
  
  

  
  

جتماعي با بررسي تأثير صنعت فرهنگ بر هويت ا
 اي هاي تلويزيوني ماهواره تأكيد بر شبكه

 

   نوشتة 
   ∗فام جعفر زلفعلي

  ∗∗پور داوود ابراهيم                                        

  چكيده 
اي جهـاني   اي در طول ده سال گذشـته مسـئله    هاي ماهواره هاي تلويزيوني از طريق شبكه پخش مستقيم برنامه
آنتـوني گيـدنز، اسـتوارت      اين مقاله با تأكيد بر آراي. شورهاي مختلف قرار گرفته استشده و مورد توجه ك

فرضـية گسسـته شـدن     رسـي تجربـي  در مورد چگونگي هويت اجتماعي، به دنبال بر هال و ريچارد جنكينز 
بـراي آزمـودن   . هاي ساختاري و پيوند آن با خصوصيات فرهنگي است  هاي هويت اجتماعي از موقعيت شكل

، متغيرهايي مثل جنس، مديريت بدن، ميزان دينداري، اقتدار خانوادة سنتي، سرمايه فرهنگي، سرمايه  اين فرضيه
نفري از دانشجويان دختر و پسر مشغول به تحصـيل   377 جتماعي، روي نمونة ا ـ  اقتصادي و پايگاه اقتصادي

ـ شرقي نور استان آذربايجان هاي پيام دانشگاه در آوري اطالعـات ايـن    روش گـرد . رار گرفـت ، مورد مطالعه ق
. آوري گرديـد  پژوهش روش پيمايش بود كه اطالعات مورد نياز به وسيله پرسشنامه همراه با مصـاحبه جمـع  

 (Foddy)اي و با استفاده از فرمـول پيشـنهادي فـادي    مرحله اي چند گيري خوشه جمعيت نمونه با روش نمونه
هاي آماري پارامتريـك چـون، تجزيـه تحليـل      هاي پژوهش از آزمون دهبراي تجزيه و تحليل دا . تعيين گرديد
  .دو گروه مستقل استفاده شده است Tآزمون و LSD آزمون تعقيني One-Way  طرفه واريانس يك

شـود،   اي، كه مخصوص جوانان تهيه و پخش مي هاي تلويزيوني ماهواره نگاهي به بخش عظيمي از برنامه
نتـايج  در ايـن مـورد   . ت چگونه در كار توليد شكلي آرماني از زندگي هستنددهد كه اين محصوال نشان مي

اي رابطـة   هاي تلويزيوني مـاهواره  هاي شبكه كه داشتن ماهواره در منزل و تماشاي برنامه دهد تحقيق نشان مي

                                                 
  دستيار علمي دانشگاه پيام نور ∗
  دانشجوي دكترا جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ∗∗

  
 

 



هـاي   بكههـاي شـ   برنامه بدين معنا كه تماشاي .داري با متغيرهايي دارد كه آشكارا داللت فرهنگي دارند معني
دهنده به هويت اجتماعي افـراد   بيشترين تأثير و ارتباط را با خصوصيات فرهنگي شكل اي تلويزيوني ماهواره

هاي هويت اجتماعي از  فرضية گسسته شدن شكلهاي اين تحقيق  بنابراين يافته. دارد تا خصوصيات ساختاري
  .كند ميرا تأييد  هاي ساختاري و پيوند آن با خصوصيات فرهنگي موقعيت

  
دينـداري، اقتـدار   ميـزان   سرمايه فرهنگي، مديريت بـدن،    هويت اجتماعي،  ماهواره، :كليدواژه

  .خانواده سنتي
  

  مقدمه
تأثير تحوالت بسيار عظيم علمي ـ تكنولوژيك به سمت جامعـة اطالعـاتي     جوامع مختلف تحت

در . ثر از فنـاوري اسـت  اي است كه ساختار آن متـأ  جامعة اطالعاتي، جامعه. اند در حال حركت
هاي جديد، تمايزپـذيري   هايي چون نابرابري اجتماعي، هويت جامعة اطالعاتي، جوامع با چالش

هايي چون نقش اينترنت در پژوهش، خالقيـت،   شكني نهادهايي نظير دولت، و فرصت و شالوده
وجـود ايـن   علـت   بـه  . انـد  رو شده روبه... گيري هويت سيال و تعامل و همزيستي جهاني، شكل

خصـوص در كشـورهاي در حـال     ها انسجام اجتماعي و هويتّي در جامعة اطالعـاتي بـه   چالش
شـدن بـا گسـترش قلمـرو روابـط زنـدگي        فرايند جهـاني .  توسعه مانند ايران متزلزل شده است

ناپذيرشـدن چنـين    كنـد و احسـاس كنتـرل    تر مـي  اجتماعي دنياي اجتماعي افراد را بسيار بزرگ
جهاني شدن  رابرتسون معتقد است كه فرايند  در اين زمينه . آورد ها به وجود مي ر آندنيايي را د

دهـد،   هاي مختلف قرار مي هاي گوناگون و پرشماري را در دسترس افراد و گروه نه تنها فرهنگ
 طوري كـه پخـش   به. )   63   : 1385رابرتسون،  ( » كند ها را افزون مي بلكه دنيا و مراجع اجتماعي آن

اي جهاني شده و  ها در طول ده سال گذشته مسئله هاي تلويزيوني از طريق ماهواره مستقيم برنامه
  . مورد توجه كشورهاي مختلف قرار گرفته است
ويژه از منظـر   ها و مالحظات فرهنگي و سياسي، به در اين ميان، كشورهاي داراي حساسيت

انـد، كـه از پـذيرش مطلـق      ذول داشـته هاي سنتي، ملي و مذهبي توجه بيشتري به آن مبـ  ارزش
هـاي   هـا بـراي پخـش برنامـه     لذا اسـتفاده از مـاهواره   .شود ماهواره تا طرد كامل آن را شامل مي

فقـدان  . ها در سطح وسيع ايجـاد كـرده اسـت    تلويزيوني تحول عظيمي در توليد و پخش برنامه
مـرزي در قالـب    هاي بـرون  هاي باعث شده كه حجم وسيعي از برنام امكان كنترل امواج ماهواره

فرايند صنعت فرهنگ به فضاي فكري جامعه وارد شده و بـر ابعـاد مختلـف زنـدگي فـردي و      
  . اجتماعي تأثير بگذارد

هـاي تلويزيـوني    در ايران ابزارهاي قدرتمند صنعت فرهنگ، كه بيش از همه حضور شـبكه 
متفـاوت و ايجـاد     يهـا  هويـت   اي محسوس اسـت، توانـايي خلـق اجتماعـات جديـد،      ماهواره

  وسـايل ارتباطـات     كـه   اي در جامعه. هاي فردي و اجتماعي موجود را دارند دگرگوني در هويت
  هـاي  ها و هويت ، ذهنيت است  همچون ماهواره مورد استفاده جمع كثيري از افراد  جمعي جديد



  كـه   در اثر تغييراتـي  ارتباطي  و  اطالعاتي  نوين  وسايل.  كند ظهور مي  و پراكنده  ناپايدار، چنداليه
قـرار    اي كـامالً تـازه    هـا را در وضـعيت   آورند، هويت وجود مي به   بشر امروزي  هاي در برداشت

  تـأثير  مغاير با گذشته و در تضاد با هنجارهاي حاكم در جامعة تحت  و حتي  متفاوت  دهند كه مي
گيـرد،   مـي   جديـد شـكل    و اطالعـاتي   رتبـاطي ا  وسـايل   بـا اتكـا بـه     كه  ارتباطي  در واقع.  است
گفتار   هاي در صورت بندي  سازد كه را آشكار مي  از ذهنيت  جديدي  و درك  از فهم  اندازي چشم

  نگريسـتن   راهگشـاي   ارتباطات  اين. گيرد مي  اند، جان محسوس  لحاظ تاريخي به   و عملكرد، كه
  كـه   اي پديـده .  اسـت   تكـه  و تكـه   ، تغييرپذير، منفعل، خـالق  چنداليه  اي پديده  عنوان  به  انسان  به

  جامعه. ستيزد مي  شده  هويت تثبيت  با هرگونه  كند كه مي  طراحي  اي گونه  را به  خويش  دادن  شكل
جديد   انسان  ، تغييرپذير و منعطف ثبات بي  هويت  مبين  اي زير نفوذ وسايل ارتباطي نوين ماهواره

اين هويت اجتماعي است كه در دگرگوني فرهنگي ناشي از شتاب و ژرفاي تغييـرات   لذا  .است
  . شود وقفه اجتماعي مسئله آفرين مي بي

هاي مختلفي را در زندگي اجتمـاعي   توان هويت هويت اجتماعي ابعاد مختلفي دارد و يا مي
نظـران ايـن    ت صاحبدر اين مقاله هويت اجتماعي با توجه به نظرا. خوبي مشاهده كرد افراد به

جنكينز به دو بعد اساسي متمايز شـده     خصوص و به  هال حوزه هويت اجتماعي همچون گيدنز، 
جنس، سرماية فرهنگي، ميـزان  : هاي همچون بعد خصوصيات فرهنگي كه شامل مؤلفه. 1: است

: لخصوصيات سـاختاري كـه شـام   . 2دينداري، مديريت بدن و نگرش به اقتدار خانواده سنتي؛ 
اين مقاله به دنبـال مطالعـة رابطـه صـنعت     . پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي و سرماية اقتصادي است 

هـاي تلويزيـوني    شـبكه  ترين و قدرتمندترين ابزار صنعت فرهنـگ، يعنـي   ويژه مهم به  فرهنگ،
شـدن   فرضـية گسسـته   همچنـين بررسـي تجربـي    اي با ابعاد دوگانه هويت اجتمـاعي و  ماهواره
  .هاي ساختاري و پيوند آن با خصوصيات فرهنگي است ت اجتماعي از موقعيتهاي هوي شكل
  

  تعريف موضوع
هـاي   ويژه ابزار قدرتمند آن يعني شبكه پذيري هويت اجتماعي از صنعت فرهنگ، به مطالعة تأثير

لذا بـا مـرور اجمـالي    . شناسي امروز است اي از مسائل قابل بررسي در جامعه تلويزيوني ماهواره
. شود كه هويت دو معنـي اصـلي دارد   ت نظري در مورد مفهوم هويت اجتماعي مشاهده ميادبيا

 ”تمـايز  “معنـاي دوم آن بـه مفهـوم    . مطلق است  ”تشابه همساني و “اولين معناي آن بيانگر مفهوم 
اگرچه دو معنـاي فـوق متنـاقض و    . گيرد است كه با مرور زمان تداوم و سازگاري را فرض مي

 ايـن مفهـوم  . انـد  آيند، ولي در اصل به جنبة اصلي و مكمـل هويـت معطـوف    مي متضاد به نظر
از يـك طـرف   : سـازد  قرار مـي  نسبت محتمل بر  طور همزمان ميان افراد و يا اشياء دو هويت به«

  . (Mazas and Klein, 2003: 9)  »شباهت و از طرف ديگر تفاوت
خـورد و زيـر    پيوند مـي ” قابل نماديكنش مت “  نظريه هويت اجتماعي بيش از همه به مكتب

  هـانري تاجفـل     توسـط   1997 نظريه هويت اجتماعي در سـال   .است (Mead)ميد   تأثير نظريات 



 :از ديدگاه آنان هويت اجتمـاعي شـامل سـه ايـده مركـزي اسـت       « .جاناتان ترنر توسعه يافت و 
 بـا   را هويـت  « تاجفـل . (Turner and Hogg, 1995: 3)  » بنـدي، مقايسـه، و هويـت بخشـي     مقوله

ايـن    “ سـازي  هويـت  ” بدين ترتيب فرايند . (Jacobson, 2002: 5)  » زند مي  پيوند گروهي عضويت
” كيسـتي  “  معطـوف بـه   هـاي بنيـادي   كنـد كـه بـه پرسـش     فراهم مي امكان را براي يك كنشگر

اساسـاً از طريـق    « پـس، هويـت اجتمـاعي   . خود پاسخ مناسب و قـانع كننـده بدهـد    ”چِيستي ” و 
گـروه را از هـم متمـايز     گروه و برون هايي كه درون گيرد، مقايسه هاي اجتماعي شكل مي مقايسه

