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 -1مقدمه و طرح مسئله

خانواده نقش بهسزايي در شکلگيري شخصيت و رفتار فرزندان دارد،
خانواده به عنوان يک نهاد اجتماعي حياتي و تاريخي نقشي بسيار مهم در
روند سعادت و شقاوت کليت حيات انساني بازي ميکند ،بررسي آثار بسيار
در اين زمينه و مطالعات و پژوهشهاي داخلي و خارجي گواهي صادق و
راستين بر اهميت اين قضيه ميباشد.
در حقيقت اين خانواده است كه شخصيت فرزندان را ساخته و آنها را
منطبق و سازگار با الگوهاي جامعه بار ميآورد ،اما خانواده هميشه قادر به
نگهداشت انسجام و هدايت اعضاء به سمت يك هدف نيست و برخي از
اوقات دچار گسست در بين اعضاي خود ميگردد كه در نهايت اين فاصله
و گسست ميتواند منجر به فروپاشي اين نهاد بسيار مهم شود .در سالهاي
اخير طالق به مانند يك موريانه پايههاي خانواده ايراني را فرو ريخته و
درهيچ زماني مانند عصر حاضر جامعه ما دچار خطر انحالل كانون خانواده
ق ـ كه مركز
و آثار سوء ناشي از آن نبوده است .آمار رو به گسترش طال 
آمار ايران آن را منتشر ميكند ـ حاكي از رشد دو برابري ميزان طالق در
يك فاصله زماني ده ساله از سال 1375تا سال  1385بوده است (نعيمي:1390
.)191-211

بديهي است كه در زمان گذشته نهاد خانواده به عنوان تنها كارگزار
جامعهپذيري افراد محسوب ميشد ،اما با توجه به تغييرات صورت گرفته
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رسانههاي ارتباط جمعي در امر جامعهپذيري افراد هستيم .در بين رسانههاي
متنوع و نوين ميتوان از ماهواره به عنوان يكي از پرمخاطبترين رسانهها
در سراسر دنيا ياد كرد كه امروزه نقش مهمي در رشد شخصيت افراد بازي
ميكند .براساس نتايج به دست آمده از تحقيقات ،از يك سو ماهواره در
بروز طالق ـ که ساختار خانواده را تحتالشعاع قرار ميدهد ـ تأثيرگذار
بوده است و از سوي ديگر به دنبال تحوالت و تغييرات موجود در جوامع
بشري ،نهاد خانواده هم از اين تحوالت بينصيب نمانده و در بسياري از
موارد تغييرات شگرفي را در ساختار خود پذيرفت .البته مطالعات انجام شده
حاكي است که در بعضي از موارد ،اين تغييرات نتايج منفي و در بعضي ديگر
نتايج مثبت داشته است.
ام��روزه تمام��ي صاحبنظ��ران و انديش��مندان ح��وزه ارتباط��ات
جمع��ي به اي��ن اجماع نظ��ررس��يدهاند که بش��ر در حال ورود ب��ه دوره
جدي��دي از تاري��خ رس��انهها ميباش��د .در اي��ن خص��وص برخ��ي از
صاحبنظ��ران ح��وزه رس��انه همچ��ون بروتچ��ي ،1من��ون ،2مل��ودي

3

بر اين باورند که در اين دوره جامع ه جديدي در حال شکلگيري است که
خصوصيت عمده آن حاکميت تکنولوژي نويني به نام ماهواره ميباشد .اين
1- Brotchie:1995
2- Menon:1995
3- Melody:1995
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جامعه جديد که به يک اعتبار جامع ه اطالعاتي نيز ناميده ميش��ود ،پديدهاي
ي كه امروزه در حدود 90
نوين و به س��رعت در حال رش��د اس��ت .به طور 
ماهواره در سرتاس��ر جهان در حال فعاليتاند که امواج حدود  7000شبکه
تلويزيوني را ارسال ميکنند .از ميان اين  90ماهواره ،امواج  30تا  35ماهواره
آس��مان ايران را پوش��ش داده و حدود  3000شبکه را در دسترس مخاطبان
ايراني قرار ميدهند .در اين ميان ،تعداد شبکههاي ماهوارهاي فارسيزبان نيز
ي زبان در
با س��رعتي زياد در حال رشد اس��ت .اولين شبکه ماهوارهاي فارس 
سال  1373تأسيس شد (عليخواه .)1387

در راستاي اين موضوع بايد خاطرنشان كرد از نظر کارشناسان و
متخصصين حوزه ارتباطات ،در مسير بررسي و تجزيه و تحليل عوامل
به وجود آورنده تحوالت بزرگ سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و باالخص
فرهنگي ،کانونيترين و پايهايترين مسئله به شکل اعم ،نقش ارتباطات و
به شکل اخص ،تکنولوژي رسانههاي همگاني است (ساروخاني و مهديزاده

