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چکیده
تحقیق حاضر با بررسی تاثیر برنامه های ماهواره بر سبک زندگی دختران نوجوان  59الی  51سال دوره دوم دبیرستانهای ناحیه 2
منطقه  6تهران از منظر سطوح مختلف دانشآموزان مقطع دبیرستان صورت گرفتـه اسـت .نـوع تحقیـق كـاربردی و از نظـر روش
توصـیفی -پیمايشی و همبستگی میباشد .و جامعه آماری اين تحقیق  5701نفر می باشند و طبق فرمول كوكران تعداد نمونههای
اين پژوهش  297نفر تعیین و با استفاده از روش نمونـهگیـری طبقـهای وتـصادفی سـاده نسبت به انتخاب نمونه مورد مطالعه
اقدام گرديد .و دادههای تحقیق با روش همبـستگی اسـپیرمن مـورد تحلیـل قرار گرفتند.
كه در اين زمینه از نطرياتی همچون نظريه هربرت بلومر و رايت میلز ،نظريه استفاده و خشنودی ،نظريه ساخت يابی گیدنز (سبک
زندگی)  ،نظريه برجستهسازی كه بیشتر در مورد تلويزيون (كه دارای مخاطبان فراوان است و تأثیر زيادی بر آنان دارد) ،مطرح شده
است ،نظريه امپريالیسم فرهنگی ،نظريه كاشت و نظريه يادگیری اجتماعی و نظريه همانندی رسانهای استفاده شده است.
بر ا ين اساس با استفاده از روش پیمايش در قالب پرسشنامه به بررسی تاثیر برنامه ماهواره بر سبک زندگی نوجوانان دختر  59الی
 51ناحیه  2منطقه  6تهران پرداخته شد ،كه بعد از تکمیل پرسشنامه و استخراج دادهها نتايج بدست آمده نشان داد ،كه طبق معادله
رگرسیون میزان تاثیرات نسبی متغیرهای مستقل را به متغیر وابسته نشان داده شده است.

واژگان کلیدی :دسترسی ،جذابیت ،احساس نیاز ،روابط اجتماعی ،روابط خانوادگی ،نحوه گذراندن اوقات فراغت،
مدگرايی.

