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 چکيده

دو نقطه نظر اساسي در مورد استفاده از . شود ماهواره یکي از مهمترین ابزارهای ارتباطي در دنيای کنوني محسوب مي

آن تأکيد های مثبت و کاربردی آن توجه دارد و دیگری بر اثرات منفي  ماهواره وجود دارد یکي بيشتر به جنبه

این مقاله در نظر دارد ضریب نفوذ ماهواره را در شهر تهران مطالعه و با یک رویکرد جامعه شناختي رسانه به . کند مي

روش پژوهش از . همچنين تحليل انتقادی عملکرد رسانه ملي و ماهواره از اهداف این پژوهش است. تحليل آن بپردازد

ای چند  گيری ترکيبي، خوشه سال تهراني است که با روش نمونه 81نوع پيمایش و در ميان شهروندان باالی 

 94های این تحقيق اینکه، در حدود  از یافته. نفر است 044ای و تصادفي ساده انجام گرفته و حجم نمونه  مرحله

های  د شبکهای را جذاب تلقي نموده و معتقدن های ماهواره آنها برنامه. درصد شهروندان تهراني دارای ماهواره هستند

های رسانه ملي،  اند که برنامه همچنين پاسخگویان اظهار داشته. داخلي و رسمي از قابليت اعتماد پایيني برخوردارند

ای بر ميزان ترویج خشونت و  های ماهواره آنها معتقدند که برنامه. نجيب و در جهت ارزشهای مذهبي و ملي است

ای نسبتا مناسبي برخوردار هستند و به  شهروندان تهراني از سواد رسانههمچنين . فساد اخالقي اثر افزایشي دارند

 .ازای داخلي برای جایگزین کردن آن در دسترس ندارند خوبي به تأثير منفي ماهواره آگاهند اما مابه

 

 های اجتماعي و خانواده ، شکاف زش، ار ماهواره، رسانه: واژگان كليدي     
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 مقدمه

زندگي کنوني انسانها بر خالف گذشته در معرض اطالعات و محرکهای بيروني است که بيش از پيش 

تواند فارغ از وسایل  انسان امروزی دیگر نمي. حوزه عمومي و خصوصي آنها را تحت تأثير قرار داده است

این شرایط ویژه،  ای است از دهکده جهاني استعاره. ارتباطي جمعي و دیجيتالي نيازهای خود را رفع کند

جالب تر آنکه سرعت . یعني جهاني که در آن فاصله، زمان و مکان معنای گذشته خود را از دست داده است

فزاینده علم، چشم اندازی را پيش روی بشر گذاشته است که تمامي مرزهای فرهنگي، سياسي، اقتصادی و 

این . ای بر عهده دارند ي نوین نقش تعيين کنندهدر این ميان تکنولوژیهای ارتباط. کند اجتماعي را تهدید مي

 . کنند یاد مي "رسانه"تکنولوژی همان چيزی است که به اصطالح از آن بعنوان

. شوند ها در عصر ارتباطات و اطالعات یکي از مهمترین ابزارهای دسترسي به اهداف تلقي مي رسانه

اگرچه ممکن است انسان . چيز و هر کس است پایدارترین هدف انسان در طول تاریخ توانایي تسلط بر هر

بعنوان یک کنشگر فردی و تحت تأثير نظامهای اخالقي از این دایره خارج باشد اما تاریخ سرشار از جنگهایي 

هم اکنون . است که بين کنشگران جمعي یعني دولتها و کشورها برای تسخير و تسلط بر یکدیگر بوده است

رسانه با توجه به . توان این انگيزه و هدف را باز شناخت به خوبي مي نيز با مروری بر خبرهای جهان

 پوشش و انتشار، فراگيری انتشار، تداوم حوزه انتشار، گستردگي انتشار، نظم ویژگيهایي چون سرعت

ناچيز و مخصوصا ظاهر  هزینه و دسترسي انبوه، آساني مخاطبان داوری و قضاوت به مخاطبان، دستيابي

کند که هر فرد و گروهي را به راحتي تحت تأثير خود قرار  نان قدرت بي بدليلي به آنها عطا ميخنثي آنها، چ

 .دهند مي

ای را در اختيار استفاده کنندگان آن قرار داده  ای جهاني که امکانات ویژه یکي از مهمترین ابزار رسانه

 طيف بر و یافته، چشمگير رشدی يو جهان ای منطقه ای ماهواره در سالهای اخير ارتباطات. ماهواره است

 دور، نظامي و غير نظامي راه از سنجش و ناوبری هواشناسي، تا گرفته مخابراتي از ها، فعاليت از ای گسترده

 هایي ماهواره گرفته، قرار توجه مورد همه از بيش در حوزه اجتماعي و فرهنگي آنچه اما .است افکنده سایه
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 و پوشش سطح تعداد، بر روز هر و کنند، مي پخش المللي بين سطح در را تلویزیوني های برنامه که هستند

 .شود مي افزوده آنها ارسالي های برنامه کيفيت

ها، ارزشها،  های مختلف، انگيزه های تلویزیوني در قالب شبکه ها از طریق پخش برنامه این دست از ماهواره 

در این ميان کشور ایران با توجه به . خته استهای دیگر ملتها را از خود متأثر سا هنجارها و فرهنگ

های  تا چند سال پيش اغلب شبکه. ویژگيهای فرهنگي و تاریخي خاص خود با چالشهایي رو به رو است

شد اما در سالهای اخير فعال شدن تعداد زیادی شبکه فارسي زبان  ای به زبان اصلي پخش مي ماهواره

موافقان و مخالفان استفاده از ماهواره در مواضع . رار داده استوضعيت خاصي را پيش روی جامعه ایران ق

آنها که موافق پخش . کنند مختلف قانونگذاری، قضایي و اجرایي و انتظامي استداللهای متفاوتي ارائه مي

ماهواره هستند معتقدند که ماهواره ابزار مناسبي برای دیپلماسي فرهنگي بين کشورها است و آن را 

دهد  و عالوه بر آن  دانند که امکانات فراواني در اختيار بينندگان قرار مي جهان جدید مي ای به دریچه

از سوی دیگر مخالفان، ماهواره را . دانند کيفيت نازل برنامه های صدا و سيمای ایران را نيز مزید بر علت مي

ر استيالی فرهنگي بلوکهای قدرت دانند و آن را بعنوان ابزا دارای اثرات منفي بر ارزشها و فرهنگ ایراني مي

این مقاله در نظر دارد پس از مرور ادبيات نظری با رویکردی . کنند در عرصه جهاني ارزیابي مي

های  شناختي به ميزان نفوذ ماهواره در بين شهروندان تهراني و همچنين ارزیابي آنها از محتوا و برنامه جامعه

 .  آنها را گزارش کند

 بيان مسئله

 که ارتباطاتي چنان گسترش پيدا کرده و شکل و ماهيت جوامع را تغيير داده است، و اطالعاتي فناوری

ای نو  ماهواره پدیده(. 81 ص. 8811کاستلز) کند مي یاد «8ای شبکه جامعه» عنوان به آن از کاستلز مانوئل

ا جنبه نظامي داشت اما اکنون ه اگرچه در آغاز راه ماهواره. ظهور با کاربردها و کارکردهای متفاوت است

البته . استفاده و بکارگيری آن امری ضروری و با جنبه های اقتصادی، اجتماعي و سياسي پيوند خورده است

های آن متفاوت است و به اصطالح از  سياسي دارد اما شيوه-برخي معتقدند که ماهواره همچنان جنبه نظامي

به هر حال ماهواره و  .(8816 ،نای) برند نام مي "تهدید نرم"ا و ی "قدرت نرم"، "جنگ نرم"آن تحت عنوان 
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ای آن، فارغ از همه کاربردهای مثبت آن مانند هواشناسي، سنجش از دور، مخابراتي  به ویژه بخشهای رسانه

عالوه بر چالش . چالشهای فراواني هم برای سياستگذاران و هم عموم مردم ایران ایجاد کرده است... و 

محور ایران  هایي در نظام ارزشي و جامعه خانواده ای، تضاد های ماهواره ضد ایراني برخي از شبکه سياستهای

جنبه . چالش اخير بسيار جالب توجه و مورد خوبي برای مطالعه جامعه شناختي است. به وجود آمده است

ی دیگر نگراني آنها یعني تأمل برانگيز این موضوع از یک سو فراواني استفاده کنندگان از ماهواره و از سو

 .    ها و به ویژه صاحبنظران، از اثرات منفي ماهواره بر زندگي آنهاست خانواده

چون و چرای  رویکرد اول معتقد به اثر بي. ای وجود دارد دو رویکرد کلي و متمایز در خصوص اثرات رسانه