 .)239-265 :1381در عصر حاضر ـ که ميتوان آن را عصر انقالب فناوري
رسانهاي نام نهاد ـ پديدهاي به نام ماهواره توانسته است به شکلي جدي و
همه جانبه در تمامي ابعاد و عرصههاي سياسي ،اقتصادي ،ايدئولوژيک و به
ويژه عرصه فرهنگي بسياري از جوامع تأثيرگذار است .اين مسئله بيانگر اين
واقعيت است که فرهنگها تنها از طريق عوامل دروني خود ،دچار تغيير و
دگرگوني نميشوند بلکه مجموعهاي از عوامل خارجي نيز در ايجاد اينگونه
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و علوم تربيتي بازسازي يا قوامبخشيدن به خانواده است .بنابراين ،هرگونه
اصالح جامعه بايد از خانواده آغاز شود .به همين دليل سرمايهگذاري و توجه
هرچه بيشتر به خانواده امروزه بيش از هر زمان ديگري در ميان كارشناسان
و صاحبنظران مطرح است ،چرا كه خانواده بخش عمدهاي از ارزشها و
هنجارها به فرزندان و نسلهاي بعد را منتقل ميكند و به همين دليل الزم
است جايگزينها و برنامهريزيهاي اساسي در جهت گذران اوقات فراغت
خانوادهها در داخل كشور تهيه گردد ،تا خانوادهها جذب شبكههايي كه با
قصد و بدون قصد تنها در جهت افزايش درآمد شخصي و منافع گروهي و
حزبي و تخريب ارزشهاي خانوادههاي ايراني فعاليت ميكنند ،نشوند.
بدي��ن ترتي��ب ضروري اس��ت هر چه س��ريعتر از طري��ق تحقيقات و
پژوهشهاي علم��ي ،راهكارها و راهبردهايي ب��راي کاهش پيامدهاي منفي
اس��تفاده از ش��بکههاي ماهوارهاي و گس��ترش جنبههاي مثبت آن در سطح
جامعه و در نهاد خانواده ارائه گردد.
با توجه به مطالب مطرح شده ،سؤاالت پيش آمده اين است که آيا بين
ميزان استفاده از شبکههاي ماهوارهاي فارسي زبان با مناسبات خانوادگي
رابطه وجود دارد؟ همچنين آيا بين نوع استفاده از شبکههاي ماهوارهاي
فارسي زبان با مناسبات خانوادگي رابطه وجود دارد؟
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 -2پيشينه تحقيق

آنگ در سال  1985درباره «زنان هوادار سريال تلويزيوني داالس» (يك
نوع از نمايشهاي خانوادگي پرزرق و برق خاص) تحقيق کرده و نشان داد
که زنان ساعات زيادي از وقت خود را با اين برنامهها گذرانده و جذب آنها
ميشوند ،تا جايي كه از ارتباطات اجتماعي خود با ديگران كاسته و روابط
خود را با اعضاي خانواده به حداقل ميرسانند (مک کوئيل143 :1380و.)144

صفري شالي تحقيقي با عنوان «نقش شبکههاي ماهوارهاي فارسي زبان
بر ساختار خانواده» انجام داده است .هدف اصلي پژوهش بررسي نقش
شبكههاي ماهوارهاي فارسي زبان بر ساختار خانواده ،با توجه به نقش
متغيرهاي تعديلگر (مثل پايبندي ديني ،همسان همسري ،سبک زندگي،
تقسيم کار دموکراتيک و )...ميباشد .در ضمن براي سنجش ساختار خانواده
از متغيرهايي مثل ميزان ارضاي نيازهاي عاطفي ،مطلوبيت رابطه ،اعتماد
متقابل ،توزيع قدرت در خانواده استفاده شد .اين پژوهش به لحاظ روشي،
از نوع تحقيقات توصيفي و تحليلي (به صورت مقايسهاي و همبستگي)
است که در آن براي رسيدن به اهداف تحقيق از دو روش اسنادي و ميداني
(تکنيک پرسشنامه و مصاحبه) استفاده شد .يافتههاي تحقيق نشان داد که در
مجموع ساختار خانوادههايي که از شبکههاي ماهوارهاي استفاده نميکنند (با
ميانگين نمره  ،)129/46در مقايسه با خانوادههايي که از شبکههاي ماهوارهاي
استفاده ميکنند (با ميانگين نمره  ،)121/43استحکام بيشتري دارند .نتيجه
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خانواده قبل و بعد از کنترل آماري نشان داد که در هر دو مرحله رابطه بين
ميزان استفاده از شبکههاي ماهوارهاي فارسي زبان با ساختار خانواده رابطه
معکوس و ضعيف ميباشد ،يعني با افزايش ميزان استفاده از شبکههاي
ماهوارهاي فارسي زبان ،ساختار خانواده با نسبت ضعيفي شکنندهتر ميشود.
البته با کنترل متغيرهاي تعديلگر مشخص شد در صورتي که خانوادههاي
ايراني همسان همسري ،سبک زندگي متناسب با فرهنگ خودي ،دينداري
و تفکر تقسيم کار دموکراتيک در خانواده داشته باشند ،ميزان تأثير منفي
شبکههاي ماهوارهاي فارسي زبان کمتر ميشود .در مجموع وضعيت ساختار
خانوادههاي استان تهران با ميانگين  125استحکام متوسط رو به بااليي دارند
(صفري شالي .)1390

رضايي و کالنتري تحقيقي با عنوان «خوانش مخاطبان سريالهاي شبکه
ماهوارهاي فارسيوان :مورد تماشاي ويکتوريا» انجام دادهاند .اين تحقيق با
روش کيفي و تکنيک مصاحبه عميق در ميان  30نفر زن انجام شده است.
نتايج اين پژوهش حاكي است که تماشاي اين سريال نوعي اشتياق مفرط را
پديد آورده است که ميتوان از پيدايش تماشاگري شيفته سخن گفت .افزون
بر اين ،تماشاگران زن اين سريال ،نقش ويکتوريا (قهرمان زن داستان) را
مقتدر و مستقل تعبير کردهاند .همذات پنداري مکانيسم قدرتمندي در فرايند
تماشاي اين سريال بوده است .وضعيت واقعي زندگي زنان تماشاگر با متن
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تصويري ،مقايسه و موضوع مجادله تماشاگران است .اين فرايند سبب شده
تا خوانشي فعاالنه حول قضاوتها و انتظارات از نقش زنانه بر اساس نمايش
نقش ويکتوريا در اين سريال شکل گيرد (رضايي و كالنتري .)5-24 :1390

محمدپور تحقيقي با عنوان «تأثير ماهواره بر هويت فرهنگي در کردستان
ايران» انجام داد .اين پژوهش ارتباط بين ميزان استفاده از شبکههاي
ماهوارهاي با هويت فرهنگ بومي (کردي) را بررسي كرده است .اين پژوهش
به روش کمي -پيمايشي بوده و از ابزار پرسشنامه براي گردآوري اطالعات
در بين دانشجويان کرد دانشگاههاي شهر سنندج استفاده شده است .نتايج
اين پژوهش نشان داد ،بين ميزان استفاده از شبکههاي ماهوارهاي با هويت
فرهنگي بومي دانشجويان رابطه معناداري وجود دارد ،به اين ترتيب که
افرادي که زمان بيشتري را صرف استفاده از ماهواره کردهاند ،به نسبت
نمره کمتري از سازه هويت فرهنگي محلي دريافت کردهاند که به نوبه خود
نشانگر تغيير رفتار به سمت الگوهاي جديد است (محمدپور .)131-156 :1389