- 5استاديار علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق ،تهران ،ايران ( ،نويسنده مسئول) ،پست الکترونیک:
ln_niroomand@yahoo.com
 - 2دانشآموخته كارشناسیارشد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات اردبیل ،اردبیل ،ايران
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مقدمه
تعداد شبکههای ماهوارهای فعال در جهان  50هزار و
 666شبکه است كه از اين تعداد حدود سه هزار شبکه
در داخل ايران با ديشها و آنتنهای معمولی قابل
دريافت هستند .از اين تعداد شبکه حدود  07شبکه
مخصوص تبلیغات مد لباس و لوازم آرايش است.
ماهواره ،يکی از رسانههای قدرتمند ارتباط جمعی به
شمار میآيد .اين ابزار ،به دلیل ويژگیهای منحصر به
فرد خود ،قادر است پیامهای تصويری را به دورترين
نقاط منتقل كند و تعداد بیشماری از افراد را در سراسر
دنیا مورد خطاب قرار دهد .همچنان كه ماهواره میتواند
در هشیار كردن ،اطالعرسانی و درحوزه پژوهش،
سیاست و  ...نقش مهمی داشته باشد ،برنامههای
تخريبی و نابهنجاری ن یز دارد ،تا جايی كه برخی از
جامعه شناسان و كارشناسان فرهنگی را برآن داشته تا
برای مصونیت جامعه انسانی ،بويژه نهاد خانواده
چارهانديشی كنند .بدين ترتیب ،تاثیر برنامههای اين
ابزار قدرتمند بر افکار عمومی و عملکرد آن را بويژه از
نظر تربیتی و جامعه پذيری نبايد از نظر دور داشت.
هر چند علم و تکنولوژی و پی بردن به فناوری جديد
يکی از مهمترين هدفهای هر ملت میباشد ولی بايد
استفاده صحیح و درست از اين تکنولوژی را به عمل
آورد .بسیاری از خانوادهها با ديدن شبکههای غیر
اخالقی و آزاد گذاشتن اين شبکهها در معرض ديد همه
افراد خانواده باعث ايجاد آسیبهای جبرانناپذيری
میگردند .بسیاری از آسیبهای مختلف اخالقی،
دختران فراری ،بدحجابی و خشونت در مدارس را
میتوان بعنوان بخشی از آسیبهای ماهواره در جامعه
به حساب آورد.
كارشناسان آسیبهای ماهواره را به دو بخش
آسیبهای روانی ،جسمی تقسیم كردهاند:
آسیبهای روانی :شامل تقويت حس انتقامجويی ،تاثیر
منفی بر روابط بین افراد و اختالفات خانوادگی میباشد.
آسیبهای جسمی :شامل اختالالت هورمونی ،كاهش
حافظه ،سرگیجه و كاهش يادگیری میشود.
با توجه به آسیبهای ماهواره ،لزوم بررسی اين پديده
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در جامعه بیش از پیش آشکار میگردد .در همین راستا،
انجام پژوهشهايی بر قشر جوان بخصوص
دانشآموزان از اهمیت ويژهای برخوردار است .در ايران
گرچ ه بر روی جمعیت عمومی كشور بررسیهايی
صورت گرفته ،به عنوان مثال بررسی نگرش مردم
مشهد به ماهواره ،اما تاكنون تحقیقی مدون در بین
دانش آموزان دبیرستانی انجام نشده است.
بیان مسئله
موضوع اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر میزان
تماشای برنامههای ماهوارهای در سبک زندگی
نوجوانان دختر بین  59تا  51سال است.
سبک زندگی ،شیوه زندگی فرد است و عواملی همچون
ويژگیهای شخصیتی ،تغذيه ،ورزش ،خواب ،مقابله با
استرس ،حمايت اجتماعی ،و استفاده از دارو را شامل
میشود .با ارزيابی سبک زندگی افراد میتوان میزان
موفقیتهای فردی و اجتماعی آنان را در زندگی مورد
ارزيابی و بررسی قرار داد (كوكرهام .)2779 ،سازمان
جهانی بهداشت ( )5551سبک زندگی سالم را ،تالش
برای دستيابی به حالت رفاه كامل جسمی ،روانی ،و
اجتماعی توصیف كرده است .سبک زندگی سالم شامل
رفتارهايی است كه سالمت جسمی و روانی انسان را
تضمین میكنند .به عبارت ديگر ،سبک زندگی سالم
دربردارندة ابعاد جسمانی و روانی است .بعد جسمانی
شامل تغذيه ،ورزش ،و خواب است ،و بعد روانی شامل
ارتباطات اجتماعی ،مقابله با استرس ،روشهای
يادگیری و مطالعه ،و معنويت است.
سبک زندگی هر فرد متأثر از دو عامل عمده است:
شخصیت فرد ،و ويژگیهای محیط .اين ويژگیها به
طرق مختلفی بر سبک زندگی افراد اثر میگذارند .به
عنوان مثال ،افراد درونگرا و برونگرا سبکهای متفاوتی
در زندگی دارند .اما عامل مهمی كه میتواند در سراسر
عمر بر سبک زندگی افراد تأثیر بگذارد ،ويژگیها و
شرايط محیطی است ،از جمله :فقر ،اوضاع سیاسی
اقتصادی جامعه ،ويژگیها و شرايط خانوادگی ،فقدان
پدر ،مادر و يا همسر ،جنگ ،و غیره (پالسکر.)2770 ،
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با وجود گسترش چشمگیر رسانهها به نظر میرسد،
ماهواره سهم عمدهای در پركردن اوقات فراغت
نوجوانان دارد .تماشای ماهواره يکی از كم هزينهترين
راههای گذران اوقات فراغت است ،ضمن اينكه
ماهواره و تلويزيون را در همه ساعات شبانه روز و در
خانه میتوان استفاده كرد .شايد به همین دلیل
تلويزيون و ماهواره همچنان يکی از پرطرفدارترين
رسانههای جمعی است و نقش بسیار پررنگی در زندگی
نوجوانان و جوانان در پر كردن اوقات فراغت آنان دارد.
از طرف ديگر رسانه ها به ويژه راديو و تلويزيون
(ماهواره) به عنوان يکی از عوامل اجتماعی -فرهنگی
تاثیرگذار در تحوالت اجتماعی ،همواره از آن دست
عوامل و متغیرهايی بودهاند كه در مباحث مربوط به
بررسی سبک زندگی و ارزشها به عنوان موتورِ
تغییرِ گذارِ به دوران جديد و گذر از نظام سنتی ياد
میشود( .مک كوئیل)577 :5112،
تلويزيون با كمک فناوری ماهواره با گذشتن از مرزهای
ملی يک كشور قادر به پخش و انتشار ارزشها و
عناصر فرهنگی يک جامعه در میان جوامع ديگر است.
خاصیت فرا ملی تلويزيونهای ماهوارهای باعث گشته
است كه تغییرات و تحوالت ارزشی و رفتاری در بیشتر
كشورهای جهان با شتاب زيادی همراه شود .برای مثال
نتايج تحقیق اينگلهارت ( )2777با عنوان «مطالعات
ارزشهای جهانی» به بررسی ارزشها و باورهای مردم
تمام قارههای جهان پرداخته است ( 67كشور كه
دربرگیرنده  09درصد جمعیت جهان است) ،حاكی از
تغییرات بزرگ در ارزشها و سبک زندگی مردم جهان
است كه اين تغییرات ناشی از نقش فناوریهای نوين