  ). 29 :  1380چاوشيان،  ( »  كند مي
در اين بـين صـنعت فرهنـگ در آثـار مكتـب فرانكفـورت، بيشـترين پيونـد را بـا عالئـق           

هوركهـايمر و آدورنـو زيـر عنـوان      موضوع نخستين بـار در مقالـه مشـترك   . شناسي دارد جامعه
  نويسندگان مقاله مدعي بودند كه .مطرح گرديد»  ها روشنگري براي فريب توده : صنعت فرهنگ « 

گردد  صنعت فرهنگ صنعتي است كه به وضعيت وابستگي، اضطراب و ضعف خود متوسل مي «
امي كـه ايـن وضـعيت    پيـ . پردازد خيزد و به تحكيم و تقويت آن مي و از دل اين وضعيت بر مي

صنعت فرهنـگ از طريـق خواسـت انديشـي يـا      . است  ”تطبيق و تسليم“  كند، غالباً پيام ابالغ مي
كند تا نيـاز افـراد بـه تفـريح و      جا شده، و دگرگون ساختن رضايت سعي مي تفكر شائق و جابه

صنعت فرهنگ »  در اين مورد جورج ريتزر). 311-312: 1380نوذري،  (  » تنوع را بر آورده سازد
هاي تلويزيوني كـه فرهنـگ را    را ساختارهايي عقالني شده و بوروكراتيزه شده، براي مثال شبكه

فرهنگ اكنون مهري يكسان بـه همـه    «). 302:  1374ريتزر،  ( » داند مي   تحت نظارت خود دارند
اسـت، درسـت   سـازند كـه متحـد     ها، نظامي مـي  كوبد، تلويزيون، سينما، راديو و نشريه چيز مي

از قـوانين توليـد در بـازار     كل فرهنگ آشكارا به يك صنعت تبديل شـده اسـت و   همچون يك
لذا از مظاهر و ابزار قـدرت صـنعت   ).  36 : 1380هوركهايمر و آدورنو،   ( »  كند كاالها پيروي مي

 اي است كـه در همـه جـا و هـر زمـاني      هاي تلويزيوني ماهواره فرهنگ در جامعة كنوني، شبكه
هاي تلويزيوني تغييرات عميقـي در مصـرف    استفاده از ماهواره در پخش برنامه. شود شكوفا مي

ها شبكة تلويزيوني و بـاال بـردن قـدرت انتخـاب      امكان استفاده از صد. كند تلويزيون ايجاد مي
مـه از  تر از آن دريافت برنا افراد از اولين نتايج استفاده از ماهواره در پخش تلويزيوني بود و مهم

. كنـد  هاي گونـاگون اسـت كـه درهـاي جوامـع را بـه روي يكـديگر بـاز مـي          جوامع با فرهنگ
كشورهاي فرستنده ابعاد مختلف فرهنگي خود را به درون ساير جوامع فرستاده و سرعت اشاعة 

  . سارند اند و در نتيجه يكپارچگي فرهنگي جوامع را با مشكل مواجه مي ه  فرهنگي را افزايش داد
  دارد، ايـن   سـيطره   در جامعـه   الكترونيـك   ماهواره و ارتباطـات  در دورة جديد كه   »  راينبناب
بنـابراين چنانكـه   ).  209: 1380كاستلز،  (   » سازند افراد را مي  هويت  هستند كه  ها و اطالعات داده

ت اشاره شد شتابزدگي و گستردگي تحوالت، مشخصة دنياي معاصر است به قسمي كـه تغييـرا  
هـاي   هـا و شـبكه   تغييراتي كه نـه تنهـا در گـروه   . تمام پهنة حيات اجتماعي را در نورديده است

بينند، بلكه در ساخت جـوامعي كـه بـه ايـن      هايشان را در آن متبلور مي ارتباطي كه افراد هويت



اً  هويت كـه عمـدت  . ه يافته است دهند نيز را هاي ارتباطي امكان ظهور و بروز مي ها و شبكه گروه
تحول و دگرگـوني هويـت نيـز چـون     . ، اينك دائماً در تغيير، تحول و دگرگوني است معين بود

گيـر كشـورهاي پيشـرفته     ، جهاني است و بنابراين تنها گريبـان  هاي اجتماعي معاصر ديگر پديده
  .آيد ترين معضل پيشِ روي كشورهاي در حال توسعه نيز به حساب مي نيست، بلكه عمده

  
  طرح مسئله 

تدريج وارد عصر نويني شد و فهم و درك چيستي و چرايي  ميالدي به 1980 جهان از اوايل دهة
ريزي مناسب براي همگـامي و يـا مقابلـه بـا آن، مسـتلزم اسـتفاده از مفـاهيم و         آن، و نيز برنامه

اي در ايـن   كننـده  هاي اطالعاتي و ارتباطي جديد نقش تعيـين  تكنولوژي. هاي جديد است نظريه
كـار   ها كه براي برقراي ارتباط و يا انتقال اطالعات بـين افـراد  بـه    اين تكنولوژي. اند ن داشتهميا
هاي توزيع و  ها و حتي سيستم افزار، رسانه افزار، نرم روند مجموعة وسيع و متنوعي از سخت مي

اج اي طـوالني دارنـد امـا ظهـور و رو     ها پيشينه اين تكنولوژي. شود پخش اطالعات را شامل مي
اينترنت و نظاير  )  پخش مستقيم ( هاي ارتباطي  بسيار سريع كامپيوترهاي شخصي، ويدئو، ماهواره

. شـود  ها در طول دو دهة گذشته به عنوان يكي از عوامل اصلي ظهور دنياي جديد تلقي مـي  آن
 هـايي بسـيار متكثـر، فرامـرزي و متـداخل از توليـد       جوامع و كل جهان به شبكه « حال حاضر در

، كه بسـياري  ) 33 : 1380 كاستلز،  ( » اند كنندگان تبديل گرديده كنندگان و مصرف كنندگان، توزيع
اگرچـه  . كنند شناسان از اين فرايند با عنوان جهاني شدن ياد مي از انديشمندان اجتماعي و جامعه

ا هـ  شدن وجود ندارد، ولـي از مجموعـة نظريـه    مفهوم مشخص و مورد توافقي نسبت به جهاني
تـوان گفـت كـه     مـي . شـدن بـه عنـوان يـك واقعيـت وجـود دارد       شـود كـه جهـاني    فهميده مي

توانـد مطالعـة دقيقـي از نهادهـاي      شدن، نمـي  شناسي معاصر، بدون در نظر گرفتن جهاني جامعه
گرايانه، الزمة هر نوع  گرايانه و در عين حال محلي در واقع نگاه جهان. جامعة معاصر را ارائه كند

بودن، جغرافيا داشتن، بومي و  ادهاي جامعة معاصر است و جامعة جديد از حالت بستهتحليل نه
محلي بودن خارج شده است و به نوعي، عوامل ملي و فراملي در تعامل گسترده با يكديگر قرار 

  .اند گرفته
در اينجا اين سؤال مطرح است كه آيا تفاوتي بين دورة مدرنيته و دورة جهاني شدن وجـود  

تفـاوت دورة   مانوئل كاستلز . هاي متفاوتي مطرح شده است يا نه؟ در اين خصوص ديدگاهدارد 
آلبرو داليل متعـددي     در اين زمينة. داند شدن را در تحول تكنولوژيك مي مدرنيته و دورة جهاني

وي معتقـد  . اي است وراي دورة مدرنيته شدن دوره كند كه بيانگر اين است كه جهاني را ذكر مي
شدن فرايندي در حال شدن اسـت كـه    دورة مدرنيته دورة گسترده شده است و جهاني   كهاست 

تعريفي    در اين بين  ).11:  1383عاملي،  (  » طور كامل مستقر نكرده است هنوز نهادهاي خود را به
ه شود كـه از سـد   زندگي و سازمان اجتماعي مربوط مي « اي از  از مدرنيته دارد به شيوه كه گيدنز 

كند، گيدنز بـر   شود و به تدريج نفوذي كم و بيش جهاني پيدا مي هفدهم به بعد در اروپا پيدا مي



اي  پساـ مدرنيته شده باشيم، در واقع به سـوي دوره  اين باور است كه ما به جاي آنكه وارد دوره
گيـدنز،   (» انـد  تـر از پـيش شـده    تر و جهـاني  اي هاي مدرنيته ريشه داريم كه در آن پيامد گام برمي

1378 :32 .(  
اي نيــز سياسـتمداران، روشـنفكران، مــديران    هـاي مـاهواره   در خصـوص اسـتفاده از شــبكه  

 .انـد  هاي متفاوتي را ابراز كـرده  اي و عامة مردم در كشورهاي مختلف نگرش هاي رسانه سازمان
و رواج آن نهنـد، از ظهـور    گـرا را ارج مـي   هاي نوسازي و ارتباطـات توسـعه   آناني كه رويكرد «

سـازي و مبـارزه بـا     ملي و يا فرهنگي را در قالب ملت  گرايي اند، و آناني كه بومي استقبال نموده
  به عنـوان نمونـه   .اند امپرياليسم فرهنگي در نظر دارند، ماهواره را به ديدة ترديد و طرد نگريسته

هاي در حـال توسـعه اهميتـي    اي براي كشور تكنولوژي ماهواره «   معتقد است)  1996 ( »  شوآرتز «
هاي عمـومي را   هاي دولتي، اقتصادي و سازمان هاي داخلي بخش تواند فعاليت حياتي دارد و مي

كاراتر كرده و ضمن تقويت ارتباط كشور بـا جامعـة جهـاني، در جلـب سـرمايه و جهـانگردي       
ــار جــدي داشــته باشــد  ــائم،  (  » خــارجي آث ســياري از از ســوي ديگــر، ب).  68 : 1384 منتظــر ق

كننـدة تهـاجم    پردازان ماهواره و پخش و دريافت مستقيم تلويزيوني آن را عامل و تسـهيل  نظريه
هاي اجتماعي و بومي و به نفع فرهنـگ مسـلط آمريكـايي، و در      فرهنگي غرب، تخريب هويت

معتقدنـد،   كاستلز و ديگران  در اين راستا ).  178: 1377شيلر،  ( دانند  مي ساني فرهنگي   نهايت يك
ها و اثرات ماهواره در دام جبرگرايي فني قـرار   بين و بدبين نسبت به قابليت هر دو گروه خوش

دارند و بر اين باور بنيادي قرار اصرار دارند كه فناوري به تنهايي عامل و علت اصـلي تغييـرات   
ول نيروهـاي  ها خـود محصـ   طور كلي همة فناوري كه ماهواره و به در حالي. وجود آمده است به

و نيـز اراده و  ... اجتماعي و عواملي نظير فرهنگ، نظام اجتماعي، نظام حقـوق، نظـام اقتصـادي    
تمنـدترين سـاختار جوامـع،     ترين و قدر عنوان گسترده ها، به ها و حكومت آگاهي افراد و سازمان

مانا درك پس از ديدگاه كاستلز آنچه در جهان معاصر حائز كمال اهميت است ه. شود تعيين مي
ترين تركيب  ها و شرايط عيني جامعه و جهان پيش رو و تالش براي ايجاد مطلوب كامل قابليت

  . هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي است از مزايا و مضراب جبري و محتمل مرتبط بر تكنولوژي
از هر منظر و با هر رويكردي سياسي و فرهنگي كه به وضعيت ماهواره و تجهيزات بنابراين 

بـا   « . زا دانست هاي تلويزيوني در ايران نگريسته شود بايد آن را نامطلوب و بحران ريافت كانالد
كارگيري تجهيـزات مـاهواره    وجود گذشت حدود يك دهه از زمان تصويب قانون ممنوعيت به

هاي غير رسـمي، بـيش از سـه ميليـون دسـتگاه       بر اساس برخي تخمين 26/11/1373در تاريخ 
وي  گـزارش نيـر   « طبق ).  85: 1384منتظر قائم،  ( »  اب ماهواره در كشور وجود داردگيرنده و بشق

  انتظامي به كميسيون فرهنگي مجلس شـوراي اسـالمي، در طـول مـدت مـذكور تنهـا كمتـر از       
در حال حاضـر، مطـابق بـرآورد فـوق، بايـد اذعـان       . دستگاه كشف و ضبط شده است 000,70