نظري تحقيقي با عنوا ن «نقش برنامههاي تلويزيوني ماهوارهاي در معرفي
سبک زندگي به جامعه قومي (با مطالعه موردي در شهر تبريز  )« انجام داده
است .بخش کمي تحقيق با استفاده از تکنيک پرسشنامه بر روي  412نفر از
مخاطبان کانالهاي تلويزيونهاي ماهوارهاي آذري زبان و فارسي زبان و به
روش نمونه گيري خوشهاي انجام شده است (نظري .)1389
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عرصه جديدي براي تسهيل و اغناء کردن تعامالت و اطالعات و يا جبران
محدوديتها و کمبودهاي موجود در زندگي اجتماعي مخاطبان بوده است.
همچنين بايد گفت ورود تلويزيونهاي ماهوارهاي به زندگي روزمره مخاطبان
به معناي به حاشيه رفتن و کاهش ميزان مصرف ساير رسانههاي در دسترس
و مورد استفاده آنها نبوده بلكه استفاده مخاطبان تبريزي از تلويزيونهاي
ماهوارهاي بيشتر براي تسهيل و اغناء تعامالت و اطالعات و در بسياري
موارد الگو گرفتن از سبک زندگي ارائه شده در اين کانالها ،بوده است.
خراساني تحقيقي با عنوان «سنجش نگرش جوانان بيننده شبکههاي
ماهوارهاي شهر تهرا ن درباره نقش شبکههاي ماهوارهاي در مدگرايي و تغيير
رفتار اجتماعي» انجام داده است و در مجموع شبکههاي ماهوارهاي را به
عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي مدگرايي و تغيير رفتار اجتماعي و پذيرش
الگوي غربي ذكر كرده است .به طوريكه جوانان استفاده كننده بيشتر از
جوانان استفاده نكرده از ماهواره ،از لباسهاي خارجي استفاده ميكنند و
سعي دارند كه سبك زندگي جديد و غربي را در پيش گيرند (خراساني .)1386

 -3چارچوب نظري

با توجه به اهميت و گستردگي رسانههاي جمعي ،مسئله تأثيرپذيري
مخاطب از محتواي رسانهها توجه نظريهپردازان مختلفي را به خود معطوف
داشته است که هر چند توافقي ميان آنان وجود ندارد ،اما نظريههاي متعددي
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را در اين زمينه بهويژه در مورد جامعهپذيري و تأثيرات دراز مدت پيام مطرح
کردهاند.
مک کوئيل ضمن اشاره به نبود نظري ه «مورد توافق عموم» ،اظهار ميکند
ميتوان چارچوبي کلي را در نظر گرفت که روابط اساسي رسانهها را در
بر ميگيرد .پيش فرضهاي اساسي در اين چارچوب عبارتاند از اينکه
رسانه به کار توليد ،بازتوليد و توزيع معرفت به معناي وسيع آن ميپردازد.
معرفتي که به تجارب فردي معنا و نظم ميبخشد و از اين طريق هم به حفظ
معرفتهاي گذشته کمک ميکند و هم موجب استمرار درک امروزين فرد
ميشود .به اين ترتيب رسانه وظيفه انتشار انواع معرفت را عهدهدار بوده و از
آنجا که در دسترس همگان قرار دارد و هزينه استفاده از آن نيز ناچيز است،
افراد بسياري از آن استفاده كرده و در نتيجه از آن تأثير ميگيرند .از سوي
ديگر ،مک کوئيل اظهار ميکند با توجه به زمان زيادي که صرف استفاده از
رسانهها ميشود ،تأثير آنها در افراد از ساير کارگزاران جامعهپذيري بيشتر
است (مک کوئيل  81 :1382و .)82

در اين پژوهش از نظريههاي کاشت 1،برجستهسازي 2،يادگيري اجتماعي

3

و امپرياليسم فرهنگي 4استفاده شده است.
1- Cultivation Theory
2- Genda Setting Theory
3- Social learning Theory
4- Cultural Amperialism Theory
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در باب تأثيرات رسانه با عنوان نظريه «برجستهسازي» را مطرح کردند.
برجستهسازي يکي از شيوههايي است که از طريق آن رسانههاي ارتباط
جمعي ميتوانند در عامه مردم تأثير بگذارند .برجستهسازي به معناي آن
است که رسانههاي خبري با ارائه خبرها ،موضوعاتي را که عامه راجع به آنها
ميانديشند ،تعيين مينماينــد (ورنر و تانکارد  .)326 :1384بعدها مککامبز و
شاو با اين پرسش که آيا برجستهسازي تنها تأثير يک طرفه رسانــههاست
يا مخاطبان نيز ميتوانند ايــدهها و نظرات خود را به رسانهها تحمــيل
کنند ،دست به پژوهش زدند .نتيجــه پژوهش نشان داد که تنها رسانهها
مـيتوانند با برجسته کردن رويدادهاي خاص در ذهن مخاطبان تأثيرگذار
باشــند (همان؛ .)Niezen 1997:65; Mathews 2000:32
ب ـ نظريه امپرياليسم فرهنگي :از جمله نظريات مطرح در اين حوزه
نظريه «امپرياليسم فرهنگي و تسلط تكنولوژي بر فرهنگ» است .نظريه