ارتباطات و اطالعات و رسانههای فراملی است.
بدين ترتیب می توان اذعان كرد كه تغییرات سريع در
فناوری اطالعات و ارتباطات و اهمیت نقش رسانهها در
زندگی شخصی وگروهی افراد جامعه ،نتايج مختلفی را
در بر داشته كه يکی از آنها پررنگشدن پديده «سبک
زندگی و ساحتهای مختلف جوانان» در زمینه
ارزشهای اجتماعی ،فرهنگی ،اخالقی ،قانونی ،دينی و
غیره است .مطالعات انجام گرفته در اين زمینه نشان
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دهندة تفاوت بین جوانان برخوردار و غیر برخوردار
است .بدينسان كه رسانه به عنوان منابع نشر و اشاعه
نوآوریها و ايدههای نو ،به تعبیر «رونالد اينگهارت» بر
تفاوت ارزشی بین نسلی تأثیر گذاشته است .لباسهای
متحدالشکل جوانان ،موسیقی پاپ و  ...از نمودهای
تأثیر رسانه بر تغییر رفتارها و سبک زندگی نسل كنونی
و عدم پایبندی به سنتها و ارزشهای فرهنگی خود
است (يوسفی .)5111،اما اثر ديگر فراگیرشدن
رسانههای ماهوارهای و مصرف مشترک و مشابه اين
رسانهها از سوی مخاطبان مختلف به ويژه جوانان اين
است كه میتواند به تشابه ديدگاهها ،باورها و
جهانبینی مختلف افراد بینجامد.
همانطور كه میدانیم در سالهای اخیر در جامعه
ايران ،عالوه بر شبکههای تلويزيونی داخلی ،كانالهای
ماهواره ای تلويزيونی خارجی نیز در حیات اجتماعی
جامعه ايرانی ،ضريب نفوذ و گسترش بااليی پیدا كرده
است .بر اين مبنا پرسش اصلی مطرح در اين پژوهش
اين است كه آيا میزان تماشای ماهوارهای در سبک
زندگی نوجوانان دختر  59الی  51سال تاثیر داشته
است؟ برای پاسخ به اين سوال تالش خواهد شد تا
نوجوانان دختر  59تا  51ساله برخوردار و غیربرخوردار
از تلويزيونهای ماهوارهای در ناحیه  2منطقه  6شهر
تهران مورد مطالعه قرار گرفته و تغییرات و تحوالت
صورت گرفته در ارزشهای اجتماعی آنان مورد بررسی
قرار گیرد.
اهداف تحقیق
هدف اصلی
بررسی تاثیر میزان تماشای برنامههای ماهواره بر سبک
زندگی دختران نوجوان  59الی  51ساله ناحیه  2منطقه
6
اهداف فرعی
 بررسی تاثیر میزان تماشای ماهواره بر مصرفگرايیدختران نوجوان  59الی  51ساله ناحیه  2منطقه 6
 بررسی تاثیر میزان تماشای ماه واره بر نحوه گذراندناوقات فراغت دختران نوجوان  59الی  51ساله ناحیه 2
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منطقه 6
 بررسی تاثیر میزان تماشای ماهواره بر روحیه تقلید والگوپذيری دختران نوجوان  59الی  51ساله ناحیه 2
منطقه 6
 بررسی تاثیر میزان تماشای ماهواره بر روابط خانوادگیدختران نوجوان  59الی  51ساله ناحیه  2منطقه 6
 بررسی تاثیر میزان تماشای ماهواره بر روابط اجتماعیدختران نوجوان  59الی  51ساله ناحیه  2منطقه 6
 بررسی تاثیر میزان تماشای ماهواره بر مدگرايیدختران نوجوان  59الی  51ساله ناحیه  2منطقه 6
فرضیههای تحقیق
 بین میزان تماشای برنامههای ماهواره و سبک زندگیدختران نوجوان  59الی  51ساله رابطهای معنادار وجود
دارد.
 بین میزان تماشای برنامههای ماهواره و مصرفگرايیدختران نوجوان  59الی  51ساله رابطهای معنادار وجود
دارد.
 بین میزان تماشای برنامههای ماهواره بر نحوهگذراندن اوقات فراغت دختران نوجوان  59الی  51ساله
رابطهای معنادار وجود دارد.
 بین میزان تماشای برنامههای ماهواره و الگوپذيریدختران نوجوان  59الی  51ساله رابطهای معنادار وجود
دارد.
 بین میزان تماشای برنامههای ماهواره بر روابطخانوادگی دختران نوجوان  59الی  51ساله رابطهای
معنادار وجود دارد.
 بین میزان تماشای برنامههای ماهواره بر روابطاجتماعی دختران نوجوان  59الی  51ساله رابطهای
معنادار وجود دارد.
 بین میزان تماشای برنامههای ماهواره بر مدگرايیدختران نوجوان  59الی  51ساله رابطهای معنادار وجود
دارد.
چارچوب مفهومی تحقیق
هربرت بلومر و رايت میلز از جمله كسانی هستند كه
معتقد بودند وجود وسايل ارتباط جمعی به تضعیف
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قالبهای اجتماعی سنتی و از میان رفتن وابستگیهای
افراد به گروههای اجتماعی میشود .و تركیب جامعه را
به هم میزند و آن را به يک توده تبديل
میكند(.معتمد نژاد)5105 ،
در مقابل از دهه به بعد ،پژوهشهای مربوط به اثرات
رسانهها نیز مجبور به پذيرفتن اين حقیقت شدند كه
افکار و گرايشها در رفتار مردم بیشتر تحت تأثیر
محیط اجتماعی آنهاست تا جاذبههای اقناعگر
رسانههای جمعی (مک كوايل)5112 ،
بدين ترتیب برای درک بیشتر آثار و سايل ارتباطی،
بايد وضع افراد استفاده كننده از اين وسايل را در داخل
محیط خانوادگی و گروه حرفهای آنان مورد مطالعه
قرار داد و به بررسی آن به عنوان يک توده نامتمايز
اكتفا نکرد .از سويی وسايل ارتباطی ،تحت تأثیر
تغییرات اجتماعی و اقتصادی محیط زندگی انسان،
همیشه درحال دگرگونی هستند و به همین جهت به
موازات تحوالتی كه در شرايط زندگی حاصل میشود،
ماهیت و قدرت وسايل ارتباطی نیز تحول پیدا میكند .
دگرگونی در آثار وسايل ارتباطی را میتوان از يک
طرف حاصل تحوالت فنی و سازمانی و از سوی ديگر
نتیجه تمايالت جديدی كه در استفادهكنندگان اين
وسايل پديد آمده است ،دانست.
نظريه استفاده و خشنودی مثل ساير رويکردها برای
ارزيابی پیامدهای اساسی فناوریهايی نوين ارتباطی
كاربرد دارد "هدف اساسی اين رويکرد تحقیق در
چگونگی انتخاب ،دريافت و شیوه عکس العمل
مخاطبین رسانهها است .براساس اين رويکرد ،فعال
بودن يک مخاطب قبل از هر چیز ،بستگی به انگیزه
روشن و مصرانۀ او در انتخاب محتوا و برنامههای مورد
عالقه او دارد .هر چند اين انتخاب میتواند تحت تأثیر
موضوعات ديگری چون بازتاب آگاهانه شخص از
تجربیاتی باشد كه در مورد رسانهها حاصل نموده و
همچنین تحت تأثیر فوايدی باشد كه او از رسانهها
بدست میآورد و برای اهداف ديگری در زندگی مورد
استفاده قرار میدهد .هر يک از اين مسايل توسط
رويکرد فوق مورد تحقیق قرار گرفته است ( .مهرداد،
