملی یا «ما » ملی ،به افراد هویت جمعی می بخشود
[ .]8نکته حائز اهممت در اینرا اجتماتی بودن هویتها انسانی است .یعنی هموة هویوت-
ها انسانی ،اجتماتی هستند .ویژری دیگر هویت ،دارا بودن یوک یوا چنودین خصوصومت
است .ایستایی و در تمن حا پویایی هویت یکی دیگر از ویژری ها آن است .بوه تبوارتی
دیگر ،یکی از پارادو سها مفهوم هویّت ،این است ه به طور ه زمان حامل یوک تنصور
ایستایی و یک تنصر پویایی است .از یک سو بمانگر اسوتمرار و توداوم تواریخی اسوت و از
سو دیگر به دلمل فرآیند بودن ،همواره در معرض تولمد و بازتولمد تعریوج اسوت .آنتوونی
رمدنز معتقد است ه هویتها برساخته و هممشه در حوا سواخته شودن هسوتند و پموسوته
تولمد و بازتولمد میشوند .استوارتها نمز بر این باور است ه هویت ایستا نمسوت و مودام
در حا شدن است [.]28
هویت فرهنگی یک ملت حاصل خودآراهی آن نسبت به انباشت تاریخی از ترربههوا
فرهنگی خویش است ه در طو زمان شکل ررفته است .هویوت ایرانوی در واقوع از منوابع
سهرانه ایرانی ،اسالمی و غربی در ه تنمده شده و ترلمات فرهنگی متنووتی را در فرهنوگ
ماد و معنو ایرانمان پدید آورده است ،اما این منابع هویتی ،اثر متوازن و یکسوانی نداشوته
است .با توجه به اینکه هویوت ایرانوی تلفمقوی از هویوت ایرانوی ،اسوالمی و مودرن اسوت؛
مؤلفهها هویتی ایرانمان را با توجه به رویکردهوا مختلفوی تبمومن وردهانود [ .]1در مموان
محققان ایرانی ،خانمکی [ ]10معتقد است وقتی مفهوم هویوت وارد حووزه تلووم اجتمواتی
میشود در ممان سه ضلع زبان ،دین و سرزممن قورار مویرمورد .در رویکورد دیگور ،توال

other

1
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[ ،]17آن را در سه تامل اساسی زبان مشتر  ،بستگیها جغرافمایی و بستگیها مشوتر

اقتصاد خالصه رده است .اسممت ]3[ 1نقش ممتاز را به جغرافما و تاریخ فرهنگوی داده
و معتقد است این دو مقولة هویت از دو حم

اهممت موییابود؛ قلمورو تواریخی و حافﻈوة

تاریخی ه میتوان قلمرو تاریخی را در حوزه جغرافما فرهنگوی و حافﻈوه تواریخی را در
نﻈام اجتماتی ،حافﻈه و تاریخ فرهنگی مد نﻈر قرار داد .نﻈام اجتماتی و زندری روزمره نموز
در ارتبا تنگاتنگی با یکدیگر قرار ررفته و بایود در مؤلفوههوا هوویتی موورد توجوه قورار
رمرند .در یک نگاه لی میتوان مؤلفهها هویت ایرانموان را در بعود هویوت ایرانوی شوامل
ممراث فرهنگی ،زبان ،تاریخ و حافﻈة فرهنگی ،جغرافما فرهنگی و نﻈام اجتماتی دانسوت.
همچنمن در بُعد اسالمی ،دین و دین مدار و در بُعد غربی ،تروددررایی و سوبک زنودری
و ...از مؤلفهها مه و اساسی در شکل رمور  ،حفوو و تحوو هویوت فرهنگوی ایرانموان
محسوز می شود.

رسانهها و هویتسازی :هارولد السو  2برا رسانهها سه وار رد اساسوی ذ ور ورده

است :نﻈارت بر محم  ،همبستگی اجتماتی در وا نش به محم و انتقا ممراث فرهنگوی از
یک نسل به نسل دیگر .رسانهها از طریا انتقا اطالتات ،ارز ها و هنرارها ،بنموان ترربوه
مشتر و انسرام اجتماتی را افزایش میدهنود .بوه تبوارتی رسوانههوا بوا اسوتمرار جریوان
اجتماتی شدن به جذز افراد در جامعه مک می نند و با نموایش و ترضوه جامعوها

وه

فرد میتواند خود را با آن ه هویت سواخته و معرفوی نمایود ،مویتواننود احسواس از خوود
بمگانگی یا بیریشه بودن او را اهش دهند و یا از بمن ببرند [.]16
یکی از ار ردها مه رسانهها هویت بخشی به افراد اجتماع است .آنها میتواننود بوه
شکل ابزار قدرتمند بورا یکپارچوه سواختن تواطوج و احساسوات تمول ننود و مموان
بخشها مختلج جوامعی وه بوه لحواو قوومی ،موذهبی ،زبوان و رورایشهوا محلوی و
منطقها رروهبند شدهاند و در ه تنمدری ملی الزم را ندارنود ،انسورام و وحودت ایرواد
نند .تلویزیون به تنوان فرارمرترین رسانه میتواند نقش مهمیرا ه درهویت بخشی و هو
Smith
Harold Lasswell
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در هویتزدایی ایفا ند .تلویزیون میتواند منبعی بورا شوکلرمور هویوت اجتمواتی یوا
مشروتمت خود باشد ،زیرا صحنها را برا نمایش تعلقات اجتماتی ،خرده فرهنوگهوا یوا
فراممن سماسی فراه می ند .در واقع میتوان رفت از بمن رسانهها تلویزیوون متوداو تورین
رسانها است ه بهتر میتواند مفاهم مورد نﻈر را در ذهن مخاطبوان شوت نود .وسوایل
ارتبا جمعی بزرگترین سه را در راه انتقا ممراث فرهنگی و فکر و جامعهپوذیر وردن
افراد برتهده دارند و تعالی فرهنگ و تربمت انسانی را موجب می شوند .انگاره و آموزههوا
فرهنگی مربو به موقعمت و پایگاهها اجتمواتی مهو بوه وسوملة وسوایل ارتبوا جمعوی
ترسم میشود .بهوسمله رسانهها ارز ها خاصی تقویت میشود و افوراد تحوت توأثمر آن
قرار میرمرند [ .]4در این تحقما به سوممن فرایند ساختن هویوت ،یعنوی هویوت برناموهدار
غربی توجه شده است؛ ه میتواند پا بند زنان بر هویت فرهنگیشان را مسوتحک و یوا
متزلز نماید .هویت برنامها به معنا «تال