 از نظریه پردازان این حوزه هستند هربرت بلومر و سي رایت ميلز. ها بر افکار و عقاید مردم است رسانه

ها محدود و تحت تأثير شرایطي  رویکرد دوم نيز معتقد است که تأثير رسانه. (818 ، ص8838نژاد معتمد)

تانکارد و ) توان به کالپر اشاره کرد از مهمترین نظریه پردازان این حوزه مي. محيطي دیگر است

های جمعي و به ویژه  دهد که رسانه و فراواني نشان مي به هر حال مطالعات متعدد(. 811 ، ص8819سورین

ها، ایستارها و ارزشهای جامعه دارد و آن را در طول زمان  تصویری تأثير قابل توجهي بر جهتگيری -صوتي

 . سازد متحول مي

های  رشد فزاینده طالق، اعتياد، خشونت، سرقت، تنشهای خانوادگي، شکافهای عميق نسلي و آسيب

با مروری بر مجالت علمي و . يانگر تحوالت عظيم در ساختار و نظام ارزشي جامعه ایران استاجتماعي ب

های  ای است که نيازمند پژوهش توان فهميد ماهواره و نقش اثرگذار آن مسئله ای مي های روزنامه مصاحبه

بين داشتن  دهد که های پيمایشي نشان مي برخي از یافته. علمي و تدبير سياستگذاران اجتماعي است

بسياری نيز (. 8868 ،نجف آبادی) ماهواره، ميزان استفاده از آن و پدیده طالق ارتباط معنادار وجود دارد

شناسي متأخر  جرم نظریه های. ای بر افزایش خشونت در جامعه بسيار موثر است های ماهواره معتقدند برنامه

ه را هم در شيوع و هم در برساخت کردن آن شناسي فرهنگي، پست مدرن و انتقادی نقش رسان مانند جرم

( 8610،راپازینسکي) ،(8618، سينگر) تحقيقات مختلف اساس بر(. 4440 ،مونسي) دهند مورد تأیيد قرار مي

اثراتي چون  نوجوانان، و کودکان بویژه مخاطبان خود بر نامطلوب، ای ماهواره های برنامه ؛(8619 ،فوتول) و
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 کند مي ایجاد هویتي بي یا بيگانگي احساس و عاطفگي بي فراموشکاری، رواني، اختالالت عصبانيت، خشونت،

به هر حال ماهواره بعنوان یک رسانه نقش اثرگذاری بر مخاطبان خود (. 8818آذری و 38 ،8833طباطبایي)

 را( ها رزشا و هنجارها ویژه به) محتوا و اطالعات از گوناگوني ها انواع رسانه که کرد انکار توان دارد و نمي

عالوه بر این بسياری از منابع علمي بر این نکته تأکيد دارند که . (11، ص8833گيدنز) دهند مي انتقال

اند که شکافهای  جامعه ایراني و به ویژه جامعه شهری در سالهای اخير دچار تحوالت عظيم ارزشي شده

مدیریتي و حتي سيستم هنجاری  ریزی، خانواده، آموزش، سيستم زیادی در حوزه نسلي، سيستم برنامه

 .    جامعه ایجاد کرده است

ساده انگاری است که ماهواره را علت همه آسيب اجتماعي دانست اما این مقاله در پي مطالعه و ارزیابي 

این مقاله به هيچ وجه نگاه تک علتي به . ای و اثرگذاری آنها است های ماهواره های تهراني از برنامه خانواده

. کند های اجتماعي ندارد بلکه تحقيق خود را به جهت پژوهش بهتر به این حوزه محدود مي آسيبتبيين 

 نظری جهتگيری حيث از ولي است واقف خوبي به ماهواره مثبت کارکردهای به خود اگرچه پژوهش حاضر

 باالیي اثرگذاری قدرت از ماهواره آیا که، این یکي. است مهم سوال سه به پاسخ پي در و بوده انتقادی

 در ماهواره اثرات شهروندان نگاه از که، این سوم و است؟ چگونه آن اثرات جهت که، این دوم است؟ برخوردار

 و استفاده ميزان رسانه، حوزه در مختلف نظریه های مرور از پس راستا این در چيست؟ مختلف ها حوزه

 .گيرد مي قرار تحليل و مطالعه نسبت رسانه ملي موردبه  ای ماهواره های شبکه از شهروندان تهراني ارزیابي

ناگفته نماند که این نگاه انتقادی محدود به ماهواره نيست بلکه رسانه ملي را از تيرس انتقاد خود مصون 

 . نداشته است

شود یکي شکل  ي که در بخش بعدی به آنها پرداخته خواهد شد به دو شکل کلي مطرح مينظریه های 

انتقادی، که در  نظریه هایاست که قصد دارد سازوکار اثرگذاری رسانه را بازنمایي کند و دیگری محور  رسانه

. ای است های ماهواره ها است و هدف از آن بازنمایي روابط قدرت و هژموني فرهنگي رسانه ارتباط با رسانه

پردازی  وجود اثر و سازوکار آن، و بخش دوم جهت اثر را تحليل و ایده نظریه هایبعبارت دیگر بخش اول 

 .  کند مي
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 ي بر مباحث نظريرمرو

نظریه توان گفت که به طور کلي سه رویکرد اساسي به  اثرگذاری آنها مي  رسانه و نحوه نظریه هایبا مرور 

. دارند تأکيد ها رسانه مطلق اثرگذاری تکه بر قدر یکي آنها. های اثرگذاری آنها وجود دارد رسانه و شيوه های

دومي  .گردند برمي دوم جهاني جنگ از پيش به بيشتر و ميالدی شصت دهه از قبل به ها نظریه نوع این

 اند شده مطرح بعد به ميالدی هفتاد دهه در بيشتر و شوند مي محسوب متأخر تاریخي نظر از که هایي نظریه

 دسته .است شده دفاع مخاطبان بودن فعال و انتخاب قدرت از بيشتر و شده شمرده ناچيز ها رسانه قدرت

 اجتماعي محيط و رسانه به مخاطب، است شده کوشش خواند ترکيبي های نظریه را آن توان مي که سومي

در ادامه مبتني بر این رویکردها برخي از مهمترین  .(0 ،ص8831دهقان) شوند نگریسته یکدیگر با تعامل در

 . شود ها مرور مي نظریه

 8و نظریه گلوله جادویي یا تزریق 4نظریه کاشت ،ها رویکرد اثرگذاری مطلق رسانه نظریه هایاز مهمترین 

ها در سطح شناختي است و کساني که در معرض تلویزیون  نظریه کاشت معتقد است که اثر رسانه. هستند

 866 ، ص8811کویل مک) شوند گيرند در واقع در جهت حفظ نظم اجتماعي موجود جهت داده مي قرار مي

 که است عظيمي سرنگ همچون جمعي ارتباط از دیدگاه نظریه تزریق نيز، وسایل (.868 ، ص8810و بری

 و دیفلور بار اولين (.8896، ص481راجرز) کنند مي محتوای خود را تزریق و وصل منفعل، مخاطبين به

 کنند را مطرح مي 0نظریه وابستگي رسانه "جمعي ارتباطات هاینظریه" کتاب در 8639 سال در روکيچ

. های اجتماعي تأکيد دارد این نظریه بر تعامل بين، مخاطب، رسانه و نظام .1(84-8 ، ص4449اسچروک)

ی اطالعاتي به این معنا که اگر یکي توزیع متنوع نيازها. وابستگي به رسانه به دو عامل اساسي مبتي است

ای بتواند نيازهای متنوع و متعدد مخاطبان خود را فراهم کند لذا وابستگي آنها به آن رسانه نيز بيشتر  رسانه

برای مثال در شرایطي مانند انتخابات مخاطبان نيازمندی . دیگری پاسخگوی در مواقع بحران است. شود مي

روکيج و ) کنند ها وابستگي بيشتری پيدا مي دليل در چنين مواقع به رسانه زیادی به اطالعات دارند به همين

 (.  841 -840 ، ص4441و یونگ 844-881 ، ص4446به نقل از گروشک88 ، ص8639دفلور
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 9پردازد نظریه کاربردها و رضایتمندی مهم که به نقش مخاطب در گزینش رسانه مي نظریه هایاز دیگر 

 ، ص4441روی) این رویکرد ابتدا توسط الهيو کاتز معرفي شد(. 03 ، ص4484روليدیون، الولر و ) است

قدر با هم  ها این با این سوال آغاز شد که چرا مخاطبان در انتخاب رسانه 8604این رویکرد در دهه (. 31

نندگان مهمترین وجوه این نظریه عبارتند از اینکه در درجه اول استفاده ک(. 0 ، ص4444روگيرو) متفاوتند