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)5117
گیدنز و سبک زندگی (نظريه ساختيابی)
برداشت گیدنز از مقولۀ سبک زندگی عبارت است از:
تالش برای شناخت مجموعه منظمی از رفتارها يا
الگوهای كنش كه افراد آنها را انتخاب كرده و
كنششان در زندگی روزمره به واسطۀ آنها هدايت
میشود .مهم اين است كه چنین انتخابهايی در هر
سطحی وجود دارند و هیچ فرهنگی انتخاب افراد را
كامال از آنها نمیگیرد( .فاضلی)5112 ،
بخشی از كتاب گیدنز" بدن و واقعیت بخشیدن به
خويشتن "نام گرفته است .او در اين بخش ،توجه
خاصی به "نمای ظاهری " فرد دارد ودر اين باره
میگويد" :در دنیای امروز نمای ظاهری به صورت
يکی از عناصر مركزی طرحی درآمده كه افراد از خود
نشان میدهند ( .گیدنز)5101 ،
بنابر تعريف او" ،نمای ظاهری بدن مشتمل بر همۀ
ويژگیهای سطحی پیکر ماست ،از جمله پوشش
وآرايش ،كه برای خود شخص و افراد ديگر قابل رؤيت
بوده وبه طور معمول آنها را به عنوان نشانههايی
برای تفسیر كنشها در فعالیتهای روزمره به كار
میگیرند".اما اين انتخابها و الگوهای رفتاری در
انتخاب سبک زندگی را چه عواملی تعیین میكنند؟
در نظريه ساختيابی گیدنز ،عامل انسانی و ساخت
اجتماعی با هم در ارتباطند و تکرار رفتارهای افراد،
ساختها را باز تولید میكند و به واسطه همین باز
تولید توسط كنش انسانی ،ساخت برای كنش انسانها
محدوديت ايجاد میكند  .اين نظريه ماهیت كنش در
بستر زندگی روزمره و در حالی كه عناصر ساختی
جامعه با كنشهای روزمره افراد باز تولید میشوند را
مشخص میكند( .گیدنز )5117 ،
بوردیو و سبک زندگی
يکی از مفاهیم اساسی جامعه شناسی بورديو مفهوم
"عادت واره" است .عادت وارهها اصول گسترشدهندة
رفتارهای متمايز ومتمايز كنندهاند ،آنچه كارگر میخورد
وبه خصوص شیوة خوردن او ،ورزشی كه انجام میدهد
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وشیوة انجام آن ،به گونهای نظاميافته ،از موارد مشابه
آن نزد مديران صنعتی متفاوت است .بورديو سبک
زندگی را به معنای همین سلیقهها وعادت وارهها به كار
میبرد( .بورديو)5115 ،
طبق نظريه كاشت (جرج گربنر) ،میتوان نتیجه گرفت
كه افرادی كه از تلويزيون استفاده میكنند در نهايت به
دلیل استفاده مکرر رسانه از برنامههای خاصی،
جهانبینی مشتركی در بین مخاطبان ايجاد میكنند.
البته بايد اذعان نمود كه اين جهانبینی در میان اقشار
مختلف جامعه بر حسب منابع مورد استفاده در دسترس
آنها متفاوت میباشد .در اين تئوری (كاشت) میزان
تماشای تلويزيون متغیر مستقلی است كه در میان
تماشاگران پرمصرف به ايجاد هماهنگی در نگرشها
وگرايشات میانجامد .تلويزيون ديدگاهها را نسبت به
جهان و سبک زندگی شکل میبخشد .تلويزيون انسان
را به يک دنیای وسیعتری ارتباط میدهد.
بنابراين در تکمیل گفته باال میتوان از نظريه
ساختارگرايی اثرات رسانهها استفاده نمود ،رفتار
رسانهای (میزان مصرف ،انتخاب نوع برنامه ) و  ...نیز
تحت تأثیر ساختار اجتماعی موجود است .طبق نظر
گیدنز نیز ساختهای اجتماعی و رسانهای در سطح
كالن بر افکار و انتخابهای افراد در زندگی روزمره
(سطح خرد) تأثیر گذار میباشند .ساختار رسانهای
حاصل كنشهای افرادی است كه تصمیم به
سیاستگذاری ،تولید و پخش و غیره میگیرند ،قواعد
و منابع موجود در ساختارها و عاملها بر گزينش سبک
زندگی مؤثرند .دسترسی افراد به هريک از رسانهها و
كانالهای موجود با توجه به نوع ساختارهای اجتماعی
مانند تحصیالت ،در آمد و شغل ،منابعی را در دسترس
عامالن يا مخاطبان قرار میدهند كه می تواند در
انتخاب و الگومند ساختن افراد وانتخاب سبک
زندگیشان مؤثر باشد.
بورديو در كتاب تمايز ،استدالل میكندكه تمايزهای
اجتماعی را میتوان در مجموعۀ متنوعی از اعمال
اجتماعی مشاهده كرد ،از جمله اعمالی كه بطور سنتی
مربوط به فراغت میشوند مثل تعطیالت ،ورزشها،
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مطالعه ،موسیقی ،سینما وساير امور ذوقی .بر طبق
چهارچوب تحقیق تأثیر ساختارها و عاملیت تأثیر مهمی
بر انتخاب سبک زندگی میگذارند .بنابراين سبک
زندگی و انواع آن نیز به ساختارهای اجتماعی بستگی
دارند ،از سوی ديگر ،عاملیت كه الگوی رفتاری و
جريان كنشهای تنظیم شده افراد است كه با توجه به
ساختارها میتواند بر جهان اجتماعی تأثیرگذار باشد.
بنابراين طبق سوال اصلی تحقیق كه میزان تماشای
رسانه مدرن (ماهواره) در گزينش سبک زندگی چه
نقشی دارد ،به بررسی ساختار اجتماعی میپردازيم .اما
در اين میان به علت اهمیت انتخاب مخاطبان از
برنامههای رسانه (ماهوار) عوامل ساختار اجتماعی مانند
سن ،در آمد ،تحصیالت و.....منجر به شکلدهی رفتار
رسانهای خاص میشود ،بنابراين رفتار رسانهای به
عنوان عاملیت در نظر گرفته شده است .الگوهای رفتار
رسانهای متفاوت در انتخاب نوع سبک زندگی مؤثرند.
نظریه کاشت
شاهد اصلی گربنر برای اين نظريه ،از تحلیل محتوای
سیستماتیک تلويزيون آمريکا طی چندين سال متوالی
به دست آمده است (مکكوئیل  .)5112اين نظريه
عبارت است از اينکه تلويزيون در میان رسانههای
مدرن چنان جايگاه محوری در زندگی روزمره پیدا كرده
است كه منجر به غلبه آن بر گمحیط نمادين" شده و
پیامهايش در مورد واقعیت جای تجربه شخصی و ساير
وسايل شناخت جهان را گرفته است .گربنر واژه
"كاشت" را برای رد عقايد سنتی درباره تأثیرات آنی
تلويزيون و تأكید بر تأثیرگذاری طوالنی مدت آن به
سبب استفاده زياد به كار برد .گربنر معتقد است كه
تلويزيون در دراز مدت سمبلهای فرهنگی را در میان
اعضای جامعه انتقال میدهد .نظريه كاشت به
پیامدهای ساده و فراگیر استفاده زياد از رسانهها اشاره
دارد .مطابق اين نظريه تلويزيون تأثیر طوالنی مدت
كوچک ،تدريجی و مستقیم اما فزاينده و مهم در
مخاطبان خود به جای میگذارد .نکته قابل توجه در
تحقیقات گربنر عبارت است از اين كه تماشای