برا تحممول شوموههوا جوایگزین توسوعة

اقتصاد  ،حمات اجتماتی و حا ممت ،نه اتالم آرمانگرایانه رؤیاها» میباشد [.]20

دانمل لرنر 1معتقد است ه رسانهها پمامآور ارز هوا و ایودههوا نوو ،فاصوله رورفتن از

ارز ها ستنی و تامل نوساز جامعوه هسوتند .دیویود رایوزمن تواریخ تحووالت جواموع
مختلج را به سه دوره سنت راهبر ،درون راهبر و درر راهبر تقسم

رده اسوت وه در دوره

سوم تامل جامعه پذیر نسلها ،رسانهها هستند و نقش خانواده و نهادهوا سونتی واهش
پمدا می ند .وسایل ارتبا جمعی ،تودهها را تحتتأثمر قرار میدهنود و هویوتهوا خواص
خود را القا می نند .انسان در این دوره در پی محو ردن اصو فرهنگی بومی ،رواب سونتی
و پابرجا خانوادری ،خویشاوند  ،همسایگی و وسایل ارتبا جمعوی دوسوتیهوا قودی
است .رسانهها افراد را می سازند ،آنه نه در ممان جمع خوانواده و یوا در روشوه تزلوت،
بلکه در ممان رروه دوستان و همساالن .به رفتوار آنهوا نﻈو مویبخشوند و در واقوع هویوت
فرهنگی آنها را دوباره شکل میدهند [.]12

Daniel Lerner
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اشت ،اذتان می نود وه رسوانههوا جمعوی بوه ویوژه

تلویزیون نگر ها و ارز هایی را ه از قبل در فرهنگ وجود داشته اند ،پرور

میدهنود

و این ارز ها را در بمن اتضا یک فرهنگ حفو و تکثمر می نند .در تمن حا تلویزیوون
به طور فزآیندها یک دیدراه غمرواقعوی از جهوان را در ذهون مخاطوب شوت موی نود و
هویتها فرد و فرهنگی جدید را در او بهوجود میآورد .رربنر تلویزیون را بوه تنووان
یک رسانه غمر انتخابی معرّفی می ند .این رسانه تال

می ند تا برخوی از تفواوتهوا را از

ممان بردارد و رروهها بی شمار را ه بهطور سنتی ،ترانسی با یکدیگر ندارند در جریوان
فرهنگی خود جذز ند]. [26این رسانه همان تلویزیون و شبکهها تلویزیونی مواهوارها
است.

به اتتقاد آنتونی رمدنز 2،هویت انسوان معاصور خصولت «بازاندیشوانه یوا بازتوابی» دارد.

بازتابندری هویت به معنا سوما بوودن هویوت و تغممور آن در نتمروه شورای فرهنگوی و
اجتماتی ،ظهور دانشها ،دانستنیها و بخصوص فنواور هوا ارتبواطی و رسوانها جدیود
است] . [22امروزه در دوران فرامدرن ،پدیده جهانی شدن و بس ارز

ها جهانی نموز از

طریا رسانهها فراملی صورت میرمرد .از این نﻈر ،یک نﻈوام ارزشوی و هویوت فرهنگوی
شکل میرمرد ه با هویت فرهنگی و نﻈام ارزشی سنتی رذشتگان متفاوت است.
چارچوز نﻈر این پژوهش برآیند از نﻈریهها حووزه مطالعوات هویوت و هویوت
فرهنگی ،نﻈریوههوا تواثمرات رسوانههوا بور ارز هوا و هویوت فرهنگوی اسوت .در یوک
تقسم بند  ،هویت را میتوان به دو سطت هویت فرد و جمعی تقسم

رد ..هویتجمعوی

دارا ابعاد و سطوح متفاوتی است ه یکی از این ابعاد مربو به هویت فرهنگی موی شوود.
هویت فرهنگی سبب شناخته شودن و متمایزشودن فورد و جامعوه از دیگور افوراد و جواموع
میشود .به نوتی میتوان رفت ه هویت فرهنگی حا ی از تداوم بمن رذشته و حوا اسوت
و نفس این تداوم ،خود بر شناخت رذشته داللت می ند ] . [30هویت فرهنگی شامل تموام
ویژریها فرهنگی میشود ه یک رروه را با رروه دیگر متفاوت میسازد و بوه آن تمنموت
George Gerbner
Anthony Giddens
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و تعریج متفاوتی میدهد .در لیترین تقسم بند  ،هویت فرهنگی شامل همه انباشوتههوا
ماد و غمرماد یک محم فرهنگی موی شوود وه معموو ًال بوا یوک سورزممن ملوی رابطوه
دیالکتمکی دارد .هویت فرهنگی رابطه بسمار تنگاتنگی با هویت ملی دارد .بنوابراین در اینروا
منﻈور از هویت فرهنگی درواقع همان هویوت فرهنگوی ایرانوی -اسوالمی اسوت وه دارا
سابقه تاریخی چندهزار ساله میباشد .باتوجه به تقسم بند ها متکثور از هویوت فرهنگوی
در این پژوهش ،هویت فرهنگی در یازده بُعد مفهومساز مویشوود .ایون مولفوههوا و ابعواد
تبارتاند از :هنر ایرانی ،احترام و افتخار به رذشته تاریخی ،افتخار به مفاخر ایرانوی ،ادبموات
ایران ،آداز و سنن ایرانی ،دین و تعالم دینی ،تعلا خاطر به زبان فارسی و ابعاد مربوو بوه
سبک زندری ایرانی-اسالمی ات از :رذران اوقات فراغت براساس تور ایرانوی -اسوالمی،
تربمت فرزندان براساس اصو ایرانی و اسالمی ،پوشش و حراز بومی و اسالمی ،رورایش
به ذائقه غذایی ایرانی.
شبکهها ماهوارها نمز یکی از رسانهها قو در زممنوه انتقوا ارز هوا اجتمواتی
میباشند؛ اما از آنرا ه برنامهها تولمود شوده و پموامهوا انتقوا داده شوده از طریوا ایون
رسانهها ،در جامعه غربی و براساس اصو و ارز ها فرهنگی غربی برساخته مویشووند،
لذا اشاته این تولمدات ،مردم ایران و مخصوصاً زنان ایران را دچار تضاد فرهنگوی و ارزشوی
رده و به تدری بات