ها هدفمند هستند، در درجه دوم آنها مخاطباني فعال و پویا هستند و آخر اینکه آنها نسبت به  از رسانه

کنند که موجبات رضایتمندی آنها را فراهم  ای را انتخاب مي نيازهایشان آگاهي دارند و بر اساس آن رسانه

 خودی به رسانه معتقد است که 3تحکامهمچنين نظریه تأثير محدود یا اس(. 36 – 31 ، 4441 روی) آورد

 ،8810لتيل جان) اوست اجتماعي محيط و مخاطب ویژگيهای تأثير تحت بلکه نيست قوی چندان خود

های قبلي برای آن  تواند اثرگذار باشد که زمينه بنابراین رسانه زماني مي(. 8441 ،4488 هاینک و ص394

 عدم یا تأثير در زیادی اهميت....  و تحصيالت خانواده، شغل، لذا متغيرهایي چون سن،. وجود داشته باشد

 . دارد ارتباطي های پيام تأثير

پيش فرض مهم . ای مطرح شده است ای، نظریه سواد رسانه در سالهای اخير برای مقابله با تأثيرات رسانه

د و در ثاني طرف نيستن ها برخالف ظاهرشان بي و اساسي این نظریه تأکيد بر این است که اوال رسانه

. این نظریه به دنبال توانمندسازی و پویایي بخشي به مخاطبان است. مخاطبان از آنها اثرپذیر هستند

 تحت خود کتاب در بار اولين لوهان مک مارشال. گردد مي باز 8691 سال به ای، رسانه سواد پيدایش تاریخچه

 جهاني دهکده که زماني»: نوشت و برد بکار را واژه این ،"انسان وجودی ابعاد گسترش: رسانه درک" عنوان

، 8811بصيریان و جهرمي) «یابند دست ای رسانه سواد بنام جدیدی سواد به ها انسان است الزم یابد، تحقيق

اند و حتي  ای به شهروندان خود کرده امروزه کشورهای مختلف اقدام به آموزش سواد رسانه(. 88 ص

یکي از مهمترین . اند به یکي از سرفصلهای درسي دانش آموزان نمودهکشورهایي مثل کانادا آن را تبدیل 

 . باشد المللي در این زمينه یونسکو مي نهادهای فعال بين

ها جمعي منتقل  به معنای تحليل و ارزیابي اطالعات و پيامهایي است که از طریق رسانه 1ای سواد رسانه

ای یعني یک نوع درک مبتني بر مهارت است که  بعبارت دیگر سواد رسانه(. 8 ،ص8836کانسيداین) شود مي
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 ای رسانه سواد مفهوم. ها را شناخت و بين آنها و پيامهایشان تمایز قائل شد توان انواع رسانه بر اساس آن مي

 ها رسانه در را معرفت یا دانش توليد از طریق آن بتواند مکانيزم که است مخاطب به آموزش نکاتي واقع در

 این .کنند ارزیابي انساني کرامت و اجتماعي با ارزشهای بنيادیني چون عدالت را دانش آن رابطه و بشناسد

 هدف رو این از(. 1، ص 8818شکرخواه) کند مي تن رسانه رویين برابر در را واقع مخاطبان در ها آموزش نوع

 و (1ص : 8811بدیعي ) ای اثرات رسانه  مقابل در دفاع جهت مخاطبان به بخشيدن توانایي ای رسانه سواد

ای زماني کارا  سواد رسانه(. 48، ص 8811پاتر ) است آن های به مخاطب در برابر برنامه کنترل دادن قدرت

مخاطب هميشه باید از خود سوال کند آیا این چيزی که رسانه به . خواهد بود که با تفکر انتقادی همراه باشد

اقعيت دارد؟ و اینکه هدف و انگيزه رسانه از ارائه چنين موضوعي جيست؟ نگاه انتقادی به کند و او عرضه مي

. این معناست که مخاطب به پياهایي را که حاوی ایدئولوژی و عناصر قدرت و فشار هستند را از هم بازشناسد

و (  834 ، ص4443) نظرگروبااز (. 48، ص 4443شار کلنر و ) ...ای و  مانند تمایزات جنسيتي، نژادی، طبقه

 :ای عبارتند از اصول کليدی سواد رسانه(  88-84 ، ص8836) کانسيداین

 نگاه یک از اما رسد، مي نظر به حقيقي اگرچه که گذارند مي نمایش به را دنيایي ها رسانه ؛هستند اي سازه و ساختگي ها رسانه( 1 

 ای رسانه نمایش در مجاز و واقعيت ميان مرز رو این از دهند؛ مي قرار دید معرض در آنرا ندارد، خارجي واقعيت معموالً که شده گزینش

 .است دشوار

 سوی از عالم این درک شيوه و ها رسانه بوسيله عالم وقایع ارائه شيوه ميان ؛كنند مي بازسازي را واقعيت ها رسانه( 2

 . دارد وجود معناداری و قطعي رابطه یک رسانه، کنندگان مصرف

 عمل به  مختلف های پيام و ها رسانه ميان از که را انتخابي مخاطب ؛گيرند مي ها رسانه از را خود نظر مورد مفهوم مخاطبان( 3

 خودش، نيازهای و ماهيت از متشکل پيچيده شبکه یک طریق از را ای رسانه های پيام و محتوا و دهد مي انجام انگيزه براساس آورد، مي

 . کند مي پاالیش

 های ضرورت و اقتصادی زمينه از توان نمي را ها رسانه محتوای از واقعي درک نوع هر ؛دارند تجاري اهداف اي رسانه محصوالت( 4

 .دانست جدا ها رسانه صنعت محرک مالي

 و ارزشها و بوده تبليغاتي زیادی اندازه تا ای رسانه های پيام ؛هستند ارزشي و ايدئولوژيکي هاي پيام دربردارنده ها رسانه( 5

 روح مثل ایدئولوژیکي؛ های پيام تلویحاً یا تصریحاً ها، رسانه کلي روند. کنند مي منتقل یا و ساخته مداوم، بصورت را معيني اساسي باورهای

 .کند مي منتقل را چرا و چون  بي پرستي وطن و زنان نقش گرایي، مصرف
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 نقاب پس در و دارند زیادی تأثير اجتماعي تغييرات و سياسي مسائل بر ها رسانه ؛دارند اجتماعي و سياسي پيامدهاي ها رسانه( 6

 .نمایند مي تأمين را سلطه صاحب دولتهای اجتماعي سياسي منافع گرایي، آزادی

 هر فرد به منحصر مشخصات و ها ویژگي درک به قادر را ما ای رسانه سواد اصل دارد؛ خاصي زيباشناختي شکل رسانه هر( 7

 گفتن ۀنحو رسانه، پيام مفهومي درک بر عالوه و کرده درک و جستجو را محتوا و شکل ارتباط نحوه توانيم مي ترتيب این به. کند مي رسانه

 .  دریابيم نيز را رسانه بيان و

ها و رقابت  ای این است که بدليل کثرت رسانه نکته بسيار مهم در خصوص چگونگي افزایش سواد رسانه

ها را فراهم  گيرد که زمينه افزایش آگاهي مردم درباره رسانه رایندی انتقادی بين آنها شکل ميبين آنها ف

 . کند مي

 سزایي به تأثير اینترنت و ماهواره نظير جدید های رسانه خصوص ها و به رسانه از منظر جامعه شناختي،

 گروههای گزینش نتيجه در و (8819و اعزازی 844 ، ص8839ستوده و همکاران) پذیری جامعه فرایند در

 های رسانه طرفه یک تأثير بر اندیشمندان از بسياری چه اگر. کنند مي ایفا جهان مختلف مردم در نقاط مرجع

 هنگامي گذاری، از لحاظ فرهنگي تأثير لکن اند نموده تأکيد مخاطبان نگرش تغيير در آنها قدرت و مدرن

 برای رویایي منزله به آن به است ممکن وگرنه بپندارند ممکن را ها محتوای پيام آنها که شد خواهد محقق

 ،کيتچينگ) بپندارند ربط بي ولي کننده سرگرم صرفاً را آنها اینکه یا کنند نگاه دیگری شرایط در زندگي

ها با توجه به قدرت گسترده انتشار آنها  این قبيل رسانه .(6 ، ص8819به نقل از انتظاری و پناهي 4448

رابرتسون برای نشان دادن . (60 ، ص8831همکاران و قنادان) پذیری است یکي از مهمترین عوامل جامعه

کند که هر دوره تحت رهبری یک  ها دورهای حيات زندگي بشری را به سه دوره تقسيم مي اهميت رسانه