مطالعات رسانهای  /سال دهم  /پاییز 5931

تلويزيون سبب استنباط يک نگرش كلی نسبت به
خشونت در جهان میشود .دنیا در نگاه بینندگان
پرمصرف ناخوشايندتر و پلیدتر به نظر میرسد .بعدها
گربنر در بازنگری اين نظريه ،دو مفهوم "متداولسازی و
تشديد" را به آن افزود تا به اين واقعیت اذعان كند كه
تماشای تلويزيون نتايج متفاوتی برای گروههای مختلف
اجتماعی دارد .از نظر وی متداولسازی هنگامی روی
میدهد كه مطالعه میزان و نوع استفاده از شبکههای
ماهوارهای فارسی زبان بیش از حد منجر به تقارن
ديدگاهها در گروهها شود .تشديد نیز زمانی اتفاق
میافتد كه اثر كاشت در گروه خاصی از جمعیت بیشتر
باشد (ورنر و تانکارد  )5117به طور كلی از نظريه
كاشتـ در راستای هدف اين پژوهش چنین بر میآيد كه
شبکههای ماهوارهای رسانهای است كه بسیاری از
تصورات ما را از دنیای پیرامونمان شکل میدهد،
تصوراتی كه نقش مؤثری در كنش اجتماعی و
جامعهپذيری و از اين رو در مناسبات خانوادگی ما دارند.
نظریه یادگیری اجتماعی
نظريه الگوسازی كه بر اساس نظريه يادگیری اجتماعی
آلبرت باندورا مطرح میشود ،بر تقلید مخاطب از
الگوهای رفتاری ارائه شده از رسانههای تصويری تأكید
دارد .مخاطب الگوی رفتاری را مشاهده میكند و در
صورت هم ذات پنداری و يا تمايل به همذات پنداری در
موقعیت مشابه ،رفتار الگو را به خاطر میآورد و آن را
بازتولید (تقلید) میكند .در صورتی كه فعالیت بازتولید
شده برای او پاداش بـه همراه میآورد ،احتمال تکرار
اين رفتار در موقعیتهای مشابه افزايـش میيابد با
توجه به ادبیات تحقیق و ماهیت موضوع كه به بررسی
رابطه بین میزان و نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای
فارسی زبان با مناسبات خانوادگی میپردازد ،در واقع
بايد يک نوع نگاه روانشناختی اجتماعی با رويکرد
رسانهای داشت كه واحد تحلیل خود را نه در سطح
صرفا خرد و نه در سطح كالن و گسترده ،بلکه در
سطح خانواده و تعامالت داخل خانواده و در نتیجه
بازتاب آن در جامعه ارائه كند .بدين ترتیب با توجه به
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دو پارامتر "میزان و نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای
فارسی زبان و مناسبات خانوادگی "نمیتوان يک نظريه
و يا نتیجه يک پژوهش را مبنای چارچوب نظری
انتخابی پژوهش حاضر قرار داد و از اين رو بايد ديدگاه
تركیبی داشت .بنابراين ،در میان نظريات مختلف مطرح
شده ،حق تقدم با نظريه كاشت (پرورش) میباشد .نظريه
كاشت ،نظريهای است كه هم با مصرف رسانهای رابطه
دارد و هم با اثرات رسانه در مخاطب استفاده كننده از
رسانه رابطه دارد.گربنر عقیده دارد كه تلويزيون به لحاظ
عمق و نفوذ قابل مالحظهاش ،نیروی فرهنگی
قدرتمندی است .وی تلويزيون را ابزاری در دست نظم
تثبیت شده صنعتی اجتماعی میداند ،كه به جای تغییر،
تهديد يا تضعیف نظام سنتی باورها ،ارزشها و رفتارها در
خدمت حفظ ،تثبیت يا تقويت آنهاست .او كه اثر اصلی
تلويزيون را جامعهپذيری يعنی اشاعه ثبات و پذيرش
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وضعیت موجود میداند ،معتقد است كه تلويزيون تغییرات
را به تنهايی به حداقل نمیرساند ،بلکه اين امر با
هماهنگی ديگر نهادهای عمده فرهنگی محقق میشود
(گونتر )5117 ،براساس تئوری كاشتـ كه اين پژوهش از
آن استفاده میكند ،رسانههای همگانی در شکلدهی به
عقايد ،نگرشها ،آداب و رسوم و رفتارهای انسان تأثیری
اساسی دارند ،به نحوی كه در نهايت میتوانند به
بازتعريف اين مقوالت در نزد مردمان كشور مقصد دست
بزنند؛ چرا كه از نقطه نظر تئوری كاشت ،میزان تماشای
يک رسانه همگانی از جمله تلويزيونهای ماهوارهای،
تأثیری بسزا در میزان شکلگیری نوعی نگرش نوين در
نزد مخاطبین آن رسانه دارد .در واقع بر پايه اين تئوری
به هر میزان كه افراد ساعات بیشتری را در معرض
پیامهای رسانهای باشند ،اين رسانهها تأثیر عمیقتری را
درنگرشها و باورهای آنان خواهد گذاشت.