هاي صدها كانال تلويزيوني  يراني در خلوت خانة خود به برنامهداشت كه حدود پانزده ميليون ا
  » اي دارننـد  ها كشور و شركت خصوصي خارجي دسترسـي كنتـرل نشـده    پخش شده توسط ده



ويـژه بحـران هويـت     هاي اخالقـي و رفتـاري و بـه    لذا خطر بدآموزي).  86 : 1384منتظر قائم،  (
در اين راستا، يك نظرسنجي انجـام شـده در   . كند يها را تهديد م اجتماعي نسل جوان و خانواده

گرايش به استفاده از ماهواره ضـعف   ترين علت گويان، مهم از نظر پاسخ »  شهر تهران نشان داد كه
هـاي صـدا و سـيما در     خصـوص نـاتواني برنامـه    امكانات تفريحي و سرگرمي در جامعـه و بـه  

  ). 1373  تحقيقات صدا وسيما،  مركز (  » برآوردن نيازهاي اقشار مختلف بوده است
 .اين رسانه در كشور ما تابع همان وضعيت دو پـارة جغرافيـايي و تفـاوت فرهنگـي اسـت     

هاي تلويزيون ماهواره كـه مخصـوص جوانـان تهيـه و پخـش       نگاهي به بخش عظيمي از برنامه
. هسـتند دهد كه اين محصوالت چگونه در كار توليد شكلي آرماني از زنـدگي   شود نشان مي مي

   ويـژه  ، بـه   و ارتبـاطي   اطالعـاتي   نـوين   هـاي  رسانه  ها به از خانواده  ايران تعداد كثيري  در داخل
  هـا   هـاي آن  دارنـد و از برنامـه    دسترسـي   ديجيتال خارجي و فارسي زبان  اي هاي ماهواره شبكه
هـاي   رين افرادي كه از برنامه، بيشت عده  مسئلة مهم در اينجا اين است كه از اين. كنند مي  استفاده
در سـنين رشـد و     و بيشترشـان . انـد  كنند نوجوانـان و جوانـان   استفاده مي  اي هاي ماهواره شبكه

گيرنـد و   اي قـرار مـي   هاي ماهواره گيري هويت فردي و اجتماعي در معرض برنامه مراحل شكل
هـاي ايـن    مطـرح در برنامـه    ابهمشـ   و مسـائل   ها ، شخصيت  ها ، هويت ها ، ذهنيت ها دغدغه كم  كم

  و مسـائل   ها ، شخصيت ها  ، هويت ها ، ذهنيت  ها بردغدغه  عمدتاً مبتني  اي را، كه هاي ماهواره شبكه
هـا    بـا آن   مجـازي  افراد و جوانان كشورهاي توسعه يافته است، پيدا خواهند كـرد و در اجتمـاع   

كننـد   اي استفاده مي ه هاي ماهوار هاي شبكه نامهآن عده كه از بر. خواهند شد  و متجانس  يكپارچه
شـوند   رها مي  فرهنگ خودي و اسالمي  ملي، قومي،  شان از تعلق هويت فردي و اجتماعي  كم كم

  .  تا ايراني  خواهند داشت  جهاني  و بيشتر احساس
هـر  . و داردر پـيش   درازي  تضاد هويتي راه  اين پركردن   رسد كشور ما براي نظر مي  به  اكنون

  بـراي   الزم  هـاي  دارد و از مهـارت   دسترسي  ارتباطي  نوين  وسايل  به  كه  جوان يا نوجوان ايراني
  شـده   عمالً عضو آن  كه  است  مجازي  شهروند اجتماعات  اول  ، در درجه برخوردار است  استفاده
در تضاد باشد و   اش ملي  ا هويتب  است  كند ممكن پيدا مي  نوجوان و جوان  اين  كه  هويتي.  است

او . و بحراني شدن هويت اجتمـاعي اش بينجامـد    اش جامعه  اجتماعي با  انسجام  كاهش  نهايتاً به
او . باشـد   داشته  جامعه  با اين  اي همبسته  هويت  كند كه نمي  زندگي  ارگانيك  جامعه  ديگر در يك
  يافتـه   سـامان   وسـايل   از ايـن   و استفاده  دسترسي  حول  اش منافع  كند كه مي  زندگي  اي در جامعه

  ديگر برايش  فارسي  زبان.  خواهد داشت  فرق  از لحاظ هويتي  با ديگر هموطنان  ايراني  اين. است
بـا    مشـترك   او هويـت   براي  كه  است  انگليسي  زبان  اين  سازد بلكه نمي  هويت  مجازي  در جامعه

  و ارتبـاطي   اطالعـاتي   نوين  از وسايل  استفاده  مهارت. سازد در دنيا مي  وسايل  اين  ديگر كاربران
  . سازد مي  هويت  وسايل  اين  كاربران  نيز براي
  را در ايـران   شدن  و بخشي  تمايزپذيري  و اطالعاتي  جديد ارتباطي  هاي رسد رسانه نظر مي  به

هـاي   با وجـود تلويزيـون  .  اجتماعي  و انسجام  يو يكپارچگ  خواهد كرد تا وحدت بيشتر تقويت 



هاي تلويزيون  هاي در دسترس آن در ايران و از طرفي محدوديت كانال اي و تعداد كانال ماهواره
ويژه نوجوانان و جوانـان ايرانـي بـر     ها، اقشار، به ايران و نداشتن تنوع، سبب شده است تا گروه

شان را انتخـاب كننـد، در نتيجـه     هاي مورد عالقه برنامه هاي ماهواره، اساس عالقه از ميان كانال
اي در جامعة اطالعاتي، موجب شده تا نوجوانـان و جوانـان ايرانـي بـه سـوي       اصل تكثر رسانه

هاي مورد عالقه خود كشيده شوند و تعلق گروهي، هـويتي،   ها و كانال مصرف اطالعات، برنامه
اي از  هاي تلويزيوني ماهواره رهنگي، كه اين شبكههنجاري، اخالقي و مذهبي آنان به جامعه و ف

بنابراين نهايتاً تمايزپذيري بيشتر اين . شود شود، در اين انتخاب و فرايند  تقويت  ها پخش مي آن
نوجوانان و جوانان با جامعه ايراني به عنـوان يـك كـل و افـزايش تعلقـات گروهـي، مـذهبي،        

تي آنان به فرهنگ صـاحب رسـانه بيشـتر حاصـل     هنجاري، اخالقي و در يك كالم تعلقات هوي
  . شود مي

از نوجوانـان و    عـده   اي ايـن  ه هاي تلويزيوني مـاهوار  ويژه شبكه به  نوين  ارتباطي  هاي رسانه
. سازد مي  دارند يكپارچه  كنند و تعامل مي  اطالعات  تبادل  جهان  در سطح  كه  را با كساني  جوانان

متحـد    خودشـان  و واقعـي   ملـي   غيـر از جوامـع    را در جامعة ديگـري   مختلف  هاي افراد و گروه
  .كنند شان برساخت و تعريف مي سازد و هويت اجتماعي جديدي را براي مي

هـاي ديگـر    نياز از جوامع و كشور در اينجا بايد خاطر نشان كرد كه امروزه هيچ كشوري بي
ــل و تعأمــل ســازندة دادوســتد  ــاط متقاب قتصــادي، فرهنگــي، سياســي از هــاي ا نيســت و ارتب

ما به ناچار، چه بخواهيم و چه نخواهيم، وارد ايـن  . هاي زندگي در جهان كنوني است ضرورت
هاي خود را بر روي ديگـران ببنـديم، حتـي اگـر هـم بخـواهيم        توانيم مرز ما نمي. مرحله شديم

يل ارتباطـات جمعـي   شدن و رشد گسترده وسا به جاي آنكه جهاني. توانيم اين كار را بكنيم نمي
اي را يك خطر تلقي كنيم خود را براي مواجهة منطقي با آن آماده  هاي ماهواره خصوص شبكه به

شناسي معاصر به سمت پـذيرفتن اهميـت روزافـزون     گيري همگرايي جامعه بنابراين جهت. كنيم
كة تلويزيـوني و  ها شب هاي تلويزيوني و امكان استفاده از صد استفاده از ماهواره در پخش برنامه
هـا بـه عنـوان شـاهراه در فراينـد         استفادة فزاينده از ماهواره. باال بردن قدرت انتخاب افراد است

هـاي   پـس از ورود تلويزيـون  . كننـد  گيـري آن در جامعـه نقـش پيـدا مـي      بخشي و شكل هويت
آثـار و   شناسـان بـه   ويژه جوامع در حال توسـعه، جامعـه   اي به فضاي فرهنگي جوامع به ماهواره
هاي آن توجه كردند و نشان دادند كه آثار آن بر جامعه و تغيير و تحوالتي كه قـادر اسـت    پيامد

  .بر روي جامعه و فرهنگ آن انجام دهد گوناگون است
  

  تحقيق) فرضيات(هاي  پرسش
نـد و  كن ، افرادي كه استفاده كمي از ماهواره مـي كنند ي كه از ماهواره استفاده نمي افراد آيا بين. 1

  كنند از نظر جنس تفاوت وجود دارد؟ افرادي كه استفاده زيادي از ماهواره مي



كننـد و   ، افرادي كه استفاده كمي از ماهواره مـي كنند ي كه از ماهواره استفاده نمي افراد آيا بين. 2
  كنند از نظر سرماية فرهنگي تفاوت وجود دارد؟ افرادي كه استفاده زيادي از ماهواره مي

كننـد و   ، افرادي كه استفاده كمي از ماهواره مـي كنند ي كه از ماهواره استفاده نمي افراد ا بينآي. 3
  كنند از نظر ميزان دينداري تفاوت وجود دارد؟ افرادي كه استفاده زيادي از ماهواره مي

كننـد و   ، افرادي كه استفاده كمي از ماهواره مـي كنند ي كه از ماهواره استفاده نمي افراد آيا بين. 4
  كنند از نظر اقتدار سنتي خانواده تفاوت وجود دارد؟ افرادي كه استفاده زيادي از ماهواره مي

كننـد و   ، افرادي كه استفاده كمي از ماهواره مـي كنند ي كه از ماهواره استفاده نمي افراد آيا بين. 5
  وجود دارد؟كنند از نظر مديريت بدن تفاوت  افرادي كه استفاده زيادي از ماهواره مي

كننـد و   ، افرادي كه استفاده كمي از ماهواره مـي كنند ي كه از ماهواره استفاده نمي افراد آيا بين. 6
كنند از نظر پايگاه اقتصادـ اجتماعي تفـاوت وجـود    افرادي كه استفاده زيادي از ماهواره مي

  دارد؟
كننـد و   استفاده كمي از ماهواره مـي ، افرادي كه كنند ي كه از ماهواره استفاده نمي افراد آيا بين. 7

  كنند از نظر سرماية اقتصادي تفاوت وجود دارد؟ افرادي كه استفاده زيادي از ماهواره مي
كننـد و   ، افرادي كه استفاده كمي از ماهواره مـي كنند ي كه از ماهواره استفاده نمي افراد آيا بين. 8

  ظر هويت  اجتماعي تفاوت وجود دارد؟كنند از ن افرادي كه استفاده زيادي از ماهواره مي
  

  مفاهيم پژوهش
  هويت اجتماعي از ديدگاه آنتوني گيدنز

در دنياي تجدد، هويت شخصي و اجتماعي به طرزي متباين با ارتباطـات  « گيدنز معتقد است كه
) مدرنيتـه  ( اگر تجدد ). 1380: 26گيدنز، (» گردد زا مي  تر مسئله ـ اجتماعي جوامع سنتي   شخصي

 را فرايند  فشردگي فزايندة زمان و فضا در ساية گسترش تكنولوژي، كه به واسطه آن مردم دنيا 
گل  (»  شوند بدانيم كم و بيش به صورتي نسبتاً آگاهانه در جامعه متجدد و جهاني واحد ادغام مي

 توان عنوان كرد كه اين جريان با دگرگون كردن شرايط و چـارچوب  مي). 302 :  1381محمدي، 
سازي را در جهـان   ساز سنتي، فرايند هويت سازي و تضعيف و انحالل منابع هويت سنتي هويت