امپرياليسم فرهنگي را نخستين بار هربرت شيلر 2در كتاب ارتباطات تودهاي
و امپراطوري آمريكايي در سال  1969ميالدي مطرح كرد.
مطابق اين نظريه انگيزه جهاني شدن ارتباطات ،طلب منافع تجاري از
سوي شركتهاي بزرگ فرامليتي آمريكايي بوده كه اغلب در همكاري با
1- McCombs & Shaw
2- Herbert Schiller
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منافع سياسي و نظامي غرب و بهطور عمده آمريكا عمل كردهاند .اين فرايند
شكل تازهاي از وابستگي را حاصل آورده كه در آن فرهنگهاي سنتي با
هجوم ارزشهاي غربي نابود ميشوند .سه دوره استعماري در تاريخ اين
پروژه به چشم ميخورد؛ دوره اول ،دوره استعمار مستقيم و استفاده از نيروي
نظامي و اشغال فيزيكي است كه مستلزم استفاده از زور ميباشد .دوره دوم،
استعمار غير مستقيم است كه در آن ،نيازي به حضور فيزيكي استعمار در
خاك مستعمره ـ كه مستلزم هزينههاي زياد بوده و در عمل افكار عمومي
كشور مستعمره را تحت تأثير سو ء قرار ميداده ـ نيست ،چرا كه در اين نوع
از استعمار رهبران بومي كه دست نشاندههاي كشور استعمارگر هستند ،اين
كار را به خوبي انجام ميدهند .دوره سوم و شكل جديد استعمار ،همين
استعمار نو است كه خود را بر جهانيشدن فرهنگي متمركز كرده و از ابزار
آن كه همانا رسانههاي مدرن هستند،سود ميجويد .با زوال امپراطوريهاي
استعماري سنتي قرن نوزدهم (بريتانيا ،فرانسه ،هلند ،پرتغال و اسپانيا)
امپراطوري نوپاي آمريكا جانشين آنها شد .اين رژيم امپراطوري بر پايه دو
عامل كليدي استوار است؛ يكي قدرت اقتصادي كه به طور عمده از فعاليت
شركتهاي فرامليتي آمريكا پايگاه و نشئت ميگيرد و ديگري احاطه بر
دانش ارتباطات كه به سازمانهاي تجاري و نظامي آمريكا امكان داده تا در
تحول كنترل سيستمهاي جديد ارتباطي با مبناي الكترونيكي در جهان مدرن،
نقشهاي اصلي را ايفا كرده و با فراهم آوردن زمينه يكسان سازي فرهنگي،
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چنانچه امروزه اعضاي بسياري از خانوادهها نه تنها براي استفاده از
راديو ،تلويزيون و روزنامه (که روزي نماد ارتباط با جهان بود) رغبتي نشان
نميدهند بلکه حتي سعي ميکنند از طريق اينترنت ،شبکههاي ماهوارهاي و
تلويزيونهاي کابلي ارتباطات درونمرزي و برونمرزي خود را بسط دهند.
استفاده از ماهواره و اينترنت موجب شده که تجربه روابط بين فرهنگي با
ارزانترين هزينه عملي شده و استفاده از اين شبکهها در سطحي فزاينده
تسهيل شود ،غافل از اينکه گسترش تمامي اين ارتباطهاي شفاهي موجب
افزايش تناقضها در روابط انساني ميشود و جالبتر اينکه در اين دنياي
شفاف اطالعات ،به دليل کاهش تعاملهاي رودررو انسانها بسيار کمتر از
گذشته قادر به درک نيازهاي يکديگر ميشوند .در همين راستا رسانههاي
ملي با تبليغاتي سرسامآور در جهت افزايش نيازهاي کاذب انسان نقشي
اساسي ايفا ميکنند و اين مسئله يک جريان کام ً
ال جهتدار در راستاي
شکوفايي اقتصاد فراملي تلقي ميشود.
جـ نظريه کاشت :جورج گربنر 1و تعداد ديگري از پژوهشگران مدرسه
ارتباطات دانشگاه پنسيلوانيا در سال  1969با استفاده از تحقيقي كه شايد
طوالنيترين و گستردهترين برنامه پژوهش اثرهاي تلويزيون است ،نظريه
«كاشت باورها» را ارائه دادند (ورنر و تانکارد  .)1384شاهد اصلي گربنر براي
1- George Gerbner
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اين نظريه ،از تحليل محتواي سيستماتيك تلويزيون آمريكا طي چندين سال
متوالي به دست آمده است (مككوئيل .)1382

اين نظريه عبارت است از اينكه تلويزيون در ميان رسانههاي مدرن چنان
جايگاه محوري در زندگي روزمره پيدا كرده است كه منجر به غلبه آن بر
«محيط نمادين» شده و پيامهايش در مورد واقعيت جاي تجربه شخصي و
ساير وسايل شناخت جهان را گرفته است.
گربنر واژه «کاشت» را براي رد عقايد سنتي درباره تأثيرات آني تلويزيون
و تأکيد بر تأثيرگذاري طوالني مدت آن به سبب استفاده زياد به کار برد.
گربنر معتقد است که تلويزيون در درازمدت سمبلهاي فرهنگي را در ميان
اعضاي جامعه انتقال مي دهد.
نظريه کاشت به پيامدهاي ساده و فراگير استفاده زياد از رسانهها اشاره
دارد .مطابق اين نظريه تلويزيون تأثير طوالني مدت کوچک ،تدريجي و
مستقيم اما فزاينده و مهم در مخاطبان خود به جاي ميگذارد.
نکته قابل توجه در تحقيقات گربنر عبارت است از اينکه تماشاي تلويزيون
سبب استنباط يک نگرش کلي نسبت به خشونت در جهان ميشود .دنيا در
نگاه بينندگان پرمصرف ناخوشايندتر و پليدتر به نظر ميرسد .بعدها گربنر
در بازنگري اين نظريه ،دو مفهوم «متداولسازي و تشديد» را به آن افزود تا
به اين واقعيت اذعان کند که تماشاي تلويزيون نتايج متفاوتي براي گروههاي
مختلف اجتماعي دارد .از نظر وي متداولسازي هنگامي روي ميدهد که
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زماني اتفاق ميافتد که اثر کاشت در گروه خاصي از جمعيت بيشتر باشد
(ورنر و تانکارد .)90:1384