مصرف
گرایی

نحوه گذراندن
اوقات فراغت

ماهواره

الگو پذیری

روابط
خانوادگی

مدگرایی

روابط
اجتماعی
مدل تحقیق محقق ساخته بوده و از نظریات بوردیو و گیدنز استفاده شده است.

سبک زندگی
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روش تحقیق
روش اين تحقیق از نوع زمینهيابی و پیمايشی است ،كه
ابتدا مبانی نظری تدوين ،مدل تحلیلی استخراج ،در
ادامه متغیرها و فرضیات پژوهش تدوين شده جامعه
آماری و حجم نمونه آماری و شیوه نمونهگیری تعیین
خواهد شد ،جمعآوری اطالعات از طريق پرسشنامه
ساختارمند انجام خواهد شد و سپس تجزيه و تحلیل
دادهها و تدوين گزارش نهايی نوشته خواهد شد.

روش نمونهگیری
روش نمونهگیری اين پژوهش خوشهای بود و ابتدا
دانشآموزان دوره دوم دبیرستانهای دخترانه منطقه
فوق شمارهگذاری شده و برای انتخاب نمونه ابتدا از
بین عدد  5تا  7يک عدد به صورت تصادفی انتخاب،
سپس اعداد بعد با فاصله معین از عدد انتخاب ،انتخاب
شده و تا اينکه نمونه آماری از بین آنها مشخص شده.
پرسشنامهها بین دانشآموزان هر سه مقطع مشخص
شده توزيع و بعد از تکمیل پرسشنامه از آنها جمعآوری
گرديد.
در اين پژوهش با در نظر گرفتن امکانات و ضوابط
آماری تعداد  297نفر انتخاب شدند .كه اين تعداد برای
هر نوع تحلیل مناسب به نظر میرسد.
نتايج آماری اين پژوهش مشتمل بر بررسی ويژگیهای
جمعیتشناختی پاسخگويان از يک طرف و بررسی
بازیهای رايانه ای و سبک زندگی پاسخ گويان از طرف
ديگر ،به عبارتی در اين قسمت از پژوهش نتايج در دو
بخش اصلی ارائه میگردد.

جامعه آماری
جامعه آماری اين پژوهش شامل نوجوانان دختر  59الی
 51ناحیه  2شهرداری منطقه  6تهران كه در دوره دوم
دبیرستان مشغول به تحصیل هستند .نمونه آماری
شامل انتخاب دبیرستان های دخترانه منطقه فوق
میشود .تعداد حجم نمونه  297نفر از مجموع 5701
نفر می باشد كه اين تعداد برای تحصیل آماری و تعمیم
نتايج نسبتا قابل قبول و مناسب میباشد.

توصیف دادهها

تکنیکهای جمعآوری
برای جمعآوری دادههای اين تحقیق از تکنیک
پرسشنامه استفاده شده است  .سواالت پرسشنامه شامل
طیفهای مدرج ،بسته و چند گزينهای بوده است برای
اين منظور پس از تهیه پرسشنامه و بررسی روايی آن
پرسشنامه به تعداد  17مورد تکثیر و آزمون مقدماتی
تهیه گرديد .سپس پس از اصالحات ،پرسشنامه نهايی
آماده شد و بوسیله آن كار جمعآوری دادهها انجام شده
است.

نمونه آماری
تعداد حجم نمونه  297نفر از مجموع  5701نفرجامعه
آماری شامل نوجوانان دختر  59الی  51ناحیه 2
شهرداری منطقه  6تهران كه در دوره دوم دبیرستان
مشغول به تحصیل هستند ،میباشد.