هر چند دانشمندان بر سر منابع هويت بخش اجمـاع ندارنـد ولـي    . كند كنوني متمايز از قبل مي
كم در اين مورد اتفاق نظر وجود دارد كه با بسط فرايند  تجدد منابع سنتي هويـت بخـش    دست

رو به اضمحالل و تحليل رفته تا حدي كه قدرت استيالي خود را بـر معنـا دهـي بـه     به تدريج 
زمان و  فضامند كردن زندگي اجتماعي، متحول كردن فضا و «. دهد هويت كنشگران از دست مي
سازي سنتي را بسيار دشوار، وحتي ناممكن كرده اسـت و مسـئوليت    نسبي كردن فرهنگ هويت

در اين راستا گيدنز معتقـد  . (Giddens,  1999:  3)»  گذارده است ”دفر“  سازي را بر عهده هويت
هـاي جمعـي، امكـان     است كه با فرايند تجدد و گسترش فضـاي اجتمـاعي بـه واسـطه رسـانه     

  .يابي در چارچوب محدود و معين اجتماعي رو به كاهش است هويت



نتيجه آنكه با .  است هاي گوناگون يافته از عناصر فرهنگ در چنين حالتي هويت امري تركيب
ها بالنسبه در همة جوامع تدريجاً منابع سـنتي   شدن به واسطة رسانه توسعه تجدد و فرايند جهاني

هويت ساز رو به اضمحالل رفته و عوامل سازندة هويت اجتماعي غيرسـنتي بـه منصـة ظهـور     
رابر اشكال نـوين  در عصر جديد، كه به واقع دوران پس از نظام سنتي  است، و ما در ب. آيند مي

شـوند   گر مـي  تجربه به واسطة آن هستيم هويت شخصي و اجتماعي به صورت رفتارهايي جلوه
بنـابراين از ديـدگاه گيـدنز در دورة مـدرن هويـت فـردي و       . آيد وجود مي كه به طور بازتابي به

ل اي بـه طرحـي تبـدي    هـاي مـاهواره   اجتماعي در ساية توسعة وسايل ارتباط جمعي بويژه شبكه
  .ايجاد و ساخته شود ”بازتابي“شود كه بايد توسط خود فرد به صورت  مي

  
  هويت اجتماعي از ديدگاه استوارت هال

شناسان مدرنيته سه برداشت از مفهوم هويت را ارئه كرده است كه  هال به عنوان يكي از جامعه 
برداشـت  . كنـد  مـي سيرتحول تاريخي اين مفهوم را از دورة روشنگري تا دوران پسامدرن بازگو 

هـاي   كه موجود انساني را يك موجود كامالً متمركز، يكپارچه، منسجم و سرشار از ظرفيت « اول 
شود و در سراسر حيات او بـاقي   كند كه كيستي وي در بدو تولد آشكار مي خردورزي تصور مي
افـراد  (گرانِ مهم هويت در رابطه با دي: برداشت دوم).  343:  1382هال، (» يابد مانده و تداوم مي

هـا و فرهنـگ انتقـال     ها، سـمبل  گيرد و به ميانجي اين ديگران مهم ارزش شكل مي) پيرامون فرد
در اين برداشت هويت  فرد به واسـطة زنـدگي او در اجتمـاع و نحـوة ارتبـاط وي بـا       . يابد مي

رن را اين برداشت كه پيچيدگي رو به رشد دنيـاي مـدرن و آگـاهي مـد      .گيرد ديگران شكل مي
. هـا سـت   هويت ساخته و پرداختة شرايط جمعي انسان »  بنابراين در اين ديدگاه. دهد بازتاب مي

در ايـن برداشـت   : برداشـت سـوم  ). 349: 1382هال، (» نامد هويت مدرن مي كلنر  اين هويت را 
اي سـيال و متحـرك    مفهوم هويت به پديـده . سوژه هيچ هويت ثابت، بنيادين و ماندگاري ندارد

هاي فرهنگـي پيرامـون مـا     هاي بازنمايي و نظام طور مداوم و در ارتباط با شيوه تبديل شده كه به
هاي متناقضي وجود دارد كه در جهـات   در درون ما هويت. دهد گيرد و تغيير شكل مي شكل مي

  . كند اي كه تعاريف ما از خودمان دائماً تغيير مي گونه اند، به متفاوتي امتداد يافته
  

  اجتماعي از ديدگاه ريچارد جنكينز هويت
گرايان است، معتقد است كه هويت  نه امـري ثابـت و تمـام     جنكينز كه خود نيز از جملة تعامل

در واقع ديدگاه او رويكردي است ميانه كه از . شده و منسجم است و نه امري سيال و يكپارچه
طريـق سـاختار اجتمـاعي     بنـابراين هويـت  مـا از   . شود ديدگاه مدرن و پست مدرن حاصل مي

. كند يابد و تغيير مي گيرد و در طي فرايندي دائماً توليد و بازتوليد مي  فضاي پيرامون ما شكل مي
روالن بارت مبتنـي بـر توليـد و مصـرف نمادهـا        تمامي صور تعامل اجتماعي و ارتباط به تعبير

وجـود نـدارد و در تمـامي     گونه جدايي ميان واقعيت و نماد سمبوليك براين اساس هيچ. هستند
  .زنند ها از طريق محيط سمبوليك، دست به تعامل اجتماعي مي جوامع بشري، انسان



و بيروني شناسايي بـه   ديالكتيك دروني: به اين ترتيب الگوي اصلي جنكينز عبارت است از
تركيـب   يايند و اين تركيب مي اعم از فردي و جمعي، ها،   عنوان فرايندي كه به واسطة آن هويت

هاي ساختاري افراد در درون جامعه قابـل شـناخت    با استناد به خصوصيات فرهنگي و موقعيت
هـا    واسـطة آن  هايي كه به شيوه « بنابراين جنكينز هويت اجتماعي را به). 35  :1381جنكينز،(است 

ند اشاره كن هاي ديگر متمايز مي ها در روابط اجتماعي خود را از افراد و جماعت افراد و جماعت
هاي شباهت و تفاوت ميـان   مند نسبت دارد و هويت اجتماعي را بر قراري و متمايز ساختن نظام

هـاي فرهنگـي    هـا و در يـك كلمـه، ميـان مؤلفـه      ها، و ميان افراد و جماعت افراد، ميان جماعت
  »دانـد  هاي ساختاري تشكيل دهندة هويت اجتماعي مي دهندة هويت اجتماعي و موقعيت تشكيل

به غيراز ايـن نيـز    البته  ــ هاي فرهنگي و ساختاري با هم بنابراين شباهت و تفاوت). 47 همان،(
  .اند ــ اصول پوياي هويت، و زندگي اجتماعي توان كرد نمي

واسطة ديالكتيـك   خواهد بر اين واقعيت تأكيد كند كه هويت اجتماعي به بنابراين جنكينز مي
هـا و   پذيرد كـه هويـت  معمـوالً در نگـرش     او كم و بيش مي. گيرد ميان فرد و جامعه شكل مي
هويـت اجتمـاعيِ   . گيري آن زندگي جمعي است يابد، ولي بستر شكل احساسات افراد نمود مي

همتا و متغيرند،  افراد بي. نموديافته در شخصيت جدا از دنياي اجتماعيِ ديگر افراد معنايي ندارد
شـدن و در كـنش    واسطة مراحل مختلف اجتمـاعي  بهصورت اجتماعي و  ولي شخصيت كامالً به
تـوان در   بنابراين از ديدگاه جنكينز هويت اجتماعي نمود يافته را مـي   .شوند اجتماعي ساخته مي

هاي ساختاري هويت، كه اولي نمود فرد و دومي نمـود   هاي فرهنگي هويت و مؤلفه قالبِ مؤلفه
  .ن آن دو، در جامعه باز شناختجامعه است و با قائل شدنِ رابطه ديالكتيكي بي

  
  صنعت فرهنگ

قرن هجدهم ميالدى شاهد عصر روشنگرى به نمايندگى كسانى  رب يعنىغدر مقطعى از تاريخ 
انديشة روشنگرى با انقالب فرانسه در اروپا بسـط و توسـعه   . هستيم داالمبر  و  روسو   ولتر، چون 

. انسانى و همچنـين تفكـر مدرنيتـه شـد    يافت و باعث به وجود آمدن جامعة مدنى با محوريت 
انديشـه انسـانى و اجتمـاعى شـده      پيشرفت علوم و تكنولوژى باعث مسلط شدن تكنولوژى بر

انسـان و اجتمـاع انسـانى واكـنش نشـان       مكتـب فرانكفـورت در برابـر ايـن تسـلط بـر      . است
يختـه بودنـد،   از سرزمين مادري خويش گر 1930نسلي از دانشوران آلماني كه در دهة  « .دهد مى

پيشـينة  ).  10 : 1385كـانرتون،   ( »  انـد  تـر كـرده   حيات فكري دنياي انگليسي زبان را عميقاً پرمايه
كـانون  . گـردد  بـاز مـى   1923مكتب فرانكفورت به تأسيس مؤسسه تحقيقاتى اجتماعى در سال 

طـوف بـه   وجو كـرد كـه مع   جست ”نظريه انتقادى “انديشه و آراى مكتب فرانكفورت را بايد در 
از واقعيـت اجتمـاعى اسـت كـه مـاركس و       هايى بررسى، مطالعه، تجزيه و تحليل و تبيين جنبه

سـؤال   اين ”صنعت فرهنگ“آدورنو و هوركهايمر در مقالة  .ها  غافل شده بودند پيروان او از آن
ه در فرهنگ است؟ چگون دانند، راستى آنچه را كه همگان فرهنگ مى كه آيا به « كنند  را مطرح مى



اين روزگار زندگى فرهنگى تا اين حد نازل شده، كه هرچه موجب آگاهى و دگرگـونى اسـت،   
سـتايد و   كار اسـت و نظـام مسـتقر را مـى     شود و هرچه واپسگرا و محافظه ارزش شمرده مى بى
راسـتى آنچـه فرهنـگ خوانـده      گيرد؟ آيا بـه  كند، مورد ستايش قرار مى هاى آن را محكم مى پايه
 فرهنـگ بـه   «  نويسند آدورنو و هوركهايمر مى).  151: 1379احمدى،  ( »  رهنگ است؟ف شود، مى

اى اعتـراض   گونـه  كند، بلكه همواره به سادگى با هستى همساز نمى معنى واقعى كلمه خود را به
تمـايزى ژرف  . كنند همراه آن زندگى مى انگيزد، مناسباتى كه افراد عليه مناسبات متحجر را برمى

فرهنگ بـه عنـوان امـرى تلقـى      .شود وجود دارد مى هنگ و آنچه زندگى عملى خواندهميان فر
بـدين معنـى كـه زنـدگى هـر روزه      . رود شود كه فراتر از نظام حفظ خويشتن نوع انسان مى مى

تـا   فرهنگ،. دهد ها و فرهنگ عليه هر قاعده و عادت مرسومى واكنش نشان مى عادت استوار بر
وجـود دارد،   آيد كه با نظام سلطه و سركوب كه در زندگى روزمـره  جايى فرهنگ به حساب مى

صـنعت فرهنـگ    نيست بلكه همراه نشود و آنجا كه با زندگى روزمره همراه شود، ديگر فرهنگ
  ).135ـ6: 1386نوذري،  ( » آيد به حساب مى

ركسيستي شان را به مفهوم ما توجه پردازان به صنعت فرهنگي، مندي اين نظريه بنابراين عالقه
صنعت فرهنگي، كه همان چيزي را كه . سازد و نه زيرساختار اقتصادي، منعكس مي  ”روساختار “

كند، از سوي اين مكتب بـه عنـوان فرهنـگ جهـت      نامند توليد مي مي   ”اي فرهنگ توده “  معموالً
دو  .جوش و ساختگي، و نه به عنوان يك چيـز واقعـي، تعريـف شـده اسـت      شده، غيرخود داده
نخسـت آنكـه، ايشـان    . سازد پردازان اين صنعت را نگران مي بيش از همه نظريه طلب است كهم