به طور کلي از نظريه کاشت ـ در راستاي هدف اين مقالهـ چنین بر
میآید که شبکههای ماهوارهای رسانهاي است که بسیاري از تصورات ما
را از دنیاي پیرامونمان شکل میدهد ،تصوراتی که نقش مؤثري در کنش
اجتماعی و جامعهپذیري و از این رو در مناسبات خانوادگی ما دارند.
دـ نظريه يادگيری اجتماعی :نظريه الگوسازی که بر اساس نظريه
يادگيری اجتماعی آلبرت باندورا مطرح میشود ،بر تقليد مخاطب از
الگوهای رفتاری ارائه شده از رسانههای تصويری تأکيد دارد .مخاطب
الگوی رفتاری را مشاهده میکند و در صورت همذاتپنداری و يا تمايل
به همذاتپنداری در موقعیت مشابه ،رفتار الگو را به خاطر میآورد و آن را
بازتوليد (تقليد) میکند .در صورتی که فعالیت بازتولید شده برای او پاداش
بـه همراه میآورد ،احتمال تکرار این رفتار در موقعيتهاي مشابه افزايـش
مييابد ). (Defleur 1994:384-585
با توجه به ادبيات تحقيق و ماهيت موضوع که به بررسي رابطه بين ميزان
و نوع استفاده از شبکههاي ماهوارهاي فارسي زبان با مناسبات خانوادگي
ميپردازد ،در واقع بايد يك نوع نگاه روانشناختي اجتماعي با رويكرد
رسانهاي داشت كه واحد تحليل خود را نه در سطح صرف ًا خرد و نه در
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سطح كالن و گسترده ،بلكه در سطح خانواده و تعامالت داخل خانواده
و در نتيجه بازتاب آن در جامعه ارائه کند .بدين ترتيب با توجه به دو
پارامتر «ميزان و نوع استفاده از شبکههاي ماهوارهاي فارسي زبان و مناسبات
خانوادگي» نميتوان يك نظريه و يا نتيجه يک پژوهش را مبناي چارچوب
نظري انتخابي پژوهش حاضر قرار داد و از اين رو بايد ديدگاه تركيبي
داشت .بنابراين ،در ميان نظريات مختلف مطرح شده ،حق تقدم با نظريه
کاشت (پرورش) ميباشد .نظريه کاشت ،نظريهاي است که هم با مصرف
رسانهاي رابطه دارد و هم با اثرات رسانه در مخاطب استفاده کننده از رسانه
رابطه دارد.
گربنر عقيده دارد كه تلويزيون به لحاظ عمق و نفوذ قابل مالحظهاش،
نيروي فرهنگي قدرتمندي است .وي تلويزيون را ابزاري در دست نظم
تثبيتشده صنعتي اجتماعي ميداند ،كه به جاي تغيير ،تهديد يا تضعيف
نظام سنتي باورها ،ارزشها و رفتارها در خدمت حفظ ،تثبيت يا تقويت
آنهاست .او كه اثر اصلي تلويزيون را جامعهپذيري يعني اشاعه ثبات و
پذيرش وضعيت موجود ميداند ،معتقد است كه تلويزيون تغييرات را به
تنهايي به حداقل نميرساند ،بلكه اين امر با هماهنگي ديگر نهادهاي عمده
فرهنگي محقق ميشود (گونتر.)1384

ي کاشت ـ که اين پژوهش از آن استفاده ميکندـ رسانههاي
بر اساس تئور 
همگاني در شکلدهي به عقايد ،نگرشها ،آداب و رسوم و رفتارهاي انسان
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مقوالت در نزد مردمان کشور مقصد دست بزنند؛ چرا که از نقطه نظر تئوري
کاشت ،ميزان تماشاي يک رسانه همگاني از جمله تلويزيونهاي ماهوارهاي،
تأثيري بسزا در ميزان شکلگيري نوعي نگرش نوين در نزد مخاطبين آن
رسانه دارد .در واقع بر پايه اين تئوري به هر ميزان که افراد ساعات بيشتري
را در معرض پيامهاي رسانهاي باشند ،اين رسانهها تأثير عميقتري را در
نگرشها و باورهاي آنان خواهد گذاشت.
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 -5روششناسي تحقیق

تحقيق حاضر با توجه به اهداف مورد نظر در اين تحقيق ،از حيث هدف
کاربردي ،ماهيت توصيفي و تحليلي و اجرا جهت آزمون فرضيات ،پيمايشي
است .نوع تحقيق همبستگي ـ مقايسهاي ميباشد .تکنيک استفاده شده در
بخش ميداني ،پرسشنامه است و براي اطمينان از صحت ،صراحت و اعتبار
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تأثيري اساسي دارند ،به نحوي که در نهايت ميتوانند به بازتعريف اين

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم  /شماره  / 56تابستان 1391

سؤاالت ،آزمون مقدماتي پرسشنامه انجام و پس از رفع اشکاالت و نواقص
پرسشنامه نسبت به تکميل آن در ميان جمعيت نمونه اقدام گرديد .جامعه
آماري اين تحقيق  5منطقه شهر تهران در سال  1391ميباشند.
براي انتخاب حجم نمونه ابتدا پنج منطقه از شهر تهران به صورت
تصادفي انتخاب شدند (مناطق )17،13،9،5،1 :و سپس براي انتخاب حجم
نمونه نيز در بين افراد جامعه آماري از فرمول عمومي کوکران استفاده شده
است؛ لذا حجم نمونه آماري مورد مطالعه در جامعه ،طبق فرمول مذكور برابر
خواهد شد با:

2

(1.96) 0.5 * 0.5
= 384
(0.05) 2

=n

بدين ترتيب برطبق محاسبه فرمول کوکران تعداد  n= 384نفر به عنوان
حجم نمونه به دست ميآيد.
شيوه نمونهگيري اين پژوهش ،نمونهگيري خوشهاي چند مرحلهاي بوده
است.
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 -1-6نتايج توصيفي :ويژگيهاي عمومي پاسخگويان