در این دوره انسان تحت تأثير سنتها ارزشها و . وره اول دوره سنت راهبر استاز نظر او د. پدیده است

در این دوره . دوره دوم دوره درون رهبر است. کند هنجارهای خود را از نسلي به نسل دیگر منتقل مي

کند و با رشد فرد گرایي انسان بار جهت یابي خود را به  اهميت سنتها و رفتارهای یکسان کاهش پيدا مي

این . دوره سوم دوره دگر راهبر است. کند کشد و هر کسي شيوه و سبک زندگي خود را دنبال مي دوش مي

دهد و الگوهای  های جمعي انسان استقالل خود را از دست مي دوره تحت تأثير گسترش روزافزون رسانه

یتهای گروهي در مقابل انسان به دليل تهي شدن از هو. شود ها در آنها دروني مي خاص فکری از طریق رسانه
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به هر حال اهميت . (888 ، ص8818رابرتسون) های گروهي قدرتمند کامال آسيب پذیر است این رسانه

های  های هنگفتي را هزینه استقرار و پخش رسانه های به حدی است که دولتها سرمایه جامعه پذیری رسانه

پذیر و با اهداف و منافع ملي خود  ياسي جامعهکنند تا از طریق آن بتوانند جامعه را از لحاظ س مختلف مي

ای صوتي تصویری، آنها را به مثابه  برخي نيز با نگاهي انتقادی به آژانسهای رسانه. همراه و همگام سازند

 .کند داری فرض مي مقومان نظام سلطه سرمایه

 ناشي توده گفرهن ظهور معتقدندکه (3 ، ص8814وحدتي) صنعت فرهنگ هورکهایمر در نظریه و آدرنو

آنها صنعت فرهنگ را یکي از مهمترین  .است انحصارگرا داری سرمایه توسط فرهنگي صنایع انبوه توليد از

 ای توده فرهنگ بازی، و سرگرمي با فرهنگ از نظر آنها تلفيق. دانند ویژگيهای عصر سلطه عقالنيت ابزاری مي

بازد و آنها را  محصوالت صنایع فرهنگي رنگ مي هویت فردی و گروهي در پرتو. است آورده بوجود را منحطي

در چنين شرایطي است که انسانها آمادگي پذیرش افکار، عقاید و ارزشهای توليد شده را پيدا . کند اتميزه مي

ای؛ توانایي دولتها را  بکارگيری قدرت و فنون رسانه(. 84 ، ص8833و پاستر 48 ، ص8818رزاقي) کنند مي

لذا تسلط تنها به خاطر در دست داشتن . عه سلطه هژمونيک خود افزایش داده استبيش از پيش برای توس

 این. تری وجود دارد که همان ایدئولوژی و فرهنگ است قدرت نظامي و اقتصادی نيست بلکه شيوهای نرم

وم المللي با مفه این موضوع در سطح بين. است اثرگذار و کارا المللي بين چه و ملي سطح در چه استراتژی

  .  شود ای شناخته مي امپریاليسم رسانه

 کنند را توسعه و اعمال قدرت کشورهای مرکز بر کشورهای پيراموني تعریف مي 6امپریاليسم

امروزه امپریاليسم در حوزه های مختلف بکار برده (.  484 ، ص8811و ساعي 18 ، ص4449گالتونگ)

درونمایه . ای شود بعنوان مثال امپریاليسم سياسي، امپریاليسم اقتصادی یا نو، امپریاليسم فرهنگي و رسانه مي

های مختلف برای غلبه و  همه این مفاهيم تأکيد بر قدرت توسعه طلب کشورهای جهان اول است که از شيوه

پردازان  در مقابل، نظریه. (8816، مومسن و همکاران) کنند کشورهای جهان سوم استفاده مي سلطه بر

(. 414-418 ، ص8618فجس) دانند ها را بعنوان ابزاری برای توسعه کشورهای جهان سوم مي نوسازی رسانه

اگرچه . شود غ ميای تبلي در واقع به معنای تسلط فرهنگ آمریکایي است که با ابزار رسانه ،84فرهنگي توسعه
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 این بر توسعه شناسان برخي جامعه »نوسازی و توسعه ادعای حذف فرهنگ بومي را ندارند ولي  نظریه های

 «است واحد بوده 88جهاني فرهنگ یک ایجاد سمت به جهان سراسر در فرهنگي کاالهای مصرف که باورند

 است برده نام نرم قدرت بعنوان رسانه از 84نرم نظریه جنگ نای نيز در(.  18-14 ، ص8811زاده لهسایي)

 نرم جنگ در واقع. است دیگران ترجيحات دهي شکل توانایي نرم جنگ است معتقد وی(. 8816، نای)

 (دشمن) دیگری فکری مختصات در نفوذ برای آن، به مربوط ابزارهای و تبليغات از شده طراحي استفاده

 فرآوردههای آمریکا، ویژه و به اول جهان کشورهای که دارد اعتقاد به هر حال نظریه امپریاليسم .است

های  آنها از این طریق نه تنها باعث اضمحالل فرهنگ و ارزش. کنند مي صادر جهان بقيه  به را خود فرهنگي

 . کنند شوند بلکه شرایط توسعه فرهنگ صادراتي خود را فراهم مي بومي مي

ای اما این مقاله با  های ماهواره کارکردهای مثبت شبکه اگرچه در بيان مسأله گفته شد که علي رغم وجود

توان گفت  مي نظریه هایبندی  لذا در جمع. است  ای پرداخته های ماهواره رویکردی انتقادی به تحليل برنامه

ها در خطاب قراردادن  بدیل این رسانه یکي قدرت بي. ها و به ویژه ماهواره از دو جهت اثرگذار است که رسانه

تمامي . ها در جهت منافع کارگزارن آنهاست مردم با هزینه بسيار کم و دیگری ابزاری بودن این رسانه عموم

اگرچه . های جمعي توانایي اثرگذاری باالیي بر مخاطبان خود دارند اثرگذاری معتقدند که رسانه نظریه های

 را و گاهي مخاطب( تزریق نظریه کاشت و نظریه گلوله جادویي یا) مختلف گاهي خود رسانه نظریه های

دهند ولي  را در امر اثرگذاری مورد توجه قرار مي( مانند وابستگي، نظریه رضایتمندی و نظریه اثر محدود)

ها و سازوکار اثرپذیری  شيوه نظریه هایدر واقع این . ها است اساس همه آنها اثرپذیری مخاطبان از رسانه

ها نه تنها  جامعه شناختي رسانه نظریه هایاز سوی دیگر . کنند ها را تشریح و تبيين مي مخاطب از رسانه

گيری اثر و روابط قدرت حاکم  اند بلکه جهت ها اثرپذیر و تا حدی منفعل دهد که مخاطبان از رسانه  نشان مي

ه نظریه صنعت فرهنگ، نظریه هژموني، نظریه امپریاليسم فرهنگي و نظری. کنند ها را نيز بازنمایي مي بر رسانه

 نظریه هایاین . های جمعي است جنگ نرم در واقع بيانگر تجدید و بازآفریني نظام سلطه از طریق رسانه

استيالی فرهنگي . معتقدند که نظام سلطه همچنان در پي استيالی فرهنگي بر کشورهای جهان سوم است

، گسترش بازارهای برای این کشورها به معنای توسعه فرهنگ غربي، از بين بردن فرهنگ مقاومت محلي
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های پخش مستقيم به دليل ماهيت  لذا ماهواره و برنامه. فروش و در نهایت وابستگي کشورها به آنها است

ای ضرورت افزایش  از سوی دیگر نظریه سواد رسانه. شوند فرامرزی آنها مهمترین ابزار این تسلط محسوب مي

م، و آن را راهکاری برای مقابله با انفعال در برابر آگاهي شهروندان و مخاطبان در برخورد با رسانه را مه

 . کند ها معرفي مي رسانه

اول اینکه از نگاه : دهد فوق الذکر چند فرضيه مهم را پيش پای محقيق قرار مي نظریه هایدر مجموع 

ای است، دوم اینکه به نظر مي رسد ماهواره  های ماهواره تر از برنامه ملي ضعيف  های رسانه شهروندان برنامه

ای به ماهواره  نهشود، سوم، بين مخاطبان تهراني نوعي وابستگي رسا منجر به تغيير ارزشهای جامعه ایران مي

های  ها ضعيف است و پنجم اینکه برنامه ای مردم در برخورد با رسانه وجود دارد، چهارم، سواد رسانه

 .  گر فرهنگ غير بومي و در راستای هژموني فرهنگي کشورهای صاحب فنآوری هستند ای ترویج ماهواره