میشود ه افوراد ،هویوت فرهنگوی سوابا خوود را از دسوت داده و

نسبت به مولفهها و ارز هوا فرهنگوی ایرانوی -اسوالمی وارورا شووند .درنتمروه هویوت
فرهنگی جدید برساخته میشود ه بسمار از وجوه و ارز

هوا فرهنگوی غربوی را در

خود میپذیرد .این وضعمت ،جامعه را با تضاد هویت فرهنگی دورانه روبورو ورده و افوراد،
دچار بحران هویت فرهنگی میشوند.
شبکهها ماهوارها فارسی زبان در سه سطت بور هویوت فرهنگوی ایرانوی زنوان تواثمر
میرذارند :یکی از این سطوح تبارت است از :اتتماد به برنامههوا شوبکه هوا تلویزیوون
ماهوارها ؛ زمانی ه مخاطب به برنامه ها این رسوانه اتتمواد موی نود پوذیر

و نهواد

ساز سبک زندری و ارز ها و پدیدهها فرهنگی اشاته شده توس مواهواره را سورتت
میبخشد و از این طریا بر تضعمج هویت فرهنگی خویش می افزاید .همچنومن اتتمواد بوه
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فعا شدن سطت دیگور آن یعنوی ایرواد احسواس رضوایت و

خشنود از استفاده از برنامة شبکهها ماهوارها میشود وه ایون نموز بوه نوبوه خوود بوه
صورت مستقم  ،بات

تاثمررذار بمشتر محتوا برنامهها ماهوارها بور هویوت فرهنگوی

مخاطبان شده و افزایش استفاده را در پی دارد .تالوه بر این توامول در سوطت سووم ،بحو
محتوا برنامهها تلویزیون فارسی زبان ماهواره مطورح مویشوود .همچنوان وه مویدانوم
برنامهها تلویزیونی محتواها متفاوتی دارند .در یک تقسم بنود

لوی ،انوواع محتواهوا

برنامهها تلویزیونی را میتوان بوه برناموههوا خبور و اطالتواتی ،موضووتات تلموی و
مستند ،برنامهها آموزشی و محتوا تفریحی ،همرانی و ارزشی تقسوم

ورد وه براسواس

ماهمت آنها ،محتوا ارزشی غربی ه در قالوب برناموههوا سورررمی ،تفریحوی و همروانی
انتقا داده میشود ،بمشترین تاثمر منفوی را بور هویوت فرهنگوی بوومی و پوا بنود بوه آن
میرذارد .درنهایت بر مبنا چارچوزنﻈر  ،مد نﻈر پژوهش ترسم شده است:

شکل  .1مدل نظری تبیین پای بندی به هویت فرهنگی
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فرضیههای تحقیق
 .1بمن ممزان استفاده از شبکهها ماهوارها فارسی زبان و پا بند زنان بوه هویوت
فرهنگی رابطه وجود دارد.
 .2بمن ممزان استفاده از محتوا تفریحی و سرررمی برنامهها شبکههوا مواهوارها
فارسی زبان و پا بند زنان به هویت فرهنگی رابطه وجود دارد.
 .3بمن ممزان استفاده از محتوا آراهیبخش برنامهها شبکهها مواهوارها فارسوی
زبان و پا بند زنان به هویت فرهنگی رابطه وجود دارد.
 .4بمن ممزان رضایت از برنامهها شبکه ها ماهواره ا فارسوی زبوان و پوا بنود
زنان به هویتفرهنگی رابطه وجود دارد.
 .5بمن ممزان اتتماد به برنامهها شبکهها ماهوارها فارسیزبان و پوا بنود زنوان
به هویتفرهنگی رابطه وجود دارد.

روش تحقیق
رو

تحقما حاضر ،پممایشی مقطعی (سا  )1393است .جامعهآمار  ،شوامل زنوان  15توا

 49سا شهر تهران میشود .همچنمن واحد مشاهده و واحد تحلمول در سوطت خورد و فورد
بوده است .ابزار جمعآور اطالتات ،پرسش نامه محقّا ساخته بووده اسوت وه بور اسواس
تعاریج تملماتی از متغمرها تحقما ،و استفاده از مقماس استاندارد در سونرش مفهووم پوا
بند به هویت فرهنگی زنان ،طرّاحی شده است .براسواس فرموو متوداو

وو ران و نموز

جدو نمونهرمر مورران ،حر نمونه به طور تقریبی 400 ،نفر درنﻈور ررفتوه شوده و بوه
رو

نمونهرمر خوشها چند مرحلها  ،نمونهها مورد نﻈر انتخاز و بررسی شودهانود.

اتتبار صور (اتتبار محتوایی و اتتبار نمونهرمر ) هور ودام از متغمرهوا نموز بررسوی شوده
است .همچنمن جهت ارزیابی اتتبار سازها از تحلمل تاملی تأیمد استفاده شوده اسوت وه
شاخصها مربو به آن در جدو شماره  .1آمده است .طبوا ایون شواخصهوا ،در هموه
موارد ،متغمرها دارا اتتبار سازها مطلوبی بودهاند .همچنمن برا به دست آوردن شواخص
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قابلمت اتتماد از ممزان همبستگی رویه با مقماس ،همبستگی دو به دو رویهها و نموز مقودار
آماره آلفا

رونباخ استفاده شده است ه در جدو شماره  .1ممزان آلفا

رویهها هر یک از متغمرها تحقما ،رزار

رونباخ مرمووع

شده است.