اي از افكـار از پـيش    مكتب انتقادي اين فرهنگ را مجموعه. اند نگران دروغين بودن اين فرهنگ
اينكـه   ديگـر . دهنـد  هـاي همگـاني آن را انتشـار مـي     داند كه رسانه گير مي  بندي شدة توده بسته
  .اند بر مردم، هراسان كننده و سركوبگر اين فرهنگ پردازان انتقادي از تأثير ساكت نظريه
   

  ماهواره: رسانه
به مديريت ميرزاي شيرازي، ايران وارد جهان  كاغذ اخبارسال قبل با منتشرشدن  160در حدود 

ايـن  و . گـردد  سال پيش برمي 400اي شد و اين در حالي است كه اين تاريخ در غرب به  رسانه
كند و بـه همـين نسـبت نيـز در      ها در كشورهاي غربي حكايت مي مسئله از قدمت بحث رسانه

اي صورت گرفته  هاي قابل مالحظه اي بيشتري انجام شده است و طبعاً پيشرفت آنجا، كار رسانه
ل استوارت ها ).  5ـ6:  1379معتمدنژاد،  ( « هاست بودن آن جا همه ها،  ويژگي اصلي رسانه«. است

هـاي جمعـي بـه عنـوان شـاهراه در       كند كه رسـانه  اي تعريف مي جامعه را به صورت مدار بسته
هـا بـه    رسـانه ). 80 : 1385عريضي و ديگران،  ( كنند بخشي در جامعه نقش پيدا مي  فرايند هويت

ها انگيزة فكـر كـردن بـه اينكـه چـه كسـي        رسانه « . كنند مثابة شيوة تبادل نظر فرهنگي عمل مي
ها دائمـاً بـه مـا چيـز      رسانه. كنند خواهند باشند، يا چه چيزي بشنوند را براي مردم فراهم مي مي

از ميـان  . هـا دسـت بـه انتخـاب بـزنيم      گويند و اين وظيفه ماست كه بين ايـن پيـام   متفاوتي مي



 هـا  كنند كه براي آن هايي گرايش پيدا مي ها، مردم به آن پيام هاي متنوع و پيچيدة رسانه خروجي
  ). 85: همان(»  يعني مناسب براي موقعيت هر روزه و معمولي شان. رسد مناسب به نظر مي

اي  هرچـه تكنولـوژي رسـانه   . ها بحث در مورد اثـرات را بـه دنبـال دارد    كارگيري رسانه به
گردد، بحـث   هاي جديد وارد بازار مصرف مي ها با قابليت يابد و انواع جديد رسانه گسترش مي
اي  در مدرنيتـه فراينـد رسـانه   . شـود  هاي جديدي مطرح مي ها نيز دگرگون و نظريه اثرات رسانه

از نظـر متفكـران مدرنيتـه، فرهنـگ     . شـود  ها مطرح و ارزيابي مـي  عنوان يكي از ويژگي شدن به
اي از فرهنگ چاپي به فرهنگ الكترونيكـي و ديجيتـالي در حـال تغييـر      طور فزاينده اي به رسانه
مـدار   هزار مدار تلفني و تنها دو كانال تلويزيـوني در   12با  1980ها در سال هاولين ماهوار. است

هاي ديجيتالي پيچيـده   ها با سه برابر ظرفيت نسل پنجم و با سيستم قرار گرفتند و نسل ششم آن
هايي هستند كه  ماهواره (DBS)هاي تلويزيوني ماهواره. كار گرفته شد ساخته و به 1986و در سال
ترين برتـري يـك    مهم. كنند عنوان يك فرستنده پرقدرت تلويزيوني در فضا عمل مي در واقع به

هـاي زمينـي    تواند تمامي نقاط كور يك كشور را كه فرستنده ماهواره تلويزيوني آن است كه مي
  . قادر به پوشش نيستند زير پوشش در آورد

هـاي   هاي خارجي بـا برنامـه   اند؛ از شبكه وجود آمده اي فراواني به هاي ماهواره امروزه شبكه
چه به دورة جديد و  هر. اند ها  پيوسته هاي فارسي زبان كه اخيراً به خيل وسيع آن متنوع تا شبكه

هـاي   شويم، با توجه بـه تكنولـوژي   تر مي وسايل ارتباطي جديد مانند ماهواره و اينترنت نزديك
شدن فرهنگ، ظرفيت باالي  ، صنعتيهايي مانند جذابيت و اثربخشي ها، ويژگي كار رفته در آن به
زدايي، ناهمزماني، تحرك، تمركز زدايـي، افـزايش    داري و انتقال متن، عكس و صوت، جمع نگه

هاي  هاي عظيم و غني رسانه پذيري و قابليت استفادة گسترده از آرشيو سرعت دسترسي، انعطاف
شناسـان بـه    يزيون، جامعهپس از ورود تلو. توان مالحظه كرد صوتي، تصويري و تفريحي را مي

بردند كه آثار آن بر جامعه و تغيير و تحـوالتي كـه قـادر     هاي آن توجه كردند و پي آثار و پيامد
اين آثار بر زندگي اجتمـاعي، تحـوالت فرهنگـي،    . است روي جامعه انجام دهد گوناگون است

، اقتصـادي،  افكار عمومي، هويت فردي و اجتماعي، تحوالت آداب و رسوم، تحـوالت سياسـي  
استفاده از مـاهواره در  . تحوالت هويت  ديني و مذهبي يك جامعه مورد توجه قرار گرفته است

  . كند هاي تلويزيوني تغييرات عميقي در مصرف تلويزيون ايجاد مي پخش برنامه
امكان استفاده از صدها شبكة تلويزيوني و بـاالبردن قـدرت انتخـاب افـراد از اولـين نتـايج       

تـر از آن دريافـت برنامـه از جوامـع بـا       مـاهواره در پخـش تلويزيـوني بـود و مهـم      استفاده از
هاي فرسـتنده   كشور. كند هاي گوناگون است كه درهاي جوامع را برروي يكديگر باز مي فرهنگ

ابعاد مختلف فرهنگي خود را به درون ساير جوامع فرستاده، سرعت اشاعة فرهنگي را افـزايش  
هـاي   بنابراين توسعة تكنولـوژي . سازند ي جوامع را با مشكل مواجه ميداده و يكپارچگي فرهنگ

اسـتفادة فزاينـده از     .شدن ارتباطات اواخر قرن بيستم داشـته اسـت   جديد نقش مهمي در جهاني



هاي دور يكي از تحـوالت عمـده در ايـن زمينـة      ها به منظور برقراري ارتباط از مسافت ماهواره
  .است

  
  تحقيقچارچوب نظري و الگوي 

رابرتسون،  (»  واحد  مكان  به  آن  و تبديل  جهان  شدن  فشرده  درهم « از  است  عبارت  شدن جهاني
 . است  و اطالعاتي  جديد ارتباطي  هاي بر فناوري  مبتني  شدن تعبير از جهاني  اين ). 12: 1385

گزيدن از  ن و دوريماند اي هر اندازه كه درصدد بسته اي است كه هر جامعه تكنولوژي پديده
ظهور فرهنگ مدرن غربي در . كردن خويش از آثار آن نخواهد شد جهان برآيد، قادر به مصون

، اصالح نظام فرهنگي و اجتماعي در اواخر  طور كلي محصول ارتباطات فزاينده با غرب ايران به
دي و ، آموزشي، اقتصا گرا، نوسازي فرهنگي قرن نوزدهم، پيدايش طبقه وشنفكران غرب

بعد از انقالب اسالمي . اجتماعي توسط دولت پهلوي و ادغام تدريجي ايران در نظام جهاني بود
يك . شدن به دو صورت مورد توجه بوده است هم برخورد با فرهنگ غرب و پديده جهاني

دهد و با گرايش تدافعي آن را به عنوان  تقليل مي  )تهاجم فرهنگي(ديدگاه آن را به پديدة 
ولي . ديدگاه دوم هم متوجه تهاجم فرهنگي غرب است. كند رهنگ غرب بررسي ميگسترش ف

  . كند دفاع مي ”سازمان تجارت جهاني” هاي آن مثل از پيوستن به آن از طريق عضويت در نهاد
هـاي چنـد    هـا، هويـت   شدن ها و دو جهاني شدن توان گفت جهاني با نگاه استوارت هالي مي

از يك طرف، ظرفيت انسان از محلي بـودن، محلـي   . يد آورده استاي را در درون خود پد اليه
رابرتسون خـود را    بودن، در جهان زندگي كردن و، به قول گرايي به جهاني زندگي كردن و محل
از طرفي فشرده شدن جهـان واقعـي   . ميلياردي دانستن، منتقل نموده است عضوي از جهان شش

اي  ت فرهنگي و همزمان ارتباطات، ظرفيت فزاينـده تأثير وسايل ارتباط جمعي سريع، صنع تحت
افـق جهـاني پيـدا كـرده      ” هويت فردي و اجتمـاعي “بنابراين . را براي انسان فراهم آورده است

هـاي ثابـت پيشـيني، كـه      تـوان گفـت هويـت    هـا، مـي   شدن با توجه به پارادايم دو جهاني. است
جهـان مجـازي و   (املي بـا جهـان دوم   بود، در مواجهة تع) جهان واقعي(شدة جهان اول  ساخته
گذارند كه ظرفيت ايجاد تضادهاي گسترده بين زنـدگي،   هاي جديدي را مي پاية هويت) ارتباطي

دوران انتقـال فـرد از زنـدگي در    . فرهنگ و هويت در جهان واقعي و مجازي را خواهد داشـت 
هاي گسترده و بحران و  ها، ناهنجاري دوران چالش ” فضاي دو جهاني” جهان واقعي به زندگي در

  . فردي و اجتماعي است  هاي هويت دگرگوني
گيري هويـت اجتمـاعي را از طريـق رابطـة      در اين بين جنكينز همسو با هال و گيدنز شكل

واسطة استفاده از نمادها است كـه   تعامل ميان فرد و جامعه به. داند متقابل فرد و جامعه ميسر مي
گيرد و به نظام ذهني و فرهنگـي   اي جمعي در جامعه شكل ميه از طرق مختلف از جمله رسانه

اوالً، : جا آمد عبارت اسـت از اينكـه   بنابراين الگوي عمومي آنچه كه تا بدين. شود فرد منتقل مي



پذير و وجوهي از ساختار جاري تعامل و زندگي روزمره است و نبايـد   هويت  اجتماعي فرايند
هـاي اجتمـاعي در جريـان تعـامالت      سـان هويـت   ، بدينثانياً. فراساختار فرهنگ محسوب شود

پذير، منوط به موقعيت و قابل چون  طور بالقوه، انعطاف كم به آيند و دست اجتماعي به وجود مي
و . انـد  اكتسـابي )  كـم در دوران جديـد   دست( هاي اجتماعي همگي  ثالثاً، اينكه هويت. و چرايند

هـاي اجتمـاعي را بـه     بندند، و ديگران نيز هويـت  ود ميرابعاً، اينكه افراد هويت خاصي را به خ
بر اساس نظرية ريچارد جنكينز هويت اجتماعي داراي دو بعد  و در نهايت. دهند افراد نسبت مي

لذا در اين پژوهش نيز با در نظر گرفتن ايـن  . هاي فرهنگي و خصوصيات ساختاري است مؤلفة
هال و به ويژه ريچـارد جنكينـز بـه سـازة هويـت       هاي آنتوني گيدنز، استوارت دو بعد و نظريه

  . اجتماعي و الگوي تئوريك اين پژوهش و فرضيات مستخرج از اين الگوي رسيديم
  
  

  ها تعاريف عملياتي مفاهيم و شاخص: شناسي تحقيق روش
  ماهواره: صنعت فرهنگ

 .شناسـي دارد  پيونـد را بـا عاليـق جامعـه     صنعت فرهنگ در آثار مكتب فرانكفـورت، بيشـترين  
هـاي   هاي مهم آن، يعني شبكه وسيلة يكي از جلوه بنابراين در اين تحقيق تأثير صنعت فرهنگ به

متغير مستقل ما بـا دو شـاخص   . اي مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفته است تلويزيوني ماهواره
هـاي   هاي شبكه ميزان استفاده از برنامه. 2 وجود يا فقدان ماهواره در منزل، و. 1: شود سنجيده مي