 چارچوب روشي تحقيق

جامعه آماری آن شهروندان باالی . به انجام رسيده است 8868روش کلي این تحقيق پيمایش و در سال 

ای و تصادفي  ای چند مرحله شيوه انتخاب نمونه نيز به صورت ترکيبي یعني خوشه. سال تهراني است 81

به این طریق که ابتدا شهر تهران به پنج پهنه تقسيم، بعد از هر پهنه یک منطقه انتخاب، بعد . ساده است

سال که در را  81شد و سپس با مراجعه به درب منزل با اولين فرد باالی  گزینش مي تعدادی نواحي و بلوک

به دليل گسترده نبوده موضوع تحقيق، متغيرهای محدود و همچنين پایين . شد کرد مصاحبه انجام مي باز مي

نفر از  044بودن ميزان واریانس جامعه آماری است و در نهایت با استفاده از فرمول کوکران در مجموع 

 . شهروندان تهراني بعنوان نمونه انتخاب شدند

شناختي مهم این است که برای سنجش دقيق اثر یک رسانه نيازمند انجام تحقيقات با   یک موضوع روش

گر، ارتباط بين دیدن  روشهای آزمایش و شبه آزمایشي است تا بتوان از طریق کنترل متغيرهای مداخله

ولي متأسفانه به جهت هزینه بر بودن این نوع . رش افراد را مورد سنجش قرار دادماهواره و تغيير ارزش و نگ

های آماری مناسب و پایدار، لذا در این پژوهش خود فرضيات  تحقيقات و همچنين در دسترس نبودن نمونه

، (ملي) تحقيق در قالب موضوعات مختلف در اختيار پاسخگویان قرار داده شده تا با مقایسه سه رسانه داخلي
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لذا با توجه به این نقطه نظر . ای زبان اصلي ارزیابي خود را از آن ارائه دهند ای فارسي زبان و ماهواره ماهواره

 ها، برنامه تنوع چون موضوعاتي وابستگي فرضيه با ارتباط ها، در شناختي برای عملياتي کردن فرضيه روش

 در ،...  و ها برنامه تناسب مخاطبان، نظر به حتراما جدید، فيلمهای پخش بودن، انگيز هيجان بودن، جذاب

 و اخبار در طرفي بي اعتماد، قابليت ای، رسانه سوگيری چون موضوعاتي ای رسانه سواد فرضيه با ارتباط

 ارزشها، حفظ باری، و بند بي اشاعه خشونت، اشاعه چون موضوعاتي ارزشها تغيير فرضيه با ارتباط در وقایع،

 هژموني فرهنگي تداوم و غير بومي فرهنگ ترویج فرضيه با ارتباط در نهایتا  ...اعتقادات و  به احترام

 نهاد تضعيف بندوباری، بي ترویج خشونت، ترویج غربي، فرهنگ ترویج مدگرایي، ترویج چون موضوعاتي

   . است گرفته قرار شهروندان قضاوت معرض در فساد ترویج و خانواده

 يافته هاي تحقيق

ميانگين سني . شود ای پاسخگویان ارائه مي در این بخش مهمترین ویژگيهای جمعيتي و زمينه

 11در حدود . است 31و  81سال بوده است و حداقل و حداکثر سن آنها  88.94پاسخگویان در حدود 

 درصد نيز 9درصد مجرد و مابقي یعني  83درصد پاسخگویان متأهل،  13. درصد مرد و مابقي زن هستند

درصد پاسخگویان دیپلم و زیر  44از حيث تحصيالت در حدود . مجرد در اثر طالق یا فوت همسر هستند

 . درصد فوق ليسانس به باال هستند 86درصد فوق دیپلم و ليسانس،  16دیپلم، 

درصد پاسخگویان اگر بخواهند از کامپيوتر استفاده کنند به راحتي به آن دسترسي دارند  14در حدود 

درصد نيز به اینترنت دسترسي دارند اگرچه ميانگين کلي  34از ميان در حدود . خود مالک آن نباشند اگرچه

. 88ساعت است 4/0ميانگين تماشای تلویزیون حدود . دقيقه است 84پاسخگویان در استفاده روزانه کمتر از 

درصد آنها  14ش از کنند و بي ساعت تلویزیون تماشا مي 4درصد پاسخگویان حداقل روزی  14در حدود 

های طنز،  های مورد عالقه، به ترتيب برنامه بندی نوع برنامه از لحاظ اولویت. شبها بيننده تلویزیون هستند

 . سریال خانوادگي، فيلم، اخبار، مستند و تاریخي جذابيت بيشتری برای آنها دارد

درصد نيز معتقدند که  10حدود اند و در  درصد نمونه آماری در منزل خود ماهواره داشته 94در حدود 

نظر شما درباره بودن ماهواره "آنها در پاسخ به اینکه . اگر بخواهند ماهواره تماشا کنند به آن دسترسي دارند
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درصد نسبت به وجود یا عدم  83اند، در حدود  فایده دانسته درصد آنرا مضر و بي 84 "؟در منزل چيست

درصد  14نزدیک . دانند درصد نيز آن را الزم و ضروری مي 18 اند و در حدود تفاوت بوده وجود آن بي

درصد نيز  44کنند و در حدود  های فارسي زبان را تماشا مي پاسخگویاني که ماهواره در منزل دارند برنامه

چرا برخي "در ادمه از پاسخ گویان سوال شده است که به نظر شما . گير هستند های زبان اصلي را پي برنامه

درصد  4درصد آنها تأثيرات منفي ماهواره، حدود  86از نظر حدود  ".م در منزل خود ماهواره ندارنداز مرد

درصد نيز معتقدند که به خاطر اعتقادات با ماهواره  41اندازی و حدود  مشکالت مالي و هزینه نسب و راه

 . مخالفند

 «كنند خي از مردم در منزل خود از ماهواره استفاده نميبه نظر شما چرا بر »توزيع پاسخگويان بر حسب سوال( 1) جدول شماره

 درصد تجمعي درصد موضوعات ردیف

 6/84 6/84 محدودیتها و موانع قانوني 8

 4/14 8/86 تاثيرات احتمالي منفي بر نوجوانان و جوانان 4

 4/14 4 های خرید و نصب مشکالت مالي و تامين هزینه 8

 4/11 8 (گزارش به پليس)اطرافيان ها و  عدم اطمينان به همسایه 0

 8/14 6/40 به خاطر اعتقاداتي که دارند با ماهواره مخالفند 1

 844 6/86 سایر 9

 - 844 مجموع 3

 

از . دهد این جدول عالوه بر مطالب مندرج در خود چند تحليل جامعه شناختي را نيز در اختيار قرار مي

درصد نيز ترس از گزارش دادن  8درصد محدودیتها و موانع قانوني و در حدود  88بين پاسخگویان حدود 

از مردم شهر تهران نسبت درصد  80یعني سرجمع حدود . دانند ها به پليس را مانع نسب ماهواره مي همسایه

دهد نيروی انتظامي  به برخورد پليس و قانون نگران هستند این موضوع بيانگر وضعيتي است که نشان مي

ها، مردم  آوری ماهواره ها و ایجاد فضای امنيتي در سطح محالت شهر تهران با هدف جمع رغم همه تالش علي

درصد  8همچنين نرخ . کنند ازی ماهواره اقدام مياند همچنان بدون ترس و واهمه نسبت به نسب و راه

تواند چند علت احتمالي، در شهر تهران داشته باشد اول اینکه با توجه به رشد شهر  گزارش به پليس مي
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تفاوتي نسبت به یکدیگر پيش رفته است، دوم  نشيني و فرهنگ گمنامي فرهنگ همسایگي به سمت بي

جود ماهواره نه تنها منفي نيست بلکه مثبت و یا حداقل خنثي اینکه احتماال نگرش مردم نسبت به و

سوم اینکه . باشد البته ميزان دسترسي باالی شهروندان تهراني به ماهواره نيز موید این موضوع مي. باشد مي

ممکن است شهروندان تهراني با توجه به نگرشي که به پليس دارند حاضر به همکاری با نيروی انتظامي 

 . نيستند

ای تأثير منفي   های ماهواره اند که برنامه درصد شهروندان اظهار داشته 04الزم به ذکر است که در حدود 

اگرچه پاسخ به این سوال به صورت نيابتي عموم مردم از سوی کساني است که . بر جوانان و نوجوانان دارد

های تهراني و ترس از  جتماعي خانوادهخواهند در منزل ماهواره داشته باشند اما به خوبي بيانگر فضای ا نمي

ها و  نکته بسيار مهم دیگر این است که اگرچه هزینه پرتاب ماهواره. اثرات منفي ماهواره بر فرزندانشان است