جدول  .1شاخصهای اعتبار سازهای و پایایی متغیرهای اندازهگیری شده

تعریف متغیرهای مستقل
میزان استفاده از تلویزیونهای ماهوارهای :تبارت است از مودت زموانی وه پاسوخگو بوه
تلویزیونها ماهوارها دسترسی دارد و از آن استفاده می ند .در این پژوهش ،مودت زموان
استفاده پاسوخگویان از تلویزیوونهوا مواهوارها بوه صوورت لّوی ،طوولی(مودت زموان
برخوردار ) و به صورت ترضی( مدت زمان استفاده در شبانه روز) طی سه سوا سونرمده
میشود؟ و ممانگمن نمرات استاندارد این سه سؤا  ،مموزان اسوتفاده از تلویزیوون مواهوارها
فارسی زبان را ایراد رده اند.
نوع محتوای مورد استفاده از تلویزیون های ماهوارهای :براساس نوع پموام هوا برناموه
تلویزیون ،محتوا آن را طبقه بند می نند؛ هر دام ازاین پمام ها ،ررایش خاصوی را پاسوخ
می دهد .[27].براساس طبقه بند مک وائمل ،نوع محتوا برنامهها ماهوارها بوه چهوار
دسته تقسم شده و ممزان استفاده از آنها براساس طموج لمکورت سونرمده شوده اسوت .ایون
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محتواها تبارتاند از :محتوا خبر و اطّالتاتی؛ موضوتات آموزشوی؛ محتووا همروانی،
سرررمی ،محتوا تلمی و مستند.
میزان خشنودی (رضایت) از تلویزیون های ماهواره ای :به معنا ممزان برآورده شودن
نمازها پاسخگویان در صورت استفاده از انا ها مواهوارها اسوت .مموزان خشونود از
انا ها ماهوارها از طریا دو شاخص سنرمده شده است -1 :برآورده سواختن نمازهوا و
انتﻈارات -2 ،یافتن محتوا مورد تالقه.
اعتماد به تلویزیون های ماهواره ای :به معنا ممزان اتتبوار و مقبولموت تلویزیوونهوا
ماهوارها نزد مخاطبان است .ممزان اتتماد به تلویزیونها ماهوارها از طریا سه شواخص
پرسمده شده است -1 :بیطرفی  -2صحت و صداقت و درستی محتوا -3 ،شفافمت.

متغیّر وابسته
پایبندی به هویت فرهنگی :هویت فرهنگی سوبب شوناخته شودن و متموایز وردن فورد و
جامعه از دیگر افراد و جوامع میشود .هویت فرهنگی حا ی از توداوم بومن رذشوته و حوا

است و نفس این تداوم ،خود برشناخت رذشته داللت می نود ] [30هویوت فرهنگوی یوک
ملت حاصل خودآراهی نسبت به انباشت تاریخی از ترربوههوا فرهنگوی آن ملوت اسوت.
جهت سنرش متغمر پا بند به هویت فرهنگی زنان و با توجه به ابعاد درنﻈر ررفتوه شوده
در این پژوهش ،از مقماس استاندارد پا بند بوه هویوت فرهنگوی تلمخوانی ] [18اسوتفاده

شده است .در جهت تقویت اتتبار محتوا ،برخی رویه ها محقوا سواخته نموز بوه مقمواس
مورد نﻈر افزوده شده است .با توجه به مباح

نﻈر و مقماس موورد نﻈور ،در ایون تحقموا

هویت فرهنگی با ابعاد زیر ،تعریج تملماتی میشود:
 .1زبان :مرموتها از نمادهوا و نشوانههوا وه مهمتورین دسوتگاه نشوانها بشور
محسوز میشود و از طریا انتقا اندوختههوا اجتمواتی و فرهنگوی تامول
پموند انسانها با ه میشود .بنابراین افراد در طو تواریخ ،بوا اسوتفاده از زبوان
مشتر به بازیابی و انتقا هویت خود میپردازند]. [5
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 .2ادبمات فارسی .:ادبمات اوالً ترلی هویت ایرانی است .ثانماً ،بخشوی از فرهنوگ
جهانی را تشکمل میدهد .بنابراین صفتی ه دیگران به ما نسبت میدهنود و یوا
ویژریا

ه ما در نزد دیگران داری  ،در ارائه تعریج موا تعمومن ننوده اسوت.

ایران با شاترانی چوون فردوسوی ،حوافو ،نﻈوامی ،خموام و مولوو بازنموایی
میشود .شعر به تنوان یکوی از شواخصهوا برجسوته هویوت ایرانوی نقوش
بیبدیلی در تنﻈم شناخت دیگران در مورد «ما» 1دارد]. [9

 .3دین و ممراث دینی :در فرایند شکلدهی هویّت فرهنگی ایرانی ،تعوالم موذهبی
و دینی موجب وفادار و پا بند به اتتقادات و مناسک آیمنهوا

موذهبی

فرارمر میشود.
 .4رذشته تاریخی :آراهی مشتر افراد یک جامعه از رذشته تاریخی و احسواس
د بستگی به آن و احساس هویت تاریخی تامل پموند نسلهوا مختلوج بوه
یکدیگر بوده و بخشی از هویّت فرد را بازنمایی می ند .بوه ایون ترتموب ،هور
جامعها با هویت تاریخی خود تعریج و ترسم میشود ]. [25
 .5تربمت فرزندان براساس اصو ایرانوی -اسوالمی :تربموت تبوارت از فرآینود
است ه طی آن فرد از طریا آموز

و یادرمر  ،جامعه پوذیر مویشوود .لوذا

هویّت فرهنگی ایرانی ایراز می ند ه جامعهپذیر در نهاد خانواده براسواس
اصو ایرانی و اسالمی باشد.
 .6ررایش به ذائقه غذایی ایرانی :ذائقه مبنایی است ه افراد به واسوطه آن خوود و
طبقه خود را از دیگران متمایز و بر اسواس آن خوود را دسوتهبنود موی ننود.
هویّت فرهنگی ایرانی ،دارا دائقه ها غذایی متکثر است امّا زمانی ه آنهوا
را درمقابل دائقه غربی قرار دهم  ،مرزها هویّت بخش آن ،آشکار میشود.
 .7رذران اوقوات فراغوت مبتنوی بور تور ایرانوی :ژوفور دومازدیوه فراغوت را
مرموتها از مشغولمتها میداند ه فرد بعد از آزاد شودن از ضورورتهوا
1

هویت فرهنگی ایرانی -اسالمی
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شغلی ،خانوادری و اجتماتی ،برا رضایت خاطر خود برمویرزینود و شوامل
استراحت ،تفریت و یا توسعه دانش و تواناییها فرد میشود.