لـذا ايـن   . اي، كه در اين بين داشتن يا نداشتن ماهواره در منـزل شـاخص اصـلي اسـت     ماهواره

ــه ــاي  مؤلف ه
ــي  فرهنگـــ
 هويـــــــت

 اجتماعي

هــاي  مؤلفــه
ســـــاختاري 
هويـــــــت 

 اجتماعي

ت هوي
 اجتماعي

ــدم   ــف و ع ــاز تعري  ب
ــجام هويـــــت  انســـ

 اجتماعي

  پايگاه اقتصادي
  

 سرمايه اقتصادي 

  اقتدار خانواده سنتي
  مديريت بدن
  ميزان دينداري
  سرمايه فرهنگي

 جنس



هـاي   برنامـه از  ي هسـتند كـه    افـراد شاخص در نهايت به سه گروه تقسيم شده است، گروه اول 
دوم افرادي هستند كه اسـتفاده كمـي از   ، گروه كنند استفاده نمياي  هاي تلويزيوني ماهواره شبكه
كنند و گـروه سـوم افـرادي هسـتند كـه اسـتفادة        اي مي هاي تلويزيوني ماهواره هاي شبكه برنامه

ايـن شـاخص در سـطح سـنجش     . كنند اي مي هاي تلويزيوني ماهواره هاي شبكه زيادي از برنامه
در ايـن پـژوهش   . تماعي استگيري شده است و متغير وابستة تحقيق هويت اج اي اندازه فاصله

متغير وابسته، يعني هويت اجتماعي با الهام از نظرية هويت اجتماعي ريچارد جنكينز به دو بعـد  
: هـاي مثـل   خصوصيات فرهنگي هويت اجتماعي كه شامل مؤلفـه . 1: اساسي متمايز شده است

هاي  موقعيت. 2و . جنس، سرماية فرهنگي، دينداري، مديريت بدن و اقتدار سنتي  خانواده است
  . ــ اجتماعي و سرماية اقتصادي است  پايگاه اقتصادي: يا خصوصيات ساختاري كه شامل

  
  خصوصيات يا متغيرهاي فرهنگي هويت اجتماعي. 1

هـاي ظـاهري و مرئـي     كاري مستمر ويژگي به معناي اهميت نظارت و دست. مديريت بدن. الف
. اي تبـديل شـده اسـت    سنجش فاصله اين مفهوم به كمك يك شاخص به سطح. بدن است

  69/0، بر اساس روش انسجام دروني و با استفاده ضريب آلفاي كرونباخ  پايايي اين شاخص
  .بوده است 71/0 اي آن در مقايسه با شاخص اقتدار خانوادة سنتي و اعتبار سازه

هـاي دينـي و    مـوزه ميزان دينداري به معناي داشتن اعتقاد به آ  در اين تحقيق .ميزان دينداري. ب
طوري كه عقيدة ديني يكي از عناصـر   ، به رعايت موازين ديني در اعمال زندگي روزانه است

ميزان دينداري در اين تحقيق به يك شـاخص  . كنندة زندگي روزانة فرد باشد و عوامل تعيين
پايـايي ايـن مقيـاس براسـاس روش انسـجام      . اي تبديل شده است در سطح سنجش فاصله

  .بوده است 71/0 اي  و اعتبار سازه 77/0با آلفاي كرونباخ دروني و
اقتدار خانوادة سنتي به معناي پذيرش هنجارها و عقايد خـانواده سـنتي    .اقتدار خانوادة سنتي. ج

.  اي سنجيده شده اسـت  گويه16مثابة يك نگرش با يك مقياس  اين اقتدار به. پدرساالر است
اده سنتي در اين تحقيق به يك شاخص در سطح سـنجش  بنابراين ميزان پذيرش اقتدار خانو

پايايي اين مقياس براساس روش انسجام دروني و با اسـتفاده از  . اي تبديل شده است فاصله
  . بوده است 74/0 اي  و اعتبار سازه0 / 86 ضريب آلفاي كرونباخ 

هنـري، ارجحيـت   سرمايه فرهنگي از ديدگاه بورديو به معناي ذوق و قريحة  .سرمايه فرهنگي. د
در اين تحقيق اين مفهـوم در  . يا گرايشي است به مصرف اقالم خاصي از محصوالت هنري

پايايي ايـن مقيـاس براسـاس روش    . موسيقايي ،   سينمايي   ادبي،  : سه زمينة بررسي شده است
 62/0 اي آن  و اعتبـار سـازه    است  0 /67 انسجام دروني و با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ

  . بوده است
  

  



  خصوصيات يا متغييرهاي ساختاري هويت  اجتماعي. 2
يكي از متغيرهاي اصلي در    پايگاه اقتصادي ــ اجتماعي . (SES)  پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي . الف

در اين تحقيق اين مفهوم به كمك سـه معـرف   . هاي اجتماعي است اكثر مطالعات و پيمايش
ي به يك شاخص تركيبي تبديل شده كه در سطح سـنجش  درآمد، تحصيالت و منزلت شغل

  . اي سنجيده شده است فاصله
هاي اسـت   سرمايه اقتصادي به معناي مورد نظر پير بورديو، مجموع دارايي . سرماية اقتصادي. ب

هاي ميـزان درآمـد،    اين مفهوم به كمك معرفه. كنند كه قدرت اقتصادي يك فرد را معين مي
اي تبـديل شـده    اتومبيل سواري به متغيري با سـطح سـنجش فاصـله   منزل مسكوني، و نوع 

  . است
  

  گيري پژوهش روش گرد آوري اطالعات، جامعه آماري و روش نمونه
و به وسيله پرسشنامه همراه  يآوري اطالعات اين پژوهش با استفاده از روش پيمايش روش گرد

انشجويان دختر و پسر دانشـگاه  جامعة آماري اين تحقيق كلية د. با مصاحبه صورت گرفته است
اي  گيـري خوشـه   جمعيـت نمونـه بـا روش نمونـه    . شرقي است جامع پيام نور استان آذر بايجان

2 (Foddy)اي و با استفاده از فرمول پيشنهادي فادي  مرحله چند

2

E

pqz
n هر    Qو  P .محاسبه شد  =

 2Z اكنـدگي و نـاهمگوني فـرض گرفتـه شـود     اند تا باالترين ميزان پر گرفته شده5/0دو معادل 
 96/1معـادل    Zو لـذا مقـدار   95/0براي سطح معناداري معين است كه در اينجا سـطح    Tمقدار  

در فرمـول فـوق بـه     05/0 حداكثر خـطاي مجاز است و با پــذيرش خطـاي   Eشود و تعيين مي

(0.05)384:  اي معادل جمعيت نمونه
1/960.50.5
2 ≅

××
=n عـدد   7  رسيم كه در بررسي نهـايي  مي

ها به علت ناقص بودن اطالعات از تحليل نهايي كنـار گذاشـته شـدند و جمعيـت      از پرسشنامه
  . انجام شده است 1387اين پيمايش در فروردين . نمونه تعيين گرديد 377نمونه 

  
  ها تحليل نتايج و آزمون فرضيه

درصـد را دختـران   6/57    دهـد كـه   جنس نشـان مـي   توزيع كل پاسخگويان را برحسب  1جدول 
  .دهند درصد را پسران تشكيل مي4/42 و
  



  توزيع كل پاسخگويان بر حسب جنس 1جدول 

  

  

  

  

، كننـد  يي كه از ماهواره استفاده نمـ  افراد،  كل پاسخگويان برحسب جنس در سه گروه   2 جدول 
هـاي   هـاي شـبكه   برنامه افرادي كه استفاده زيادي ازو كنند  كه از ماهواره كم استفاده مي افرادي

  .   دهد كنند را نشان مي اي مي تلويزيوني ماهواره
  

  ها  توزيع كل پاسخگويان بر حسب جنس و سه گروه از آزمودني  2 جدول 

افرادي كه از ماهواره  ها گروه
 كننداستفاده نمي

افرادي كه استفاده
 كم از ماهواره دارند

افرادي كه استفاده 
  كل  زياد از ماهواره دارند

  جنس

 دختر
 درصد

109 
9/28% 

76 
2/2% 

32 
5/8% 

217  
6/57%  

 پسر
 درصد

78 
7/20% 

52 
8/13% 

30 
0/8% 

160  
4/42%  

 كل
 درصد

187 
6/49% 

128 
0/34% 

62 
4/16%  

377  
100%  

  

  اي  ه هاي ماهوار استفاده از برنامه ساعات گويان برحسب جنس و ميزانتوزيع كل پاسخ    3 جدول 

ــاعت ــزان سـ ميـ
 استفاده از ماهواره

1 
 

  كل  9 8 7 6 5 4 3 2

  جنس
 دختر
 درصد

16 
2/9% 

29 
7/16% 

19 
9/10% 

9 
2/5% 

11 
3/6% 

4 
3/2% 

3 
7/1% 

3 
7/1% 

2  
1/1% 

96  
2/55% 

ــر پســ
 درصد

6 
4/3% 

21 
1/12% 

21 
1/12% 

12 
9/6% 

14 
0/8%  

3 
7/1% 

0 
0% 

1 
6% 

0  
%  

78  
8/44%  

  كل
  درصد 

22 
6/12%  

50 
7/28%  

40 
0/23%  

21 
1/12%  

25 
4/14%  

7 
0/4%  

3 
7/1%  

4 
3/2%  

2  
1/1%  

174  
100%  

  

 درصد فراواني جنس

  دختر
 پسر

217  
160 

6/57  
4/42 

 100 377 كل



براي مقايسه ميانگين نمرات   Ona-Way Anovaخالصه نتايج آزمون واريانس يك طرفه   4جدول 
پايگاه  پذيرش اقتدار خانواده سنتي، فرهنگي، ميزان دينداري، مديريت بدن، سرمايهمتغيرهاي 

   ها در سه گروه آزمودني اجتماعي و سرمايه اقتصادي  اقتصادي ـ
  

 
ميـزان دينـداري،   دسـت آمـده در چهـار متغيـر      بـه  Fهاي جدول نمايانگر آن است كـه   داده

و در . P) >05/0(دار اسـت    پذيرش اقتدار خانواده سنتي معني مديريت بدن، سرمايه فرهنگي و

 متغيرهاي وابسته
 

منبع
 تغييرات

مجموع
 مجذورات

درجه
 آزادي

ميانگين
 مجذورات

F Sig 

  
 ميزان دينداري

 بين گروه
04/303 2 52/151 

64/
4 

01/0 

   61/32 371 32/12098 درون گروه

    375 36/12401 مجموع

 بين گروه مديريت بدن
88/107 2 94/53 

57/
3 

02/0 

   07/15 373 46/5623 درون گروه
    375 35/5731 مجموع

 بين گروه سرمايه فرهنگي
10/316 2 05/158 

97/
7 

00/0 

   80/19 374 34/7408 درون گروه
    376 45/7724 مجموع

پذيرش اقتدار 
  اده سنتيخانو

 بين گروه
08/1090 2 04/545 

82/
6 

00/0 

   90/79 374 66/29883 درون گروه
    376 75/30973 مجموع

پايگاه اقتصادي 
 اجتماعي

 بين گروه
08/10 2 04/5 

65/
0 

51/0 

   65/7 362 61/2770 درون گروه
    364 70/2780 مجموع

  
 سرمايه اقتصادي

/06 75/3 2 88/1 بين گروه
0 

94/0 

   14/15 374 77/5662 درون گروه

    376 48/5664 مجموع



  ها دست آمده در سه گروه آزمودني به   F ي و سرمايه اقتصادياجتماع  اقتصادي ــ پايگاه دو متغير
  .دار نيست معني 

  
  ماهواره و هويت اجتماعي

  هـا  آزمودنيترين فرضيات اين تحقيق يعني، اين فرضيه كه بين سه گروه از  در مورد يكي از مهم
فـاوت  سطوح دوگانه هويت اجتماعي، يعني خصوصيات فرهنگي و موقعيت سـاختاري ت  از نظر

هاي  هاي تحقيق حاكي از آن است كه داشتن ماهواره در منزل و تماشاي برنامه يافته.  وجود دارد
داري با متغيرهاي دارد كه آشكارا داللـت فرهنگـي    اي تفاوت معني هاي تلويزيوني ماهواره شبكه
، سـرمايه  = 02/0Sig، مديريت بدن = Sig، 01/0ميزان دينداري:  اند از اين متغيرها عبارت. دارند