درصد احتمال دارد  4مدیریت و برنامه سازی برای آن بسيار باال است اما شهروندان تهراني معتقدند که تنها 

دهد که  این نکته به خوبي نشان مي. مالي و هزینه نسب، ماهواره نداشته باشندکه مردم به خاطر مسائل 

ارزش آن  -هایش با همه هزینه -ای داری و امپریاليسم رسانه ای برای جهان سرمایه های ماهواره پخش برنامه

 . را دارد که با پرداخت مبلغي اندک آن را در اختيار عموم مردم قرار دهند

و ماهواره در دو ( صدا و سيما) های رسمي توان به رقابت بين شبکه ی این تحقيق ميها از دیگر یافته

دهد که آن دسته  نشان مي 4های مندرج در جدول شماره  یافته. بخش فارسي زبان و زبان اصلي اشاره نمود

های  کهدرصد انواع فيلم را از طریق شب 04از شهروندان تهراني که دسترسي به ماهواره دارند در حدود 

. کنند ای فارسي زبان و اصلي دنبال مي های ماهواره درصد نيز از طریق شبکه 94و حدود ( رسمي) داخلي

درصد نيز از طریق  46های رسمي،  درصد سریالهای خانوادگي را از طریق شبکه 38همچنين در حدود

درصد  16های رسمي و حدود  درصد شهروندان اخبار را از طریق شبکه 08در حدود . کنند ماهواره تماشا مي

های تلویزیوني را گزارش  جدول زیر نتایج موضوعات مختلف برنامه. کنند گيری مي نيز از طریق ماهواره پي

 : کند مي

 «هر يک از برنامه هاي زير را از چه طريق مشاهده كنيد»  توزيع پاسخگويان بر حسب سوال( 2) جدول شماره
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 ماهواره به زبان اصلي اره فارسي زبانماهو شبکه های داخلي برنامه ردیف

 3/49 1/88 1/86 انواع فيلم 8

 1 0/40 9/34 سریالهای خانوادگي 4

 1/1 9/83 9/38 سریالهای تاریخي 8

 4/4 3/81 14 سریالهای طنز 0

 1/88 3/43 1/81 سریالهای پليسي 1

 9/8 8/3 8/16 برنامه های مذهبي 9

 4/84 3/43 94 برنامه های فرهنگي هنری 3

 1/84 4/41 8/86 برنامه های مستند 1

 0/41 1/84 04 برنامه های علمي 6

 1/40 1/44 0/10 برنامه های ورزشي 84

 1/88 8/03 4/08 اخبار 88

اول اینکه موضوعات مختلف فوق اگر مورد تحليل . جدول فوق چند تحليل مهم را در دل خود دارد

 :به چند دسته تقسيم نمودتوان آن را  عاملي قرار گيرد، مي

در این بخش شبکه رسمي بدليل تسلط و خاستگاه فرهنگي  (:مذهبي و ملي) موضوعات فرهنگي( 1

برای مثال سریالهای . مذهبي و ملي آن با درصد بسيار باالیي مخاطبان تهراني را به خود جذب نموده است

های فرهنگي  ، برنامه(16) های مذهبي مه، برنا(14) ، طنز(30) ، سریالهای تاریخي(درصد38) خانوادگي

 .   اند مخاطبان را به خود اختصاص داده( 94) هنری

در این بخش ماهواره چه فارسي زبان و  :14(فاقد حساسيت فرهنگي) موضوعات عامگرايانه و جهانشمول( 2

توانسته است در  صدا وسيما تنها. ها داخلي و رسمي داشته اند چه زبان اصلي عملکرد بهتری نسبت به شبکه

( درصد 04) های علمي و برنامه( 86) های مستند ، برنامه(81) ، سریالهای پليسي(86) فيلمهای سينمایي

 . شهروندان تهراني را بعنوان مخاطب به خود جذب کند

درصد پاسخگویان اخبار را از  16مانند اخبارها و گزارشهای سياسي، در حدود  :موضوعات سياسي( 3

پيگيری اخبار از طریق ماهواره نشانگر این موضوع است که مردم . کنند ای دنبال مي های ماهواره طریق شبکه

 . ماهواره را بعنوان ابزاری برای کسب اخبار دقيق و صحيح قبول دارند
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های مختلف بر  های تحقيق از پاسخگویان خواسته شده که ارزیابي خود را از شبکه در بخش دیگر از یافته

از نظر . اند داده 844تا  4ای بين  ها نمره آنها به هر کدام از شبک. ویژگيهای بيان کنند اساس برخي

های  ، به رسانه8/81های داخلي نمره  شهروندان تهراني از حيث قابل اعتماد بودن مطالب ارائه شده به رسانه

های مختلف  نمره بين شبکه اگرچه تفاوت. اند داده 1/04های زبان اصلي  و به رسانه 1/89فارسي زبان نمره 

. دانند ای را قابل اعتمادتر مي های ماهواره توان گفت که شهروندان تهراني شبکه زیاد نيست اما بطور کلي مي

ای شهروندان تهراني است زیراکه ميانگين اعتماد هيچ کدام از  این یافته موید سطح مناسب سواد رسانه

بعبارت دیگر اینکه شهروندان . شود به ميانگين نزدیک نمي ای حتي ها چه داخلي و چه ماهواره رسانه

 . های مختلف دارای سوگيری است های ارائه شده از سوی رسانه معتقدند که پيام

، فارسي 8/38های زبان اصلي با نمره  ها شهروندان معتقدند شبکه همچنين از حيث متنوع بودن برنامه

نتایج مختلف را در هر کدام  8جدول شماره . هستند 40های داخلي با نمره  بهتر از شبکه 3/11زبان با نمره 

 . کند از ویژگيها گزارش مي

 اي  هاي داخلي و ماهواره هاي مختلف شبکه انگين نمره ارزيابي آنها از برنامهتوزيع پاسخگويان بر اساس مي( 3) جدول شماره

 زبان اصلي فارسي زبان داخلي ها ویژگي ردیف زبان اصلي فارسي زبان داخلي ها ویژگي ردیف

8/81 قابل اعتماد بودن 8  1/89  1/04 8/41 عدم سوگيری سياسي 88   4/89  8/08  

3/11 40 متنوع بودن  4  8/38 6/80 81 بي طرفي اخبار و وقایع 84   1/04  

9/88 با محتوا بودن  8  8/83  3/10 3/01 تناسب با گروههای سني 88   8/81  8/13  

3/41 برآورده کردن سليقه ها 0  6/18  8/90 1/06 ریزی نظم و برنامه 80   8/11  9/99  

9/41 جذاب بودن  1  6/18  8/93 3/84 پخش جدیدترین فيلمها  81   4/13  3/39  

1/81 آموزنده بودن  9  3/89  1/14 4/01 83 46 نظرسنجي از مخاطبان 89   

8/43 سرگرم کننده بودن  3  8/13  0/98 9/18 حفظ ارزشها 83   6/49  9/49  

8/86 هيجان انگيز بودن  1  8/14  8/91 4/01 عدم اشاعه خشونت 81   9/81  4/84  

9/43 احترام به نظرات مخاطبان 6  1/08  8/08 3/19 بند و باریعدم اشاعه بي  86   6/84  88 

84 
احترام به اعتقادات تمامي 

 مذاهب
8/09  4/81  0/81  44 

برخورد واقع بينانه با 

موضوعات اجتماعي و 

 فرهنگي

0/46  1/04  1/06  
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ای با پاسخگویي به نيازهای  های ماهواره توان گفت که شبکه مبتني بر نظریه وابستگي و رضایتمندی مي

های متنوع و برآورده کردن نيازهای آنها در مواقع بحراني مانند انتخابات شرایطي را برای  از طریق برنامه

الذکر،  عاملي ویژگيهای فوق با تحليل. کنند مندی آنها فراهم مي وابستگي مخاطبان و موجبات رضایت

 :بندی نمود توان آنها را به صورت زیر طبقه مي

مانند متنوع بودن، هيجان انگيزی، سرگرم کننده بودن، جذاب بودن، برآورده کردن  :اي جذابيت رسانه( 1

سي زبان و ای فار های ماهواره در این عامل برنامه. ها ها، آموزندگي، تناسب سني و جدید بودن برنامه  سليقه

 .     کنند های داخلي و رسمي عمل مي زبان اصلي با اختالفي فاحش بهتر و قویتر از شبکه

مانند قابل اعتماد بودن، عدم سوگيری نسبت به جریانات سياسي،  :اي مشروعيت و اعتماد رسانه( 2

اگرچه شهروندان . گيطرفي در انعکاس اخبار و وقایع و برخورد واقع بينانه با مسائل اجتماعي و فرهن بي