 -1-1-6متغيرهاي زمينهاي

جمعيت نمونه تحقيق از ميان زنان متأهل در پنج منطقه تهران (از هر
منطقه در حدود  77نفر) انتخاب شده است .اين زنان بين  25تا  66سال
سن دارند (با ميانگين  )39که تعداد سالهاي سپري شده از ازدواج آنها
بين  2تا  50سال ميباشد (با ميانگين  ،)19که  30درصد از آنها تحصيالت
سوم راهنمايي و کمتر از آن 44 ،درصد ديپلم و فوق ديپلم و  26درصد نيز
تحصيالت ليسانس و باالتر داشتند.
از ميان  384زن بررسي شده 56 ،درصد درآمد ماهيانه خانوادهشان کمتر
از  700هزار تومان 33 ،درصد بين  700هزار تومان تا  1/5ميليون تومان و
 11درصد نيز درآمد ماهيانه خانوادهاشان بيشتر از  1/5ميليون تومان است،
همچنين  38درصد هزينه مياهانه خانوادهشان کمتر از  700هزار تومان48 ،
درصد بين  700هزار تومان تا  1/5ميليون تومان و  14درصد نيز هزينه
ماهيانه خانوادهشان بيشتر از  1/5ميليون تومان است.
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 -6يافتههاي تحقيق

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم  /شماره  / 56تابستان 1391

 -2-1-6متغيرهاي مستقل
الف ـ ميزان استفاده از شبکههاي ماهوارهاي فارسي زبان

با مرور جدول شماره  1ميتوان گفت 48 ،درصد از پاسخگويان اص ً
ال
از شبکههاي ماهوارهاي استفاده نميکنند .اين در حالي است که  34درصد
متوسط رو به پائين و  18درصد در حد زيادي يعني متوسط  4ساعت و
 52دقيقه در طول روز از شبکههاي ماهوارهاي فارسي زبان استفاده ميکنند.
جدول  :1توزیع فراوانی پاسخگويان بر حسب میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای

میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای

فراوانی

درصد

اص ً
ال یا هیچ

183

47/7

خیلی کم

14

3/6

کم

51

13/3

بينابين(متوسط)

67

17/4

زياد

67

17/4

خیلی زياد

2

0/5

جمع کل

384

100

بـ نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان

با مرور جدول شماره  2در مییابیم که  29درصد شبکههای خارجی با
موضوعات خانوادگی (مثل فارسي وان ،من و تو ) …، PMC،و با موضوعات
سیاسی (مثل صداي امريکا ) …BBC ،و  23درصد شبکههای داخلی (مثل
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ماهوارهای استفاده نمیکنند.
جدول  : 2توزیع فراوانی پاسخگويان بر حسب نوع استفاده شبکههای ماهوارهای
فارسی زبان
نوع استفاده شبکههای ماهوارهای فارسی زبان

فراوانی

درصد

کانالهاي خارجی

112

29/1

کانالهاي داخلی

89

23/2

عدم شمول

183

47/7

جمع کل

384

100

 -3-1-6متغير وابسته و ابعاد آن

نتايج حاصل از جداول تقاطعی هر يک از شاخصهای تحقیق از نگاه
پاسخگويان در جدول شماره  3آمده است .در مجموع مقایسه مناسبات
خانوادگی و ابعاد آن (روابط والدین و فرزندان ،روابط زناشویی و اعتماد
زناشویی) به تفکیک  5منطقه شهر تهران نشان میدهد که در هر سه مؤلفه
مناسبات خانوادگی منطقه  1بدترین وضعیت را دارد .در این خصوص
باید گفت در شاخصهاي «روابط والدین و فرزندان» و «اعتماد زناشويي»
بهترین وضعیت برای ساکنین منطقه  9و در شاخص «روابط زناشویی»
بهترین وضعیت برای ساکنین منطقه  5ارزیابی شده است .در رابطه با مقایسه
میانگینها در شاخص «روابط والدین و فرزندان» و «روابط زناشویی» حدودا ً
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شبکههای داخلی و استانی) را تماشا میکنند و  48درصد نیز از شبکههای

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال چهاردهم  /شماره  / 56تابستان 1391

وضعیتی بينابینی است (اگر میانگین روابط والدین و فرزندان با توجه به
دامنه تغییرات این شاخص  39و میانگین روابط زناشویی نیز  51در نظر
گرفته شود ،میانگینهای گزارش شده به تفکیک  5منطقه کمی باالتر از
میانگینهای مفروض است) ،اما درخصوص شاخص «اعتماد زناشویی»،
وضعیت نامطلوبی وجود دارد (میانگین شاخص اعتماد زناشویی با توجه
به دامنه تغییرات  42میباشد ،اما میانگینهای گزارش شده به تفکیک 5
منطقه پائینتر از میانگینهای مفروض است) ،که این پائین بودن شاخص
اعتماد زناشویی آن هم در فضای خصوصی خانوادهها تأمل برانگیز است.
درخصوص شاخص «مناسبات خانوادگی» نیز میانگین مفروض این شاخص
 132میباشد که در مناطق  1و  17تهران وضعیت مناسبات خانوادگی
وضعیت نامطلوب و در سه منطقه دیگر نیز وضعیت حدودا ً بینابین میباشد.
نتایج به قرار زیر است:
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زناشویی و اعتماد زناشویی) به تفکیک پنج منطقه تهران
مقوالت