اما بين داشتن ماهواره در منزل و ، = Sig 00/0 پذيرش اقتدار خانواده سنتي  ،  = Sig 00/0 فرهنگي
داري با متغيرهـاي كـه آشـكارا     اي تفاوت معني هاي تلويزيوني ماهواره هاي شبكه تماشاي برنامه

  ايه اقتصـادي و سـرم  = 51/0Sigاجتمـاعي    پايگـاه اقتصـادي ـ   مثـل  . داللـت سـاختاري دارنـد   
94/0 Sig = هاي تلويزيـوني   هاي شبكه برنامه بدين معنا كه تماشاي .داري ديده نشد تفاوتي معني

دهنـده بـه هويـت اجتمـاعي      بيشترين تأثير و ارتباط را با خصوصيات فرهنگي شكل اي ماهواره
هاي ايـن   تهبنابراين ياف. دهنده به هويت اجتماعي افراد افراد دارد تا خصوصيات ساختاري شكل

هاي هويـت اجتمـاعي از موقعيـت سـاختاري و پيونـد آن بـا        شدن شكل فرضية گسستهتحقيق 
  .كند را تأييد مي خصوصيات فرهنگي
براي مقايسة تفـاوت ميـانگين    براي دو گروه مستقل Tخالصه نتايج آزمون  6جدول شماره
پـذيرش   سـرمايه فرهنگـي،   استفاده از ماهواره، ميزان دينداري، مديريت بـدن، نمرات متغيرهاي 

دختـران و  را در دو گروه از  اجتماعي و سرماية اقتصادي ـ  پايگاه اقتصادي اقتدار خانواده سنتي،
سـه گـروه   هاي جدول نمايانگر آن است كه فرضية ما كه بين  داده. دهد نشان مي پسران دانشجو

بـدين معنـا كـه تفـاوت     . شـود  تأييـد نمـي  )  0/ 47(جـنس تفـاوت وجـود دارد     از نظر  ها آزمودني
يعنـي بـا   .  اي نيسـت  هاي تلويزيوني مـاهواره  هاي شبكه داري بين جنس و استفاده از برنامه معني

توان گفت كه دختران دانشجو نسبت به پسران دانشـجو بيشـتر از    هاي جدول نمي توجه به داده
. كننـد  هاي ماهواره مـي   كنند يا وقت و زمان بيشتري را صرف تماشاي برنامه ماهواره استفاده مي

سـرمايه  هـاي تحقيـق تفـاوت معنـاداري بـين جـنس بـا متغيرهـاي          همچنين با توجه بـه يافتـه  
 Sig  31/0و سـرمايه اقتصـادي  = Sig  68/0 اجتمـاعي   پايگـاه اقتصـادي ـ   ،  = Sig  37/0فرهنگـي 

، پـذيرش   = Sig 05/0ميزان دينـداري اما تفاوت معناداري بين جنس با متغيرهاي . وجود ندارد =
بدين معنـي كـه ميـزان    . وجود دارد = Sig 00/0مديريت بدنو  = Sig 00/0اقتدار خانواده سنتي 

همچنين ميزان   دينداري دختران دانشجو در مقايسه با ميزان دينداري پسران دانشجو بيشتر است
پسـران  در نزد دختران دانشـجو بـه نسـبت كمتـر از       پذيرش ايدئولوژي و اقتدار خانواده سنتي

  . دانشجو است



  
براي مقايسه تفاوت ميانگين نمرات متغيرهـاي   دو گروه مستقل Tخالصه نتايج آزمون   6جدول 

 پذيرش اقتدار خانواده سنتي، استفاده از ماهواره، ميزان دينداري، مديريت بدن، سرمايه فرهنگي،
  دانشجو و پسران دختراندر دو گروه از  اجتماعي و سرمايه اقتصادي  پايگاه اقتصادي ــ

 

  گيري نتيجه
شـرقي   اين تحقيق كلية دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور استان آذر بايجانجامعة آماري 

تـرين ابزارهـاي    تـرين و قدرتمنـد   طوري كه در سراسر تحقيق نشان داده شـد مهـم   همان. است
سـت كــه ابـزاري قدرتمنــد بــراي   اي ا هــاي مــاهواره صـنعت فرهنــگ در تمـام دنيــا تلويزيـون   

 DS DF T sig ميانگين گروه متغيرها

ــتفاده از  اســـــ
 ماهواره

 47/0 -708/0 375 725/0 65/1 دختر

 725/0 70/1 پسر

  دينداري ميزان 
 

 05/0 94/1 372 17/5 98/58 دختر

 62/6 81/57 پسر

 00/0 -44/3 374 24/4 66/17 دختر مديريت بدن

 54/3 28/16 پسر

  يه فرهنگيسرما
 

 -89/0 375 58/4 90/20 دختر

 

37/0 

 45/4 33/21 پسر

ــرمايه  ســـــــ
 اقتصادي

 31/0 -19/1 375 35/20 92/3 دختر

 84/20 81/3 پسر

  پايگاه  اقتصادي
  اجتماعي

 

 68/0 -41/0 363 55/2 76/9 دختر

 30/3 89/9 پسر

پذيرش اقتدار 
 خانواده سنتي

 00/0 -31/3 375 82/8 59/37 دختر

 14/9 69/40 پسر



آوردن سطحِ درك عمومي از هنر و همچنين حذف موفق هرگونه مخالفـت   سازي و پايين همانند
اين رسانه در كشور ما تابع همان وضعيت دوپارة جغرافيايي و تفـاوت  . اي است  با فرهنگ توده
مخصـوص جوانـان    هاي تلويزيون ماهواره، كه نگاهي به بخش عظيمي از برنامه .فرهنگي است

دهد كه اين محصوالت چگونه در كار توليـد شـكلي آرمـاني از     شود، نشان مي تهيه و پخش مي
هاي كه زيـر نفـوذ ايـن وسـايل      جامعه  و  در اجتماعات  هويت فردي و اجتماعي. زندگي هستند

. كنـد  مـي   شدن حركت شدن و دگرگون شدن، متزلزل ، دگرگون شدن  در مسير فرامليتي  اند، ارتباطي
، يكـي   ها، سالئق ذوقي و تعلقات ، به عنوان بخشي از ترجيحات، انتخاب مفهوم سرماية فرهنگي

از عناصر فرهنگي هويت اجتماعي است، كه بنا بـه مفروضـات ايـن مطالعـه، بخـش مهمـي از       
شـدن در سـاية رشـد و گسـترش      سرماية فرهنگي، در جوامع معاصر كه زير تأثير فرايند جهاني

ايـن  . گيـرد  اي نشئت مـي  هاي تلويزيوني ماهواره شبكه هاي رتباط جمعي است از برنامهوسايل ا
هاي متنوع علمي، تحقيقاتي، ورزشي، تفريحي،  هاي خارجي با برنامه اند از شبكه ها عبارت شبكه

انـد، و سـرماية فرهنگـي     ها پيوسته هاي فارسي زبان، كه اخيراً به خيل وسيع آن تجاري، و شبكه
كه دانشجويان دختـر   دهد در اين راستا نتايج تحقيق نشان مي. كنند ران خود را تأمين ميتماشاگ

تـر و   كننـد داراي سـرمايه فرهنگـي متمـايز     و پسري كه از ماهواره اسـتفادة كـم يـا زيـادي مـي     
به عبارت . كنند هستند تر، نسبت به دانشجويان دختر و پسري كه از ماهواره استفاده نمي متفاوت
، بـراي   عنوان منبعي براي تعريف هويت اجتماعي و تمايز اجتماعي وق و سليقة هنري بهديگر ذ

بنابراين جوانان دانشـجويي، كـه در   . همه به يكسان شناخته شده يا مـورد بهره بــرداري نيست
هاي تلويزيـوني   شبكه هاي تأثير برنامه دورة انتقال به بزرگسالي و بلوغ اجتماعي قرار دارند، زير 

اي حسـاس و    گيرند و به همين دليل دغدغة هويت و تمايز براي آنان مسـئله  قرار مي اي اهوارهم
، كلية منـابع و   سرشار از ابهام و عدم تعين توان انتظار داشت كه در اين دورة  اساسي است و مي

  .  امكانات تعريف يك هويت متمايز و فرديت مستقل تا به انتها مصرف شود
دهنـد   هاي مختلف مديريت بـدن مـي   ن اهميتي كه دختران و پسران به مقولهدر اين بين ميزا

هاي مديريت بدن را به مثابه روشي براي به نمايش درآوردن  اگر شيوه. به وضوح متفاوت است
. اي توضيح دهيم صورت فرضيه هاي فوق را به توانيم تفاوت هويت فردي و اجتماعي بدانيم، مي

هاي بيروني بـدن ـ هـر آنچـه كـه طبـق        واضح است كه تنها قسمت  ”نمايش“با توجه به مفهوم 
كـانون فعاليـت اجتمـاعي      ـــ شـود   هاي قابل رؤيت تعريف مي فرهنگ يك جامعه جزء قسمت

كننـد   بدين معنا كه دانشجويان دختر و پسري كه از ماهواره اسـتفاده كـم و يـا زيـاد مـي     . است
انشجويان دختر و پسري كه از مـاهواره اسـتفاده   اهميت بيشتري به مديريت بدن در مقايسه با د

 ، مـد و كـالً   و از اين طريق هويت اجتماعي متمايزي در زمينة پوشش آرايـش  دهند كنند مي نمي
  .ها و هنجارهاي جامعه واقعي فرد متمايز است كه به طبع با ارزش كنند پيدا مي مديريت بدن

سامان شدن جامعه  و نابه  ساختار اجتماعي  گيها، دوگان رسانه  ساختاري  دوگانگي  اين  نتيجه
  رسـد تجلـي   نظـر مـي    بـه . اسـت  هاي ديني و اعتقادي نسـل جـوان     شدن بنيان ويژه متزلزل و به



  و اطالعاتي  جديد ارتباطي  وسايل اين   به  كه  و كساني  مرتبط با آن  هاي مذكور و رسانه  دوگانگي
جديـد ايجـاد     مناسـبات  مذكور نـوعي   هاي رسانه  ، چرا كه تر است مالحظه  دارند، قابل  دسترسي

  كـم  و كم  شده  تحرك و كم  گير، منزوي گوشه  از پيش  ها  بيش انسان  مناسبات  در اين  كنند كه مي
هاي  هاي شبكه چگونگي ارتباط ميان استفاده از برنامه  .شوند خود دور مي  زندگي  از زمينة عملي

توان ديـد كـه    مي  هاي تحقيق ي و ميزان دينداري پاسخگويان با توجه به دادها تلويزيوني ماهواره
دينـداري كـاهش    ميـزان   اي  هاي تلويزيوني ماهواره هاي شبكه برنامهبه نسبت افزايش استفاده از 

كننـد   بدين معني كه دانشجويان دختر و پسري كه از ماهواره استفاده كـم يـا زيـاد مـي    . يابد مي
كننـد   تري نسبت به دانشجويان دختر و پسري كه از ماهواره استفاده نمي ضعيف داراي دينداري

  . خورد در رفتار و افكار ديني و اعتقادي آنان به ميزان كافي تعهد به چشم نمي. هستند
  اطالعاتي  نوين  هاي رسانه  ها به از خانواده  ايران تعداد كثيري  در داخلاين در حالي است كه 

دارنـد و از    دسترسـي   ديجيتال خارجي و فارسي زبـان   اي هاي ماهواره شبكه   ويژه به ،  و ارتباطي
، بيشـترين افـرادي كـه از     عده  مسئلة مهم در اينجا اين است كه از اين. كنند مي  ها استفاده برنامه
در سـنين  بيشتر آنان . كنند نوجوانان و جوانان هستند استفاده مي  اي هاي ماهواره هاي شبكه برنامه

هـاي   هـاي شـبكه   اند كـه در معـرض برنامـه    گيري هويت فردي و اجتماعي رشد و مراحل شكل
  مشابه  و مسائل  ها ، شخصيت  ها ، هويت ها ، ذهنيت ها دغدغه كم  آنان كم. گيرند اي قرار مي ماهواره