 .8اسوتفاده از پوشووش بووومی -اسووالمی :نوووتی پوشوش و لبوواس اسووت ووه هو
مولفهها قومی و سنتی ایرانی را درخود حفوو ورده اسوت و هو براسواس
اصو اسالمی و با ار رد حفو حراز اسالمی زنان میباشد.
 .9هنر ایرانی :شامل تولمدات فرهنگوی تمنوی ازجملوه موسومقی بوومی و سونتی،
د وراسمون سنتی و افتخار به انباشتهها هنر ایرانی میشود.
 .10پا بند به سنن ایرانی :مرموته پمچمدها از باورها ،هنرها ،قووانمن نانوشوته،
اخالقمات ،تادات و هرچه ه یک ایرانی به تنوان تضوو از جامعوه خوویش
فرا میرمرد را سنن ایرانی مینامند.
 .11افتخار به مفاخر ملی :این بعد از پا بند به هویوت فرهنگوی شوامل توجوه،
احترام و افتخار به مشاهمر و افتخارات فرهنگی و ملی شور ایران میشود.

یافتههای تحقیق
بعد از تأیمد اتتبار و پایایی پرسش ناموه تنﻈوم شوده ،پمموایش موورد نﻈور انروام ررفتوه و
دادهها جمعآور شده ،به رو

آمار تحلمل شده است .هو چنومن سوطت انودازهرمور

همه متغمّرها اصلی فاصلها بوده و براساس آزموون وا-ا  ،توزیوع فراوانوی هموه آنهوا
تقریباً نرما بوده است.

نتایج توصیفی
براساس نتای توصمفی ،ممانگمن سن زنوان پاسوخگو  31.64سوا بوودهاسوت و حودود 40
درصد پاسخگویان مررد ،بمش از  56درصدشان متاهل و  3.5درصدشان نمز مطلقه بودهانود.
در این ممان 35 ،درصد افراد شاغل بوده و  21.5درصد درحا تحصمل بودهانود 2.5 .درصود
بمکار فصلی و  41درصد باقی مانده نمز بمکار دای بودهاند .در ادامه به توصومج متغمرهوا
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اصلی تحقما میپردازی  :جودو شوماره  .2خالصوة توزیوع فراوانوی و شواخصهوا
ررایش به مر ز و پرا ندری متغمّرها مستقل را نشان میدهد:
جدول  .2جدول توزیع درصدی و آمارههای گرایش
به مرکز و پراکندگی متغیرهای مستقل تحقیق

طبا یافتهها توصمفی به دست آمده ،وضعمت حضور رسانه مواهواره در منوز طوور
بوده است ه از بمن ل پاسخگویان 82 ،درصد اتالم رده اند ه در منوز  ،مواهواره داشوته
و  18درصد نمز اظهار رده اند ه چنمن رسانها در منز ندارند.
برا سنرش مفهوم ممزان استفاده از شبکهها فارسوی زبوان مواهوارها  ،از سوه رویوه
ممزان استفاده (به صورت سؤا

لّی) ،مدت زمان حضور مواهواره در منوز و مودت زموان

تماشا آن در شبانه روز ،استفاده شده است .ممانگمن مموزان اسوتفاده از شوبکههوا فارسوی
ماهواره  50.46در مقماس صفر تا صد بوده و ممانگمن اسوتفاده از آن در طوو شوبانهروز نموز
در بمن  328نفر دارنده ماهواره ،نزدیک به دو ساتت و نم بوده است .ه چنومن دربومن ایون
افراد ،ممانگمن ممزان رضایت از برنامهها تلویزیوون مواهوارها برابور بوا  62.04در مقمواس
صفر تا صد است و درنهایت ممانگمن ممزان اتتماد به برنامههوا تلویزیوونهوا مواهوارها
دربمن این افراد برابر با  40.7در مقماس صفر تا صد بوده است.
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توزیع درصد پرا ندری ممزان استفاده از محتواها مختلوج برناموههوا تلویزیوونی از
سو تماشارران شبکهها ماهوارها فارسی زبان نشوان مویدهود وه بمشوترین تالقوه بوه
محتوا تفریت و سرررمی بوده و مترین تالقه مربو به محتووا اخبوار و اطالتوات روز
بوده است .محتوا آموزشی و محتوا تلمی و مستند نمز در رتبه دوم و سوم اسوتفاده قورار
ررفتهاند .جهت تلخمص اطالتات آمار موجود ،تحلمل تاملی ا تشافی بر رو محتواهوا
موردنﻈر صورت ررفته است ه درنهایت دو تامل از آن اسوتخرا شوده اسوت :طبوا ایون
تحلمل ،موضوتات خبر و اطالتات روز ،محتوا تلمی و مستند و محتوا آموزشی تحوت
تنوان محتوا آراهی بخشی در یک تامل قرار ررفته و محتوا تفریت ،همران و سورررمی،
تحت تنوان محتوا تفریحی در تامل دیگر قرار ررفته است.

پایبندی به هویت فرهنگی
متغمر پا بند به هویت فرهنگی ،بعد از همسوساز رویوههوا تحقموا و تر موب ابعواد
مختلج آن برساخت شده است .تحلمل تاملی تایمود رویوههوا متغمور مووردنﻈر ،اتتبوار
سازها این مفهوم را تأیمد رده است ،طور

ه در همه موارد ،بار تواملی بواال  0/4بووده

است .درمرحله بعد برا استفاده از اصل تقلملررایی تلمی و خالصه ردن مالزم بوا دقوت،
بر رو یازده بُعد هویت فرهنگی ،تحلمل تاملی ا تشافی بهتمل آمد ه نتای آن در جودو
ذیل آمده است:
جدول  .3نتایج تحلیل عاملی سطح دوم ابعاد یازده گانه هویت فرهنگی
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طبا نتای به دست آمده شاخص  KMOنزدیک به تدد  1بوده است ه مطلووز بوودن
نتای تحلمل تاملی را نشان میدهد .براساس ماهمت نﻈر