روابط
والدین و
فرزندان

نامطلوب

درصد

یک
18/9

پنج
20/5

نه
25

مطلوب

درصد

27

37/2

46/1

بینابین

جمع

مناطق

درصد

درصد

میانگین

54/1
100

100

40/12

40/79

مینیمم نمره=13
Sig=0/095

آزمون آماری
روابط
زناشویی
جمع

100

100

40/77

41/14

ماکزیمم نمره=65

Chi-Square=13/509

نامطلوب

درصد

29/7

12/8

31/6

بینابین

درصد

27

41

23/7

28/4

30/7

30/2

مطلوب

درصد

43/2

46/2

44/7

45/7

42/7

44/5

درصد

100

100

100

100

100

100

54/61

51/36

مینیمم نمره=17
Sig=0/189

53/26
df=8

53/13

52/84

51/70

ماکزیمم نمره=85

Chi-Square=11/228

پائین

درصد

52/7

43/6

44/7

48/1

49/3

47/7

متوسط

درصد

23

34/6

19/7

30/9

28

27/3

باال

درصد

24/3

21/8

35/5

21

22/7

25

درصد

100

100

100

100

100

100

آزمون آماری
نامطلوب
بینابین

جمع

100

40/33

49/3

25/9

میانگین

مناسبات
خانوادگی

df=8

45/7

44

36/7

26/7

آزمون آماری

جمع

100

41/50

34/6

38/7

19/3

25/3

میانگین

اعتماد
زناشویی

42/3

28/9

سیزده
19/8

هفده
12

کل

مطلوب

میانگین

38/97

38/60

مینیمم نمره=14

40/07

38/82

ماکزیمم نمره=70

Sig=0/322

df=8

درصد
درصد

39/2
20/3

24/4
38/5

38/2
13/2

38/3
18/5

33/3
25/3

34/6
23/2

درصد

100

100

100

100

100

100

درصد

37/2

40/5

130/09

134/38

48/7

134/84

مینیمم نمره=44
آزمون آماری

38/98

39/09

Sig=0/065
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Chi-Square=9/250

43/2

132/45

41/4

131/68

42/2

132/68

ماکزیمم نمره=220
df=8

Chi-Square=17/077
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جدول  :3سنجش مناسبات خانوادگی و ابعاد آن (روابط والدین و فرزندان ،روابط
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 -2-6نتایج تبیینی

 -1-2-6رابطه بین میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان با مناسبات
خانوادگی و ابعاد آن

ضرایب همبستگی مندرج در جدول شماره  4حاکی است که بین
میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان و شاخص کلی مناسبات
خانوادگی و ابعاد آن (روابط والدین و فرزندان ،روابط زناشویی و اعتماد
زناشویی) رابطه معنادار قوی و معکوسی وجود دارد .به این ترتیب میتوان
گفت با باالرفتن میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان ،کاهش
قابل توجهی در شاخص کلی مناسبات خانوادگي ( )-0/741و ابعاد آن
روابط والدين و فرزندان ( ،)-0/712روابط زناشويي ( )-0/645و اعتماد
زناشويي ( )-0/725در پي دارد .در این خصوص بهتر است درباره نقش
میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان بر مناسبات خانوادگی
بررسی دقیقتري انجام شود.
این یافته تحقیق در راستای تئوری کاشت میباشد چرا که بر مبنای
اين تئوری ،به هر میزان که افراد ساعات بیشتری را در معرض پیامهای
رسانهای باشند ،این رسانهها تأثیر عمیقتری را در نگرشها و باورهای آنها
خواهد گذاشت و از آنجا که این رسانهها با دقت ،تعمد و وسواس خاصی
سریالهایی را برای مخاطب ایرانی و فارسیزبان پخش میکنند که موضوع
اصلی اکثر آنها روابط خانوادگی و زناشویی است؛ لذا اين رسانهها تأثیرات
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شبکههای ماهوارهای بیشتر میشود ،مطلوبیت مناسبات خانوادگی ضعیفتر
(کمتر) میشود.

جدول  :4ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق
روابط والدین و
فرزندان

روابط
زناشویی

اعتماد
زناشویی

نام متغیر

میزان
استفاده

میزان استفاده

1

روابط والدین و
فرزندان

**-0/712

1

روابط زناشویی

**-0/645

**0/554

1

اعتماد زناشویی

**-0/725

**0/612

**0/580

1

مناسبات
خانوادگی

**-0/741

**0/556

**0/489

**0/593

مناسبات
خانوادگی

1

**معنادار در سطح (0/01آزمون دو دامنه)

 -2-2-6رابطه بين نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان با مناسبات
خانوادگی و ابعاد آن

دادههای جدول شماره  5گویای این واقعيت است که بین نوع استفاده
از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان با مناسبات خانوادگی و ابعاد آن رابطه
معناداری وجود دارد.
نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داد که بین نوع استفاده از شبکههای
ماهوارهای فارسیزبان با مناسبات خانوادگی و مؤلفههای آن رابطه معنیداری
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منفی زیادی در خانوادههاي ایرانی میگذارند .بنابراين هرچه میزان استفاده از
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وجود دارد .نتایج به دست آمده ،حاكي است خانوادههایی که از شبکههای
ماهوارهای استفاده نمیکنند به مراتب از مناسبات خانوادگی به طور کلی و
«روابط والدین و فرزندان» و «روابط زناشویی» و «اعتماد زناشویی» بهتری در
قیاس با خانوادههایی که از شبکههای ماهوارهای دیدن میکنند ،برخوردارند.
جدول  :5رابطه بین نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان با مناسبات خانوادگی

متغير

مناسبات
خانوادگی

روابط والدین و
فرزندان

روابط زناشویی

اعتماد زناشویی

نوع استفاده از شبکههای
ماهوارهای فارسیزبان

ميانگين مربعات
ميانگين

کانالهای داخلی

100/66

کانالهای خارجی

100/01

عدم استفاده

168/23

کانالهای داخلی

32/73

کانالهای خارجی

32/42

عدم استفاده

49/79

کانالهای داخلی

40/10

کانالهای خارجی

39/08

عدم استفاده

67/32

کانالهای داخلی

28/19

کانالهای خارجی

28/12

عدم استفاده

51/11

بین

درون

گروهي

گروهی

220575/749
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14230/13

36683/ 668

25249/421

61/189

15/482

16/257

18/652

F

3604/829

919/166

2256/464

1353/677

سطحمعنيداري

0/001

0/001

0/001

0/001
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شبکههای ماهوارهای فارسیزبان بر مناسبات خانوادگی