توصیف جمعیتشناختی
از لحاظ تركیب سن  15/1درصد  56ساله 17/9 ،درصد
 50ساله 25/7 ،درصد  51ساله 7/7 ،درصد  55ساله
بودهاند .از لحاظ تركیب سال تحصیلی  11/9درصد
دانشآموزان سال دوم دبیرستان 17/2 ،درصد سوم
دبیرستان و  15/77پیشدانشگاهی بودهاند .از لحاظ
نحوه تماشای ماهواره  5/2درصد عنوان كردهاند كه در
منزل ماهواره ندارند 51/1 ،درصد قید كردهاند چندبار
به صورت اتفاقی ماهواره نگاه كردهاند 15/1 ،درصد
عنوان كردهاند گهگاهی ماهواره تماشا میكنند و 51/1
درصد عنوان كردهاند تماشای ماهواره جزو
سرگرمیهايشان میباشد .و  17/6درصد به اين سوال
جواب ندادهاند.
از لحاظ تركیب تماشای نوع برنامههای ماهواره 51/5
درصد برنامه خبری  17/6درصد برنامه علمی95/5 ،
درصد برنامه طنز 07/2 ،درصد برنامه فیلم و سريال،
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 56/1درصد برنامههای سیاسی و  29/7درصد ساير
برنامههای ماهواره را تماشا میكنند.
جدول  5شاخصهای مركزی و پراكندگی متغیر وابسته
و مستقل تحقیق را ارائه كرده است .نتايح اين جدول
نشان میدهد در روابط خانوادگی ،روابط اجتماعی ،
مصرفگرايی و الگوپذيری از و  ...از میانگین نسبتا
باالتری برخوردار هستند( .جدول )5
تحلیل دادهها
فرضیه اول :بین میزان تماشای برنامههای ماهواره و
روابط خانوادگی دختران نوجوان ناحیه  2منطقه  6رابطه
معنادار وجود دارد( .جدول )2
فرضیه دوم :بین میزان تماشای برنامههای ماهواره و
مصرف گرايی دختران نوجوان ناحیه  2منطقه  6رابطه
معنادار وجود دارد( .جدول )1
فرضیه سوم :بین میزان تماشای برنامههای ماهواره و
روابط اجتماعی دختران نوجوان ناحیه  2منطقه  6رابطه
معنادار وجود دارد( .جدول )7
فرضیه چهارم :بین میزان تماشای برنامههای ماهواره و
میزان مدگرايی دختران نوجوان ناحیه  2منطقه  6رابطه
معنادار وجود دارد( .جدول )9
فرضیه پنجم :بین میزان تماشای برنامههای ماهواره و
الگوپذيری دختران نوجوان ناحیه  2منطقه  6رابطه
معنادار وجود دارد( .جدول )6
فرضیه ششم :بین میزان تماشای برنامههای ماهواره بر
نحوه گذراندن اوقات فراغت دختران نوجوان ناحیه 2
منطقه  6رابطه معنادار وجود دارد( .جدول )6
تحلیل رگراسیون چند متغیره
جدول  0تاثیر همزمان متغیرهای مستقل را روی
متغیرهای وابسته (تغییر سبک زندگی) را نشان میدهد كه
بیشترين تاثیر به ترتیب در مرتبه اول میزان دسترسی
( )β = 7/107مرتبه دوم میزان جذابیت ()β =7/290
مرتبه سوم میزان احساس نیاز ( )β = 7/212و ) مرتبه
چهارم میزان تماشا ( )β = 7/215داشتهاند.
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در ذيل معادله رگرسیون میزان تاثیرات نسبی متغیرهای
مستقل را به متغیر وابسته نشان داده شده است.
Y= β1 Z1+ β2 Z2 + β3 Z3… +ei
میزان دسترسی ( + )7/107میزان جذابیت (+ )7/290
میزان احساس نیاز ( + )7/212میزان تماشا (= )7/215
سبک زندگی دختران نوجوان ناحیه  2منطقه  6تهران
تابعی از متغیرهای مستقل معادله به عبارتی میزان
دسترسی به ماهواره ،جذابیت ماهواره ،میزان احساس نیاز
به ماهواره و میزان تماشای آن میباشد( .جدول )0
پیشنهادات
از بهترين راه مقابله با آسیبهای ماهواره و ابزار رسانهای،
تقويت فرهنگ خودی ،بومی ،ملی و دفاع از ارزشهای
ملی ،ارتقای سطح آگاهی خانواده ،برنامهريزی مناسب
برای اوقات فراغت جوانان ،ترويج الگوهای رفتاری مناسب
در خانواده و اجتماع است .خانواده بايد با آگاهی بخشی و
فرهنگسازی به موقع و صحبت پیرامون آثار مثبت و
منفی اين ابزار رسانهای سعی كند فرهنگ و اعتقادات
مذهبی را آموزش دهند .از سوی ديگر خانواده بايد با
افزايش سطح دينداری در بین فرزندان و اعضای خانواده و
نیز افزايش سطح درک و فهم فرزندان ،آثار منفی و
مخرب اين ابزارها را كاهش دهد با ترويج كتابخوانی،
قصهگويی ،نقاشی ،تهیه كاردستی میان اعضای خانواده
باعث میشود كودكان كمتر سراغ اين ابزارها رفته و بهتر
است رسانههای خودی هنجارها ،ارزشها و میراث
فرهنگی جامعه تحت عنوان فیلم ،داستان ،مقاله و گزارش
مستند را به نسل جوان معرفی كنند .جالب است در
نوجوانان و جوانان بدانند كه در كشورهای غربی نیز
برنامههای خاص ماهوارهها به پس از نیمه شب يعنی
زمانی كه بیشتر مردم در حال استراحت و آمادگی برای
فعالیتهای روز بعد هستند پخش میشود تا از هدر روی
توان نیروهای انسانی جلوگیری شود ،در حالی كه اين
تحفه غربی در كشورهای جهان سوم بدون هیچ
محدوديت زمانی و گاهی حتی در زمانی كه نیروی فعالی
مانند جوان و نوجوان بايد به تالشهای علمی برای
ساختن آيندهای روشن اقدام كند ،پخش میشود و
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مخاطبان خود را به آيندهای خیالی و وهمی سوق میدهد.
آشنايی با قوانین دينی در اينباره ،زير پا گذاشتن قوانین
رسمی با تماشای ماهواره ،توجه به فريب كاری رسانهای
دشمنان از طريق ايجاد جذابیتهای جنسی و مشغول
نگهداشتن دل و جان مخاطبان با برنامههای كاذب از
ديگر مسائلی است كه بازگويی آن تأثیر خوبی بر بینش
نوجوان خواهد داشت.
كه خالصه مطالب فوق به تیتر وار ارائه میگردد:
 -5تقويت فرهنگ خودی و نشان دادن ارزشهای باالی
آن به سطوح پايین جامعه ،دفاع از ارزشهای ملی ،ارتقاء
سطح آگاهی افراد ،ترويج زندگی معنوی وتقوا ،ترويج
الگوهای رفتاری صحیح در خانواده و جامعه.
 -2حركت مقابلهای صدا و سیما برای ساختن و بازنمايی
مجدد ارزشهای جامعه و صیانت از حريم خانواده به
منظور مقابله با اثرات منفی فیلمهای مناسب ماهوارهای.
 -1حركت آگاهانه و صحیح مديران فرهنگی جامعه برای
كاهش اثرات منفی برنامههای ماهواره.
 -7وظیفهْ اصلی مسئوالن فرهنگی ،ايمنسازی افراد به
ويژه نوجوانان و جوانان در برابر هجــوم بیگانگــان و
افزايــش قدرت مقــاومت آنان است .ايمــنسازی نیـز با
بـرنامهريزیهای اساسی برای گسترش شناخت معارف
الهی و باورهای اعتقادی و مذهبی در جامعه میسر است
كه میتواند با گذشت زمان ،افراد جامعه را به خودآگاهی و
خودباوری برساند .به عبارت ديگر بايد جوانان عزيز را به
گونهای تربیت كرد كه آگاهانه و با اختیار كامل از گناه
دوری كنند تا بتوانند از ماهواره به عنوان برنامه تکمیلی
بهرهمند شوند.
 -9تبیین صحیح پیامدهای منفی ماهواره برای جوانان و
والدين آنها با بهرهمندی از مطبوعات ،رسانهها و انجمن
اولیا و مربیان مدرسه.
 –6بیشک محـدود آفرينی در استفاده از برنامههای
ماهواره بدون جايگزين كردن برنامههای سازنده و مورد
عالقه جوانان در رسانههای ملی به نتیجه نخواهد رسید.
بنابراين گسترش شبکههای راديويی و تلويزيونی و توسعه
برنامههای گوناگون ،بايد جزو برنامههای اساسی دولت
مردان ،به ويژه مسئوالن صدا و سیما قرار گیرد.
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 -0برداشتن محدوديتهای غیرضروری در زمینههای
گوناگون ،تا آنجا كه به رواج ضد ارزشها نیانجامد.
 -1تهیه فیلمهايی با موضوعهای متناسب با تعلیم و
تربیت اسالمی
 -5از نظر كارشناسان ،در عصر جهش ارتباطات ،ما
نمیتوانیم جلوی ارسال امواج ماهواره و رسوخ آموزهها و
هنجارهای غیرخودی را در درون كانون خانواده هايمان
سد كنیم اما میتوانیم درپرتو ارائه مبانی هنجاری خود در
رسانههای خاص به مقابله با شبیخون فرهنگی بیگانه
بپردازيم به عنوان مثال میتوانیم با ايجاد شبکههايی
مخصوص نمايش لباس و مد و ارائه الگوهای ايرانی -
اسالمی و با نظارت اهل فن ،بخش عمدهای از تاثیر منفی
(صرفنظر از آثار و برنامههای مثبت اين فناوری) برخی از
شبکههای ماهوارهای را تعديل كنیم.
 -57تالش برای رشد فرهنگ ايرانی وتقويت هويت ملی
در جامعه با ساختن فیلمها ،نمايشنامهها و ....در جهت
شناسايی و افتخاربه قهرمانان ملی (ستارخان ،دلیران
تنگستان و )...وشخصیتهای سیاسی و مذهبی كشور،
افتخار به تاريخ گذشتهی خود ،ادبیات غنی ،هنر ،میراث
فرهنگی و....
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رديف
5
2
1
7
9
6
0
1
5
57