متغمرها وارد شده بوه تحلمول،

تنوان تامل او ؛ فرهنوگ تمنوی و اجتمواتی و تنووان تامول دوم؛ فرهنوگ ذهنوی و ادبوی
برساخت شد .همچنمن با توجه به باال بودن بار تاملی دو بُعد هنر و آداز و سنن ایرانوی در
هر دو بُعد ،جا آنها در ابعاد توض شده است .بنابراین بُعدها پوشش بوومی و اسوالمی،
سبک تربمت مبتنی بر اصو ایرانی -اسالمی ،اوقات فراغت مبتنوی برتور  ،دیون و تعوالم
دینی ،آداز و سنن ایرانی و ذائقه غذایی ایرانی در بُعود تمنوی و اجتمواتی هویوت فرهنگوی
قرارررفته و متغمرها زبان فارسی ،ادبمات ،هنر ایرانی ،افتخوار بوه مفواخر ایرانوی و رذشوته
تاریخی در بُعد ذهنی و ادبی هویت فرهنگی قرارررفتهاند.
طبا یافتهها توصمفی به دست آمده ،بالغ بر  60درصد افراد بررسی شده در سطت زیواد
و خملی زیاد به هویت فرهنگی پا بند بودهاند .ه چنمن بوه احتموا  95درصود ،پوارامتر
ممانگمن هویت فرهنگی در بمن زنان تهرانی بمن  61تا  64در مقماس صفر تا صد موی باشود.
تحلمل توصمفی ابعاد ا تشافی هویت فرهنگی نشان میدهد ه ممانگمن پارامتر بُعود ذهنوی
هویتفرهنگی در جامعه آمار آن بمن  65.67تا  69در مقمواس صوفر توا صود قورار دارد و
همچنمن ممانگمن پارامتر بُعد تمنی هویت فرهنگی بمن  57تا  60در مقماس صوفر توا صود
قرار دارد .بررسی تفاوت ممانگمن این دو بُعد نمز نشان میدهد ه پا بنود بوه بُعود ذهنوی
هویت فرهنگی به مراتب بمشتر از پا بند به بُعد تمنی آن است(به ممزان 7/5درصد).
طبا یافتهها توصمفی ،دربمن ابعاد مرتبه صفر نمز ،بمشترین پا بنود مربوو بوه بُعود
افتخار به مفاخر ایرانی ،تاریخ ایران و ذائقه غذایی ایرانی با پارامترها مموانگمن بواال  70در
مقماس صفر تا صد میباشد .درحالی ه مترین پا بند مربو بوه ابعواد نووع پوشوش و
حراز اسالمی – ایرانی ،هنر ایرانی و رذران اوقات فراتت مبتنی بر تور
حد باال پارامتر ممانگمن آنها متر از  55در مقماس صفر تا صد است.

موی باشود وه
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رابطه بین متغیرهای مستقل و پای بندی به هویت فرهنگی
الزم است توضمت داده شود ه؛ بررسی رابطه دو به دو متغمرها تحقما با متغمور وابسوته،
ممزان پا بند به هویت فرهنگی را نشان میدهد ه با افزایش سن افراد ،پا بند آنها بوه
هویت فرهنگی نمز بمشتر شدهاست .همچنمن با افزایش ممزان تحصومالت از شودت هویوت
فرهنگی ایرانی استه شده است .مررد ها و مطلقه ها نسبت به زنان متأهل بسمار متور پوا
بند به هویت فرهنگی بودهاند .همچنمن سانی ه شاغل بودهاند نسبت به خانهدارها هویوت
فرهنگی ضعمجتر داشتهاند.
در این بخش ،فرضمهها مربو به رابطه متغمرهوا مسوتقل اساسوی و پوا بنود بوه
هویت فرهنگی زنان و ابعاد مختلج آن مورد آزمون قرار ررفته است:
جدول  .4رابطه شاخصهای تحقیق و پای بندی به هویتفرهنگی

طبا جدو فوق ،ممزان استفاده از شبکهها فارسوی زبوان مواهوارها رابطوه معکووس
معنادار با پا بند به هویت فرهنگی و ابعاد آن دارد ( rبرابر با )-0/46؛ همچنمن شودت
این رابطه درمورد بعد هویت فرهنگی تمنی باالتر از شدت رابطه ممزان استفاده و پوا بنود
به هویت فرهنگی ذهنی بوده است .همچنمن در بمن سانی ماهواره داشتهانود ،هرچقودر بوه
محتوا برنامهها آن اتتماد بمشتر شده است ،هویت فرهنگوی پاسوخگویان تضوعمجتور
شده ولی شدت آن

بوده اسوت .طبوا نتوای فووق رابطوه بومن رضوایت و خشونود از

برنامهها شبکهها ماهوارها درممان سانی ه از این شبکههوا اسوتفاده موی ننود و پوا
بند به هویت فرهنگی با شدت  -0/44معنادار بوده است .این شدت رابطوه درموورد پوا
بند به هویت فرهنگ تمنی بمشتر بوده است.
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رابطه بین محتواهای مورد استفاده از شبکههای ماهوارهای و پای بندی به هویتت
فرهنگی
جدول  .5رابطه بین محتواهای مورد استفاده از شبکههای ماهوارهای
و پای بندی به هویت فرهنگی

نتای مربو به رابطه بمن انواع محتوا استفاده شده و هویت فرهنگی نشان میدهد وه
استفاده از محتوا خبر و اطالعرسوانی بوا هویوت فرهنگوی رابطوها نودارد و موضووتات
آموزشی نمز تنها با بُعد تمنی هویت فرهنگی ارتبا معکوس ضعمفی دارد .اما براساس نتوای
به دست آمده ،با استفاده بمشتر از محتوا تفریحی (تامول او ) ،هویوت فرهنگوی تضوعمج
شده است و این شدت رابطه درمورد بُعد تمنی هویت فرهنگی خملی قو تر بوده است .اموا
رابطه بمن تامل دوم استخرا شده یعنی تامل محتوا آراهی بخش و پا بند بوه هویوت
فرهنگی در همچ دام از سطوح آن معنادار نبوده است.
مترتب این تفاسمر باید به این مه اشاره ورد وه از لحواو آموار  ،روابو دو بوه دو
متغمرها مستقل و وابسته به معنوا مموزان توأثمر و تبمومن آن نمسوت ،لوذا در اداموه جهوت
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دستیابی به ممزان تأثمرها واقعی و تبممن آمار پا بند به هویت فرهنگی در بمن زنوان
میبایست از تحلملها چندمتغمره استفاده رد:

تحلیل رگرسیون چندگانه پای بندی به هویّت فرهنگی
تحلمل رررسمون انرام شده به رو

ورود همزمان 1بوده ه در آن تمام شرای اسوتفاده از ایون

تحلمل اه ّ از نرما بودن توزیع متغمّرها ،فاصلها بودن سطوح اندازهرمور  ،تودم همپوشوی و
نرما بودن توزیع باقیماندهها رتایت شده است .الزم به ذ ر است مموزان اسوتفاده افوراد

وه

ماهواره ندارند ،برابر با مقدار صفر درنﻈر ررفته شده است.
جدول  .6نتایج رگرسیون پای بندی به هویت فرهنگی برحسب متغیرهای مستقل