اند اما نزد شهروندان  ای نداده تهراني به نسبت عامل جذبيت نمرات باالیي به مشروعيت و اعتماد رسانه

 . ای قابل اعتمادتر بوده و مطالب ارائه شده آنها از مشروعيت نسبي برخوردار است های ماهواره شبکه

های رسمي  از این حيث اگرچه شبکه. بندی دقيقها با زمان مانند پخش برنامه :ريزي نظم و برنامه( 8

اند اما اختالف و شکاف عميقي بين آنها وجود  ای بدست آورده های ماهواره ارزیابي کمتری نسبت به شبکه

 .  ندارند

. مانند احترام به اعتقادات مذاهب مختلف و حفظ ارزشهای مذهبي :احترام به ارزشها و اعتقادات( 4

اند با اختالف قابل توجهي نسبت به رقيب خود، ارزیابي بهتر شهروندان را از آن   ستههای داخلي توان شبکه

 . خود کنند

های  شبکه. مانند احترام به نظرات مخاطبان و انجام نظرسنجي مستمر از آنها :احترام به مخاطبان( 5

ا قائل هستند و نظرات های داخلي احترام بيشتری برای مخاطبان و نيازهای آنه ای به نسبت شبکه ماهواره

 . اند دارند لذا شهروندان از این حيث ارزیابي بهتری از آنها داشته های خود بيشتر ملحوظ مي آنها را در برنامه

های داخلي  شهروندان تهراني معتقدند که شبکه. بند و باری مانند اشاعه خشونت و بي :اثرگذاري منفي( 6

الزم به ذکر . کنند ای عمل مي های ماهواره بند و باری بسيار بهتر از برنامه در امر عدم ترویج خشونت و بي
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ونت آميز و غير های خش ای تلویزیون و ماهواره، بيشتر به دنبال صحنه قشر جوان بعنوان بينندگان حرفه

های نامتعارف،جذابيت  لذا در اینجا پاردوکس پنهاني وجود دارد که از ارتباط بين صحنه. متعارف هستند

های داخلي از یک طرف بدنبال افزیش  به این معنا که شبکه. شود ای ایجاد مي ای و نجابت رسانه رسانه

ای برای  مهمترین عوامل جذابيت رسانه جذابيت همراه با حفظ نجابت هستند ولي از طرف دیگر یکي از

آميز و خالف عرف  های خشونت ای و اثرپذیری جامعه یعني جوانان و نوجوانان وجود صحنه بينندگان حرفه

گذارد این است که افراد مجرد بيشتر از افراد  های دیگر تحقيق که بر این مطلب صحه مي از یافته. است

 .   دهند ای را بر تلویزیون ملي ترجيح مي های ماهواره امهکنند و برن متأهل تلویزیون نگاه مي

در . ای بر مخاطبان سوال شد های ماهواره در ادامه از شهروندان تهراني در خصوص نحوه اثرگذاری برنامه

 04درصد پاسخگویان معتقدند که ماهواره بر توریج خشونت اثر افزایشي دارد، همچنين در حدود  09حدود 

درصد پاسخگویان نيز بر اثر افزایشي ماهواره بر ترویج فساد  98. دانند افزایش جرائم موثر مي درصد آنرا بر

 83و  88، 14های تقویت بنياد خانواده، تقویت هویت ملي و مذهبي به ترتيب  در حوزه. اخالقي تأکيد دارند

به همين ترتيب نزدیک . ارندای بر این روند اثر کاهشي د های ماهواره درصد پاسخگویان معتقدند که برنامه

به این . اند ها را در جهت ترویج مدگرایي و فرهنگ غربي ارزیابي کرده درصد آنها این برنامه 30و  18به 

ای؛ مبني ایجاد  صنعت فرهنگ، هژموني و امپریاليسم رسانه نظریه هایترتيب این یافته فرضيه اصلي 

  ها جدول شماره به طور کلي یافته. دهد ورد تأیيد قرار ميفرهنگ واحد جهاني و تداوم هژموني فرهنگي را م

 .کنند های جمعي مطرح شد را تأیيد مي ي که در خصوص اثرگذاری رسانهنظریه هایبه خوبي  0

 اي هاي ماهواره توزيع پاسخگويان بر اساس ارزيابي اثر برنامه( 4) جدول شماره

 اثر افزایشي بي تاثير اثر کاهشي مولفه ها ردیف

 4/09 3/04 8/88 ترویج خشونت 8

 9/86 1/09 9/88 افزایش جرایم 4

 8/98 9/46 1 ترویج فساد اخالقي 8

 1/1 3/08 3/06 تقویت بنياد خانواده 0

 4/88 4/80 3/84 تقویت هویت ملّي 1
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 8/80 4/86 3/89 هویت مذهبي 9

 1/14 88 1/0 ترویج مدگرایي 3

 30 1/83 1/1 ترویج فرهنگ غربي 1

رغم انتخاب ماهواره بعنوان یک رسانه در محفل خانوادگي،  توان گفت شهروندان تهراني علي در پایان مي

ولي جای سوال است که چرا با وجود این آگاهي . آنها به نسبت به آثار و پيامدهای منفي آنها آگاه هستند

های آن  اضر به پرداخت هزینهاندازی ح کنند و برای نسب و راه همچنان آنها از این رسانه استقبال مي

توان گفت که عالوه بر اینکه این یافته موید نظریه وابستگي و رضایتمندی  هستند؟ در جواب این سوال مي

 .        است، ضعف عملکر رسانه ملي در ایجاد یک تعامل سازنده و مبتني بر اعتماد با شهروندان تهراني است

 نتيجه گيري

ها تأکيد  های جمعي؛ نظریه کاشت بر اثرگذاری طوالني مدت رسانه با مررو ادبيات موجود در حوزه رسانه

کند نقش فعال مخاطب را به پذیرد امام همچنان مخاطب  نظریه تزریق و وابستگي نيز اگرچه سعي مي. دارد

ر کنار نظریه استحکام یا تأثير کاربردها و رضایتمندی د نظریه های. داند های جمعي مي را متأثر از رسانه

از . کند اثر گذاری را با واسطه محيط اجتماعي و نقش خود مخاطب مورد تحليل قرار دهد محدود تالش مي

پذیری، هژموني، صنعت فرهنگ، جنگ نرم و  جامعه شناسي مانند نظریه جامعه نظریه هایسوی دیگر 

ساز  ای جمعي ابزاری برای اشاعه فرهنگ یکپارچه رسانهای بر این نکته تأکيد دارند که  امپریاليسم رسانه

ای در جایگاه یک  در این ميان نظریه سواد رسانه. داری و حفظ نظام سلطه در سراسر دنياست سرمایه

ها در جهت محدود  بخش سعي در آموزش مخاطبان برای برخورد فعاالنه و گزینشي با رسانه استرتژی نجات

ها آموزش داده  یه معتقد است اگر مخاطبان در جهت چگونگي بکارگيری رسانهاین نظر. کردن اثر آن است

 .ها در حد قابل توجهي کاسته خواهد شد شوند اثرات منفي و ناخواسته این رسانه

های حاصل از پيمایش شهروندان تهراني، نتایج بيانگر اثرگذاری ماهواره  و یافته نظریه هایبا توجه به این 

شهروندان معتقدند که ماهواره موجب ترویج خشونت و فرهنگ غربي در بين آنها شده  .بر شهروندان است

آنها همچنين . خارج از کنترل مخاطبان است  اثرگذاری رسانه نظریه هایاین یافته در حقيقت موید . است

کته قابل توجه یک ن. اعتقاد دارند که از دیگر اثرهای ماهواره افزایش فساد اخالقي در ميان افراد جامعه است
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در خصوص شهروندان تهراني این است که آنها با آنکه بر اثرات منفي ماهواره وقوف دارند اما در عين حال در 

این نکته بيانگر وجود ضعف . دانند درصد از آنها وجود ماهواره را در منزل خود الزم و ضروری مي 18حدود 

های  زیراکه شهروندان ميزان جذابيت برنامه. تهای رسمي و داخلي کشور اس عملکردها در حوزه شبکه

های  اند و معتقدند که مشروعيت و قابليت اعتماد رسانه های داخلي ارزیابي کرده ماهوارهای را بهتر از شبکه

ای  های ماهواره دهد که برنامه عالوه بر این این یافته نشان مي. ای است های ماهواره تر از رسانه داخلي پایين

ست با برآورده سازی نيازهای اطالعاتي شهروندان مقدمات رضایتمندی و وابستگي آنها را فراهم توانسته ا