جدول  - 5شاخص پراکندگی نقش برنامه ماهواره بر سبک زندگی نوجوانان ناحیه  2منطقه 6
انحراف معیار
نما
میانه
میانگین
بیشترين
كمترين
تعداد
گويه
2/20
1
9
9/21
57
2
2
میزان جذابیت
1/76
6
5
1/15
59
1
1
میزان دسترسی
2/17
0
9
9/19
5
2
2
احساس نیاز
2/29
1
9
9/25
5
2
2
میزان تماشا
1/05
55
52
52/21
27
9
7
روابط خانوادگی
1/25
0
57
57/71
59
1
1
مصرفگرايی
7/51
55
50
56/61
27
6
9
روابط اجتماعی
1/91
52
57
1/61
57
1
1
مدگرايی
7/69
6
52
55/50
55
7
7
الگوپذيری
2/97
1
6
9/19
57
2
2
نحوه گذران اوقات فراغت

حجم
279
295
295
279
271
279
277
295
215
271

جدول  - 2تاثیر برنامه های ماهواره بر میزان روابط خانوادگی دختران نوجوان
سطح معناداری
همبستگی
تاثیر برنامههای ماهواره بر میزان روابط خانوادگی دختران نوجوان
7/777
7/01

حجم
215

جدول  - 9تاثیر برنامه های ماهواره بر میزان مصرف گرایی دختران نوجوان
سطح معناداری
همبستگی
تاثیر برنامههای ماهواره بر میزان مصرفگرايی دختران نوجوان
7/777
7/91

حجم
215

جدول  - 1تاثیر برنامههای ماهواره بر میزان روابط اجتماعی دختران نوجوان
سطح معناداری
همبستگی
تاثیر برنامههای ماهواره بر میزان روابط اجتماعی دختران نوجوان
7/777
7/17

حجم
215

جدول  - 1تاثیر برنامههای ماهواره بر میزان مدگرایی دختران نوجوان
سطح معناداری
همبستگی
تاثیر برنامههای ماهواره بر میزان مدگرايی دختران نوجوان
7/777
7/06

حجم
215

جدول  - 6تاثیر برنامههای ماهواره بر میزان تقلید و الگوپذیری دختران نوجوان
سطح معناداری
همبستگی
تاثیر برنامههای ماهواره بر الگوپذيری دختران نوجوان
7/777
7/15
جدول  - 5تاثیر برنامه های ماهواره بر نحوه گذراندن اوقات فراغت دختران نوجوان
سطح معناداری
تاثیر میزان تماشای برنامههای ماهواره بر نحوه گذراندن اوقات فراغت همبستگی
دختران نوجوان
7/777
7/11

حجم
215

حجم
216

جدول  - 1مشارکت نسبی متغیرهای مستقل تحقیق بر میزان تغییر سبک زندگی نوجوانان دختر  51الی 51

متغیرهای مستقل
میزان جذابیت
میزان دسترسی
میزان احساس نیاز
میزان تماشا

B
5/701
5/756
7/575
7/506

β
7/290
7/107
7/212
7/215

T
77/17
10/56
71/15
96/01

معناداری
7/777
7/777
7/777
7/777
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