براساس جدو فوق ،مموزان آمواره  Fدر تحلمول واریوانس معنوادار بووده و مقودار ول
تغممرات پمشبمنی شده پا بند به هویتفرهنگی بور اسواس متغمرهوا مسوتقل شناسوایی
شده ،برابر با  35.7درصد است .طبا این نتای  ،رضایت از برنامههوا مواهوارها بمشوترین
تاثمر را بر اهش پا بند به هویتفرهنگی دارد .بعد از آن ،مموزان اسوتفاده از شوبکههوا
ماهوارها بر هویت فرهنگی بمشترین تاثمر منفی را دارد .این درحالی است ه طبا نتای بوه
Enter

1
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دست آمده ،محتواها آراهی بخش برنامهها تلویزیون مواهوارها تواثمر تقوویتی بور پوا
بند به هویت فرهنگی دارند ،به تبارت دیگر ،در شرایطی ه تأثمر همه متغمرها ثابوت نگوه
داشته شود ،افزایش استفاده از محتوا آراهی بخش ،بات

تقویت آن نمز میشود .اموا طبوا

نتای به دستآمده ،تاثمر خالص و مستقم محتوا تفریحی و ارزشی معنادار نبوده اسوت .در
سطت پایمنتر ،متغمر اتتماد به برنامهها شبکهها ماهوارها باتو

واهش پوا بنود بوه

هویت فرهنگی زنان شده است لذا باتوجه به نتای تحلمل رررسمون به دسوتآموده ،معادلوه
استاندارد پمشبمنی پوا بنود بوه هویوت فرهنگوی زنوان برحسوب متغمرهوا مربوو بوه
شبکهها ماهوارها به شوکل ذیول اسوت :پوا بنود بوه هویوت فرهنگوی رضوایت از
برنامهها ماهوارها ( + )-0.467استفاده از برنامهها شوبکههوا مواهوارها (+ )-0.186
استفاده از محتوا آراهیبخش ( + )0.175اتتماد به برنامهها ماهوارها ()-0.156

تحلیل مسیر
در تحلمل مسمر انرام شده ،تاثمرات خالص براساس تحلمول رررسومون جودو شوماره  .9و
تحلملها رررسمونی بمن متغمّرها مستقلّ ،ارزیابی شده است.

شکل  .2مدل تحلیل مسیر پایبندی به هویت فرهنگی زنان
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نتیجهگیری
تلویزیون یک رسانه قدرتمند است ه میتواند برنامهها ،اهدا

و ارز هوا صواحب

رسانه را به مخاطب طور ترضه ند ،ه مخاطب ،پذیرا آن باشد .این بح  ،تمودتاً
در مو سوم نﻈریهها رسانه ،مثل نﻈریه اشت مطرح شدهاسوت .در ایون تحقموا دو
رویکرد رقمب ار ردررایانه و انتقاد در حوزه رسانه به بوته آزمایش رذاشته شود؛ در
رویکرد ار ردررایانه ،رسانه به تنوان ابزار برا جامعوهپوذیر  ،انتقوا ارز

هوا و

هویت نسلها مختلج جامعه ،انتقا انباشتهها ماد و غمرمواد فرهنگوی و ایرواد
همگرایی و وفاق اجتماتی در جوامع جدید نقش خود را ایفا موی نود .درحوالی وه از
منﻈر انتقاد  ،رسانه به تنوان ابزار انتقا ارز ها و الگوها جدید هوویتی و رفتوار ،
بات

تغممر در ساختارها جامعه و سطوح مختلج نﻈام ارزشوی ،شخصومتی و هوویتی

جامعه میشود .یافتهها تحقما حاضر نشان میدهد ه شبکهها ماهوارها بوا توجوه
به ماهمت برنامهها فراملوی و ارز هوا جهوانی(غربی) موورد نﻈرشوان ،مخاطوب را
نسبت به هویت فرهنگی خود ،بیتوجه و بمگانه می نند .مسئلهایی ه همواره شور موا
با آن مواجه است این است ه؛ رسانهها داخلی از تکثر و تنوع سلمقه اقشار مختلوج،
غافل بودهاند ،لذا مخاطبان به استفاده از برنامهها رسانه ماهواره ،ررایش پمدا ردهانود.
براین اساس ،نتمره این تحقما نشان میدهد ه ممانگمن درصد استفاده از شوبکههوا
ماهوارها در بمن زنان تهرانی بمش از  50.46درصد میباشد ه در سوطت بواالیی قورار
دارد .همچنمن سانی ه از ماهواره استفاده می نند ممانگمن رضایت باالیی از آن داشوته
و ممانگمن اتتماد به محتوا برنامهها آن نمز برابر با  40.75در مقمواس صوفر توا صود
بوده است .همچنمن از بمن محتواها مورد توجه زنان تهرانی از برنامهها شوبکههوا
تلویزیونی ماهوارها  ،بمشوترین تالقوه بوه محتووا تفوریت ،سورررمی و همروان بووده
(محتوا تفریحی) و مترین تالقه مربوو بوه محتووا اخبوار و اطالتوات روز بووده
است .درحالی وه دسوته او محتواهوا ایون شوبکههوا ،حامول انوواع ارز هوا فورا
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ملیررایی و به دور از فرهنگ شرقی هستند ،ه در جهت سلطه هژمونموک بور هویوت
مخاطبمن ،تمل می نند.
یکی از دستآوردها این پژوهش ،مفهوم ساز هویّوت فرهنگوی تمنوی و ذهنوی
براساس تحلمل تاملی ا تشافی ابعاد مختلج هویت فرهنگی زنان بودهاست ه طبا آن،
بُعدها پوشش بومی و اسالمی ،سبک تربمت ایرانی ،اوقات فراغوت مبتنوی بور تور ،
دین و تعالم دینی ،آداز و سنن ایرانی و ذائقه غذایی ایرانی در بُعد تمنوی و اجتمواتی
هویت فرهنگی مفهومساز شده و بُعدها زبان فارسی ،ادبمات ،هنر ایرانی ،افتخار بوه
مفاخر ایرانی و رذشته تاریخی در بُعد ذهنی و ادبی هویوت فرهنگوی قورار ررفتوهانود.
همچنمن یافتهها ترربی تحقما نشان میدهد ه ممانگمن هویت فرهنگی در بمن زنوان
تهرانی بمن  61تا  64در مقماس صفر تا صد میباشد .و در جامعه آمار  ،پوا بنود بوه
هویت فرهنگی ذهنی به اندازه  10درصد بمشتر از پا بند بوه بُعود هویوت فرهنگوی
تمنی بودهاست.
در تحقما حاضر ،جهت دستیابی به تأثمر خوالص جنبوههوا مختلوج اسوتفاده از
شبکهها تلویزیونی ماهوارها فارسیزبان ،تحلمل رررسمون چندرانوه و تحلمول مسومر
انرام شد .طبا این تحلمل ،متغمرها مربو بوه شوبکههوا مواهوارها  ،بومش از 35.7
درصد تغممرات پا بند به هویت فرهنگی زنان را پمشبمنی ردهاند .این تحلمل نشوان
میدهد ه متغمر رضایت از برنامهها شوبکههوا مواهوارها بوا مموزان بتوا -0.467
بمشترین تاثمر را بر تضعمج هویت فرهنگی داشته است و درمرحله بعد ،مموزان اسوتفاده
از شبکهها ماهوارها با مقدار بتا  -0.186بات