 . کند

های متفاوت،  هایي چون متنوع بودن، برآورده کردن سليقه ها، بر مولفه در بخش جذابيت برنامه

يت پشت پرده این ویژگيها واقع. انگيز بودن، سرگرم کننده بودن و جذاب بودن تأکيد شده است هيجان

این سبک همان آرمان . کند که همان سبک زندگي مصرفي با نيازهای کاذب است ها را به معرفي مي رسانه

هژموني،  نظریه هایبعبارت دیگر اینکه این یافته، فرضيه . داری است توليد شده از سوی جامعه سرمایه

را تأیيد  -نگ واحد جهاني تأکيد داردکه بر توسعه سلطه از طریق فره-صنعت فرهنگ و امپریاليسم فرهنگي

 های برنامه ارسال در ای رسانه امپریاليسم استراتژی تواند مي راحتي به آمده بدست نتایج به توجه با. کند مي

 به اقدام داخلي های شبکه ای رسانه اعتماد و مشروعيت فقدان و خأل در آنها. کرد فرمولبندی را ای ماهواره

البته خواست و نيازی که هر روزه بازسازی ) مخاطبان سليقه و خواست بر مبتني و جذاب های برنامه پخش

 .  کنند مي نهادینه جامعه هنجاری و ارزشي نظام تغيير جهت در را خود اثر طریق این از و کنند مي (مي شود

ر رغم همه تالشها و هشدارهای پليس د یک نتيجه بسيار مهم دیگر در این تحقيق این است که علي

درصد مردم نسبت برخورد قانوني پليس  88اندازی ماهواره در سطح شهر تهران تنها  خصوص نصب و راه

مهمترین استراتژی رسانهای . دهد کنند و این خود ناکآرامد بودن این سياست را نشان مي ابراز نگراني مي

های داخلي شکل گرفته  رسانه ها در فقدان مشروعيت و اعتماد ای در تقاطع افزایش جذابيت برنامه ماهواره

 . است
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رسد سياستگذاران اجتماعي الزم است در چند سطح  الذکر به نظر مي ها و نتایج فوقهیافتبه لذا با توجه 

اللملي که شامل تصویب قوانيني برای حراست از فرهنگ و ارزشهای  در سطح بين. فعاليت خود را آغاز کنند

کرد ای از طریق پوشش اخبار و گزارشهای سياسي با روی سطح دیگر، افزایش مشروعيت رسانه. بومي است

های تلویزیوني متناسب با سليقه بينندگان و عالوه بر آن تعميق اندیشه  همچنين تهيه برنامه. طرفي است بي

یکي از مهمترین . ریزان قرار گيرد ای، در دستورکار برنامه از سطح نگری در جهت افزایش سواد رسانه دوریو 

به ویژه در . ای به عموم شهروندان است سواد رسانه ها، مبارزه مثبت یا همان آموزش های مقابله با ماهوارهراه

کنند و از سوی دیگر رشد فزاینده  المللي در این خصوص اقدام قابل توجهي نمي شرایطي که نهادهای بين

آموزش . ميسر کرده است...( اینترت و تلفن همراه ) ای را به شيوهایي آسان علم، دریافت سيگنالهای ماهوره

های احتمالي فرستندگان،  م شهروندان را به تفکر انتقادی در جهت کشف معنا و انگيزهای عمو سواد رسانه

 .  کند ای مجهز مي های مستقيم و غير مستقيم ماهوارهپيام
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 .ایران موسسه انتشارات تهران، صالحيار، غالمحسين ترجمه ها، رسانه عصر دوم(. 8833)پاستر، مارک 

دهقان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ عليرضا ترجمه ، هاي ارتباطات نظريه (.8819) جيمز و سورین ورنر ،تانکارد

 .سوم

 .سيزدهم چاپ معاصر، فرهنگ ،هزاره معاصر فرهنگ (.8813)همکاران  و محمد علي شناس، حق

نامه علوم اجتماعي، . ها بر افکار عمومي، كاربرد يک الگوي جامعه شناختي بررسي تأثير رسانه(. 8831)دهقان، عليرضا 

 . 88شماره 

 ترجمه ،نمادي متقابل كنش و گرايي،ستيز كاركرد هاي نظريه بر تاكيد با :جامعه بر درآمدي(. 8830) یان رابرتسون،

 .رضوی قدس آستان مشهد، دوم، چاپ بهروان، حسين

 . 808، کتاب ماه علوم اجتماعي، شماره نظريه هژموني(. 8811)راثي تهراني، حبيب 
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: شيراز فنایي، ابوطالب و کرمي اله عزت ترجمه. فرهنگي ميان رهيافتي ها، نوآوري رسانش(. 8896) ام. اورت راجرز،

 .شيراز دانشگاه

 . پيکان نشر تهران، ،اجتماعي ارتباطات هاي نظريه .(8818) افشين رزاقي،

 . اطالعات انتشارات :تهران ، ارتباطات شناسي جامعه (.8838)باقر  ، ساروخاني

 .هشتم چاپ سمت، تهران، ،سوم جهان اقتصادي -سياسي مسايل (.8811)احمد  ساعي،

 .دوم چاپ نور، آوای تهران، ،كليدي مفاهيم شناسي جامعه (.8839)همکاران  و اهلل هدایت ستوده،

 . 14پياپي شماره. رسانه فصلنامه .باشند صلح خدمت در توانند مي بيشتر ديجيتال هاي رسانه .(8818) خواه، یونس شکر

 .اطالعات انتشارات: تهران اول، چاپ ،ها ارزش افول و ماهواره طلوع(. 8833)صادق  طباطبایي،

 .91 پياپي شماره. رسانه فصلنامه نظارت، به جديد رويکردي: اي  رسانه سواد. (8811. )قاسمي، طهمورث

 .نور آوای نشر تهران، ،كليدي مفاهيم شناسي جامعه .(8831) همکاران و منصور قنادان،

 .صدا توسعه و تحقيق کل اداره تهران، بليغ، ناصر ،اي رسانه سواد بر درآمدي (.8836)دیوید  کانسيداین،

 .اول چاپ سيما، های پژوهش کل اداره تهران، نيکو، ترجمه مينو ،اي رسانه تحقيق هاي روش(. 8810) بری گونتر،

 .ني نشر تهران، صبوری، منوچهر ترجمه ،شناسي جامعه .(8833) آنتوني گيدنز،

 .اول چاپ جنگل، ميرحسيني، اکبر و نوربخش ترجمه مرتضي ،ارتباطات هاي نظريه (.8810)استيفن  جان، لتيل

 .هفتم چاپ نور، پيام دانشگاه انتشارات تهران، ،توسعه شناسي جامعه(. 8811) عبدالعلي زاده، لهستایي

 انتشارات تهران، خاکباز، وافشين عليقليان احد ترجمه ،فرهنگ و جامعه اقتصاد،: اطالعات عصر (.8811)کاستلز  مانوئل

 .پنجم ،چاپ اول نو، جلد طرح

 .دوم چاپ ها، رسانه توسعه و مطالعات دفتر تهران، اجاللي، ترجمه پرویز ،جمعي ارتباطات نظريه .(8811) دنيس کوایل، مک

 .هفتم چاپ قومس، تهران، ساعي، احمد ،امپرياليسم هاي نظريه(. 8816) دیگران و ولفگانگ مومسن، 



 626                                                                                           مطالعه ای در مورد ضریب نفوذ ماهواره در تهران : عنوان 

 

 
 

سيد محسن روحاني ـ مهدی ، ترجمه قدرت نرم ؛ ابزارهاي موفقيت در سياست بين الملل (.8816) جوزف اس ،نای

 . (ع)تهران ـ دانشگاه امام صادق : ناشر، ذوالفقاری با مقدمه دکتر اصغر افتخاری

، نخستين کنگره ملي فضای طالق پديده بروز در ماهواره مخرب نقش و خانواده در تربيت(. 8868)نجف آبادی، ابراهيم 

 .   مجازی و آسيب های اجتماعي نو پدید، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

  .معاصر نگاه نشر: تهران ،فرهنگي صنايع. ( 8814)مهرداد  وحدتي،
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ق دستگاه يكه از طر ي استا ا ماهوارهي يرسم يا ست بلکه هر گونه برنامهين يون رسميزين آمار مربوط به تلويكه ا الزم به ذكر است - 13

 . شود يون پخش ميزيتلو

عدم تسلط به  ي،داخل يحوادث ورزش يريگ يبه خاطر پ شهروندانک موضوع جهانشمول است اما احتماال ي يورزش يها برنامه - 6

 . كنند يدنبال م يرسم يها ق شبکهيها را از طر نگونه برنامهيا جذابيت گزارشگريي و سيزبان انگل