افـراد و جوانـان     بـر مسـائل    عمدتاً مبتنـي   اي، را كه هاي ماهواره هاي اين شبكه مطرح در برنامه
  و متجـانس   با آنان يكپارچـه   مجازي در اجتماع . كشورهاي توسعه يافته است، پيدا خواهند كرد

هـاي   هاي ايـن خـانواده يكـي از مؤلفـه     خانواده سنتي، كه هنجارها و ارزش اقتدار .خواهند شد
 نهـاد بـا   شـود و يـا دگرگـوني ايـن     كنندة نظام شخصيتي و هويتي بوده است، تضعيف مي تعيين

مـوازات بـي ثبـات شـدن تمـامي      اي و بـه   هاي تلويزيـوني مـاهواره   هاي شبكه استفاده از برنامه
توانـد پيامـدهاي مهمـي در تعريـف هويـت       هاي ساختاري هويت فردي و اجتماعي مي شالوده

لـذا در  . اجتماعي افراد از هويت خويشتن و عدم انسجام هويـت اجتمـاعي افـراد داشـته باشـد     
صر، جوانان، فرايند اجتماعي شدن را بيرون از الگوهاي سـنتي خـانوادة پدرسـاالر و    جوامع معا
هـاي   گذرانند و از همان سنين آغازين بـا لـزوم انطبـاق بـا وضـعيت      ها مي تأثير رسانه بيشتر زير

شناسـي، فراينـد جديـد     به زبان جامعه. شوند رو مي هاي متفاوت بزرگسالي روبه متفاوت و نقش
تا حـدودي هنجارهـاي نهـاد     اي هاي تلويزيوني ماهواره هاي شبكه برنامهخصوص  هاي به رسانه

  .كند هاي درون خانواده را متنوع مي خانواده پدرساالر را كمرنگ و نقش
صورت جدايي فزاينده ابعاد مختلفي، كه قبالً در خانواده پدرساالر  تحول در خانواده سنتي به

از آنجـا كـه خـانواده سـنتي و هنجارهـا و        .مـوده اسـت  در كنار يكديگر قرار داشـتند، بـروز ن  
كنندة نظام شخصيتي و هويتي افـراد بـوده اسـت،     ها تعيين هاي اين خانواده يكي از مؤلفه ارزش

هـاي هويـت  فـردي و     ثبات شـدن تمـامي شـالوده    تضعيف يا دگرگوني اين نهاد به موازات بي
ويـژه هويـت    هـا بـه   قـدان انسـجام هويـت   و ف ” بـازتعريف  “تواند پيامدهاي مهمي در جمعي مي



بدين معنا كه بين ميـزان پـذيرش اقتـدار خـانواده سـنتي در بـين       . اجتماعي جوانان داشته باشد
كنند با دانشـجويان دختـر و پسـري كـه از      دانشجويان دختر و پسري كه از ماهواره استفاده نمي

يعني دانشجويان دختر و پسري كـه  . داري است كنند تفاوت معني ماهواره استفاده كم يا زياد مي
كنند نسبت به دانشجويان دختر و پسري كه از ماهواره اسـتفاده   از ماهواره استفاده كم يا زياد مي

لذا ايـن تحـوالت در درون   .  كنند پذيرش كمتري از ايدئولوژي و اقتدار خانواده سنتي دارند نمي
هـا و   نگـرش اي  هـاي تلويزيـوني مـاهواره    هـاي شـبكه   استفاده از برنامهخانواده سنتي زير تأثير 

  . كند هاي بنيادي خانواده سنتي  را دچار تحول و دگرگوني مي ارزش
شناسي معاصر اين است كـه مفهـوم طبقـه يـا پايگـاه       هاي عمدة جامعه اكنون يكي ازمناقشه

ـ اجتمــاعي و موقعيــت اقتصــادي يــا ســرماية اقتصــادي قــدرت تبيــين خــود را در    اقتصــادي
هاي مبتني بر  بندي به عبارت ديگر، گروه. بخشي به كنشگران در حال از دست دادن است هويت
توانـد تشـابه و تفـاوت در خصوصـيات      هاي توليدي و شغل و موقعيت اقتصـادي نمـي   فعاليت

سـخن گفـتن از خصوصـيات    . رفتاري، اعتقادي و هـويتي را توضـيح دهـد     فرهنگي، اجتماعي،
هاي اجتماعي، به معنـاي سـخن    هاي متمايز گروه رفتارها و نگرشها و  فرهنگي، عقايد و ارزش

به هر حال در اينجـا هـدف شـناخت و نشـان دادن ايـن      . آنان است ” هويت اجتماعي “گفتن از 
ـ اجتمـاعي و   واقعيت است كه در دورة مدرنيته نقش عوامل ساختاري چـون پايگـاه اقتصـادي    

ساز غيرسـنتي    سنتي جامعه و ايجاد مراجع هويت هاي سرمايه اقتصادي با دگرگون شدن شالوده
شـود بـين هويـت      لـذا مشـاهده مـي   . شـود  دهي به هويت اجتماعي افراد كم رنگ مـي  در شكل

چنـاني   شان تمركـز آن  اجتماعي دختران دانشجو و پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي و سرمايه فرهنگي 
پـس  . شـود  صـي مشـاهده نمـي   در يك رده اجتماعي در رابطه با يك نوع هويـت اجتمـاعي خا  

توان گفت كه در جامعه در حال گذار ما ديگر تعلقـات اجتمـاعي و طبقـاتي و سـاختارهاي      مي
دهي به هويـت  اجتمـاعي دختـران و پسـران      توانند نقش اساسي را در شكل انتسابي سنتي نمي

  . دانشجو به عهده گيرند
از نظـر متغيـر پايگـاه     كـه  هـا  ودنيما، كه بين سه گـروه از آزمـ    هاي در نهايت اينكه فرضيه

همچنين اين فرضيه كه بين سـه گـروه از   . شود اقتصادـ اجتماعي تفاوت وجود دارد، تأييد، نمي
بدين معنا كه بـا اتكـا   . شود نمي  تائيد از نظر سرماية اقتصادي تفاوت وجود دارد  كه ها، آزمودني
از ماهواره  ي كه  افراداري بين سه گروه از د توان گفت كه رابطه معني هاي اين تحقيق مي به يافته

هـاي   هـاي شـبكه   ، افرادي كه استفاده كم و افرادي كه استفاده زيـادي از برنامـه  كنند استفاده نمي
ها يافت نشـده   ــ اجتماعي و سرمايه اقتصادي آن  اي دارند و پايگاه اقتصادي تلويزيوني ماهواره

اي بـه يـك    هاي تلويزيـوني مـاهواره   هاي شبكه ه از برنامهبينيم كه ديگر استفاد بنابراين مي. است
گروه، طبقه، منزلت اجتماعي و سرمايه اقتصادي خاص اختصاص ندارد بلكه همة افـراد بـا هـر    

هـاي تلويزيـوني    هـاي شـبكه   نوع پايگاه، منزلت، زمينة اجتماعي و سـرمايه اقتصـادي از برنامـه   
توان گفت كـه ديگـر    بنابراين مي. ها  دسترسي دارند آن راحتي به كنند و به اي استفاده مي ماهواره



اي و داشتن ماهواره مثل يك دهة گذشته نماد  هاي تلويزيوني ماهواره هاي شبكه استفاده از برنامه
هاي با منزلت اجتماعي باال و سرمايه اقتصادي بـاال   مخصوص و متعلق به طبقات باال و خانواده

حاكي از آن است كـه دختـران و پسـران دانشـجو متلعـق بـه        هاي اين تحقيق نيست بلكه يافته
هاي باال رو به باال، باال رو به پايين، متوسط رو به باال، متوسط رو به پايين، پـايين رو بـه    منزلت

باال و پايين رو به پايين و با هـر نـوع سـرمايه اقتصـادي از ايـن تكنولـوژي ارتبـاطي در درون        
  .كنند ه ميراحتي استفاد هاي خود به خانه

مـاهواره، ميـزان دينـداري، مـديريت بـدن، سـرمايه        در مورد ارتباط جنسيت بـا متغيرهـاي  
هاي  داده پايگاه اقتصادي ــ اجتماعي و سرماية اقتصادي پذيرش اقتدار خانواده سنتي ، فرهنگي،

تأييـد    جنس تفاوت وجـود دارد   از نظر ها، بين سه گروه از آزمودنيگر اين است كه  تحقيق نمايان
توان گفت كه دختران دانشجو نسبت بـه پسـران    هاي تحقيق نمي يعني با توجه به داده. شود نمي

هـاي    كنند يا وقت و زمان بيشتري را صرف تماشاي برنامـه  دانشجو بيشتر از ماهواره استفاده مي
پايگـاه  ،    سـرمايه فرهنگـي  همچنين تفاوت معناداري بين جـنس بـا متغيرهـاي    . كنند ماهواره مي
امـا تفـاوت معنـاداري بـين جـنس بـا       . وجـود نـدارد    و سرمايه اقتصـادي    ــ اجتماعي اقتصادي

بدين معنـي  . وجود دارد  مديريت بدنو  ، پذيرش اقتدار خانواده سنتي    ميزان دينداريمتغيرهاي 
بدين   تكه ميزان دينداري دختران دانشجو در مقايسه با ميزان دينداري پسران دانشجو بيشتر اس

ها و هنجارها مورد قبـول والـدين    هاي اين تحقيق حاكي از اين است كه بين ارزش يافته معنا كه
انـد ، بـه ويـژه در مـورد       ها و هنجارهاي متفاوتي كه دختران در جامعة ما به دنبـال آن  با ارزش

تصميمات شخصي در زندگي اجتماعي و روابط بـين دو جـنس، كشـمكش و تنـاقض اساسـي      
شود كـه در   شود و اين تناقض اساسي بيشتر در بين دختراني دانشجويي مشاهده مي ه ميمشاهد

  . كنند هاي آن استفاده مي منزل خود ماهواره دارند و از برنامه
  شـدن   و بخشـي   تمايزپذيري  و اطالعاتي  جديد ارتباطي  هاي رسد رسانه نظر مي  بهدر نهايت 

اجتمـاعي را بـا وجـود      و انسجام  و يكپارچگي  رد تا وحدتخواهد ك بيشتر تقويت   را در ايران
هـاي در دسـترس آن در ايـران و از طرفـي محـدوديت       اي و تعداد كانـال  هاي ماهواره تلويزيون

ويـژه جوانـان    ها، اقشـار، بـه   هاي تلويزيون ايران و نداشتن تنوع، سبب شده است تا گروه كانال
هاي مورد عالقه شان را انتخـاب كننـد،    اي ماهواره، برنامهه ايراني بر اساس عالقه از ميان كانال

هاي در جامعه اطالعاتي، موجب شـده تـا جوانـان ايرانـي بـه سـوي        در نتيجه اصل تكثر رسانه
هاي مورد عالقه خود كشيده شوند و تعلق گروهي، هـويتي،   ها و كانال مصرف اطالعات، برنامه

اي از  هاي تلويزيـوني مـاهواره   رهنگي كه اين شبكهشان به جامعه و ف هنجاري، اخالقي و مذهبي
بنابراين نهايتاً تمايزپـذيري بيشـتر   . شود شود در اين انتخاب و فرايند  تقويت مي ها پخش مي آن

اين جوانان با جامعه ايراني به عنوان يك كل و افـزايش تعلقـات گروهـي، مـذهبي، هنجـاري،      
. شـود  رهنگ صاحب رسـانه بيشـتر حاصـل مـي    شان به ف اخالقي و در يك كالم تعلقات هويتي

  را با آنـاني    از جوانان  عده  اي اين ه هاي تلويزيوني ماهوار ويژه شبكه به  نوين  ارتباطي  هاي رسانه



هـا و   افـراد، گـروه  . سـازد  مي  دارند يكپارچه  كنند و تعامل مي  اطالعات  تبادل  جهان  در سطح  كه
سـازد و   متحـد مـي    خودشان و واقعي  ملي  غير از جوامع  ديگريرا در جامعة   مختلف  هاي مليت

  .كنند شان برساخت و تعريف مي هويت اجتماعي جديدي را براي
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