تضعمج هویت فرهنگی زنان شوده

و اتتماد به محتوا برنامهها شوبکههوا مواهوارها نموز بوا مقودار بتوا  -0.156در
تضعمج هویت فرهنگی زنان نقش ایفا ردهاسوت .همچنومن تواثمر اسوتفاده از محتووا
تفریحی معنادار نبودهاست؛ لذا این محتوا به صورت مسوتقل و بودون تعامول بوا دیگور
متغمرها تحقما ،نقشی در تضعمج هویت فرهنگی ندارد .درحالی وه متغمور برسواخته
استفاده از محتوا آراهیبخش با مقدار بتا  0.175بات

تقویت پا بند بوه هویوت

فرهنگی در زنان میشود و از آن جایی ه در رواب دو به دو بوا متغمور وابسوته رابطوه
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معنادار نداشته است؛ لذا باید بوه ایون نکتوه اشواره ورد وه محتووا آرواهیبخوش
برنامهها تلویزیون ماهوارها  ،متغمر "تحریج شده" است ه تاثمر متغمرهوا موزاح ،
مانع از نشان دادن رابطه این متغمر با هویت فرهنگی شده است؛ درحالی وه بوا نتور
توامل مزاح  ،تأثمر آن نمز معنادار شوده اسوت .بنوابراین هرچقودر از محتووا تلموی،
خبر  ،اطالتاتی و آموزشی برنامهها ماهوارها بمشوتر اسوتفاده شوود ،پوا بنود بوه
هویت فرهنگی نمز در همه ابعاد آن افزایش پمدا می ند.
مقایسة یافتهها این تحقما با نﻈریات متفکران حوزه رسانه (جنکمنز ،لرنوز ،رمودنز،
رربنر و السوو ) و رویکردهوا نﻈور هویوت و همچنومن تحقمقوات حووزه داخلوی
(پورجبلی ،1375اسوود و همکووارانش  ،1388محموودپور و همکووارانش  ،)1389نشووان
میدهد ه یافتهها به دستآمده ،همسو با پمشمنه نﻈر و ترربی تحقما بووده و تواثمر
رسانه تلویزیون ماهوارها بر ارز ها ،هویوت فرهنگوی و سوبک زنودری موردم تایمود
شدهاست .اما باید درنﻈر داشت ه شبکهها فارسی زبان مواهوارها بوه صوورت یوک
جانبه بات

تضعمج هویت فرهنگی نمیشوند ،چرا ه ارر تاملها رضوایت و اتتمواد

نتر شوند ،استفاده از محتوا تلمی و آراهیبخش شبکههوا مواهوارها  ،بوا انتقوا
سرمایه شناختی و سواد رسانها  ،نهتنها در پا بند زنان به هویت فرهنگی خللی وارد
نمی ند ،بلکه بات

تقویت هویت فرهنگی ایرانی زنان میشود.

بررسی نحوه اثررذار تاملها استفاده از مواهواره ،رضوایت از برناموههوا آن و
اتتماد به آن نشان میدهد ه ماهواره درجهت تغممور تعریوج فورد از خوود و تضوعمج
شدید هویت فرهنگی تمل می ند؛ به طور

وه فورد از هویوت فرهنگوی خوود تهوی

میشود؛ این استحاله هژمونمکی ،مخصوصاً در زممنهها فرهنگوی تمنوی و دینوی ماننود
حراز و پوشش اسالمی ،اتتقادات و تعالم دینوی و تربموت دینوی -ایرانوی فرزنودان،
جامعه را با مشکل مواجه میسازد .اینراست ه این مساله در سطت الن ملوی چوالش
برانگمز میشود.
براساس نتای به دست آمده ،پمشنهادات اربرد قابل اجرایی ارائه شده است .ایون
پمشنهادها تبارتاند از :توجه ویژه به بُعد دینی و تمنی هویت و مولفهها فرهنگوی آن
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در قالب برنامه ها فرهنگی نهادها ذیرب  ،بازتعریج خ ّ مشی مدیریّت رسوانههوا
تصویر در ایران براساس وا نشها جمعمّت هد (مخاطبان) ،ارزیابیها

وار رد

رسانه ملّی و رسانه تصویر مواز (شبکهها تلویزیوونی مواهوارها ) ،تغممور رویکورد
قهر نسبت به شبکه ها ماهوارها در سوطت مودیریّت فرهنگوی شوور وه درواقوع
چش پوشی از واقعمّت ضریب نفوذ ماهواره بوده و مانع ارائه راهحلهوا غمور قهور و
تأثمررذار شده است .بررسی نمازسنری مخاطبان در داخل شور و ایراد تکثر هدفمنود
و برنامهریز شده برا جذز مخاطبان در سطوح متفواوت سونی و جنسوی؛ همچنومن
تشویا تولمدرران صدا و سمما در راستا استفاده و برجسته ساز نمادها فرهنگوی و
ملی ایرانی و نمز ارز ها و منابع فرهنگی دینوی و اسوالمی در تولمداتشوان ،تمر وز بور
سواد رسانها و آراهساز مردم درمورد محتواها برناموههوا شوبکههوا تلویزیوون
ماهوارها و پمامدها و تاثمرات نامحسوس مصر

صنعت فرهنگی این رسانه بر هویت،

سبک زندری و شخصمت مخاطبان.
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