به منظور شناخت بهتر و مقایسه تأثیر میزان و نوع استفاده از شبکههای
ماهوارهای فارسیزبان بر مناسبات خانوادگی از رگرسیون چند متغیره به
روش همزمان استفاده شده است که نتایج حاصل از آن نشان میدهد که
میزان و نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان  26درصد از
تغييرات متغير مناسبات خانوادگی را تبيين ميكند.
با مرور جدول زیر میتوان گفت ،دو متغیر «میزان استفاده از شبکههای
ی زبان» و «نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان»
ماهوارهای فارس 
از عوامل مؤثر بر مناسبات خانوادگی هستند .تأثیر هر دو متغیر در مناسبات
خانوادگی کاهنده است .میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان
بیشترین تأثیر و نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان کمترین
تأثیر را بر مناسبات خانوادگی دارد .ضریب -0/346 βنوع استفاده از
شبکههای ماهوارهای فارسی زبان بدان معناست که به ازای هر واحد افزایش
در نوع استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان (یعنی هرچه خانوادهها
به صورت منظمتر از برنامههای شبکههای ماهوارهای استفاده کنند)-0/346 ،
واحد مناسبات خانوادگی ضعیفتر میشود.
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 -3-2-6آزمون رگرسيون چند متغيره براي بررسی تأثیر میزان و نوع استفاده از
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جدول  :6نتایج رگرسیون تأثیر هر يك از متغيرهاي مستقل در مناسبات خانوادگی
شاخص آماري
مدل رگرسيون

ضريب
همبستگي
()R

R2

 R2تعديل شده

F

سطح
معناداري

1

0/513

0/263

0/248

16/766

0/000

جدول :7مشخصكنندههاي آماري ،ميزان و جهت تأثير هر يك از متغيرهاي مستقل
در مناسبات خانوادگی
ضريب
غیراستاندارد

خطاي
استاندارد

بتای
استاندارد
شده

t

سطح معني
داري

عدد ثابت

164/788

6/086

-

27/079

0/000

میزان استفاده
از شبکههای
ماهوارهای

-5/601

0/300

-0/605

-18/650

0/000

نوع استفاده
از شبکههای
ماهوارهای

-13/734

1/286

-0/346

10/678

0/000

مدل

شاخص آماري

 -7بحث و نتيجهگيری

در این مقاله ،ابتدا به مباحث و رویکردهای نظری ناظر به تأثیرات
رسانههای جمعی بر ساختار خانوادهها پرداخته شد .برخی از نظریات
مهم رسانهای همچون نظریه کاشت و برجستهسازی ،یادگیری اجتماعی و
امپریالیسم فرهنگی بررسی شد.
از نتايج اين تحقيق ميتوان به پائین بودن میانگین ابعاد مناسبات
خانوادگی (روابط والدین و فرزندان ،روابط زناشویی و اعتماد زناشویی) در
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گفت از یک سو ،افراد از شناخت به درک ،از درک به گرایش ،از گرایش
به تغییر ارزش و در نهایت به تغییر رفتار میرسند .از آنجا که کسانی که از
شبکههای ماهوارهای استفاده میکنند بيشتر از طبقات باالتر جامعه هستند
و چون شبکههای ماهوارهای ،بینندگان خود را با انواع رفتارهای زناشويی
آزاد و بیقیدوبند آشنا کرده و با تکرار آن ،این روابط را در مخاطبین درونی
کرده و مقدمات شکلگیری گرایشات جدید را در مخاطبین ایجاد میکنند،
گرایشات نوپدید در اثر کثرت به ارزش و هنجاری در جامعه تبدیل میشوند
و بهصورت رفتاری ملموس در زندگی مردم بروز میکنند و بدین نحو
گرایشات منفی ایجاد شده باعث تضعیف مناسبات خانوادگی میشوند .و
از سوی دیگر از آنجا که در طبقات باالی جامعه مطلوبیت روابط عاطفی
و مناسبات خانوادگی نسبت به طبقات پايینتر جامعه کمتر است ،به همین
خاطر میتوان گفت دیدن شبکههای ماهوارهای نیز این عدم مطلوبیت را
تشدید میکنند.
از نتايج اين تحقيق ميتوان به این نکته اشاره کرد که در میان سه بعد
مناسبات خانوادگی ،ضعیفترین وضعیت مربوط به اعتماد زناشویی میباشد
و این نکته فوقالعاده تأمل برانگیز است .در حالی که نتایج برخی تحقیقات
نشان میدهد که اعتماد اجتماعی در جامعه (در فضای عمومی) رو به پايین
است ،یافتههای این تحقیق حاكي است كه در فضای خصوصی و حریم
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خانوادهها نیز اعتماد زناشویی در  5منطقه تهران پايین است .اگر بخواهیم به
ترتیب مطلوبیت سه بعد مناسبات خانوادگی را اولویتبندی کنیم« ،روابط
زناشویی» بهترین وضعیت و بعد از آن «روابط والدین و فرزندان» و در آخر
«اعتماد زناشویی» میباشد.
يکی ديگر از ديگر نتایج این تحقیق ،رابطه معکوس بین میزان استفاده از
شبکههای ماهوارهای با مناسبات خانوادگی است ،این یافته تحقیق در راستای
تئوری کاشت میباشد ،چرا که بر مبنای تئوری کاشت ،به هر میزان که افراد
ساعات بیشتری را در معرض پیامهای رسانهای باشند ،این رسانهها تأثیر
عمیقتری را در نگرشها و باورهای آنها خواهد گذاشت .بر اساس تئوری
کاشت ،رسانههای همگانی در شکلدهی به عقاید ،نگرشها ،آداب و رسوم
و رفتارهای انسان تأثیری اساسی دارند ،به نحوی که در نهایت میتوانند
به بازتعریف این مقوالت در نزد مردمان کشور مقصد دست بزنند ،چرا
که از نقطه نظر تئوری کاشت ،میزان تماشای یک رسانه همگانی از جمله
تلویزیونهای ماهوارهای ،تأثیری بسزا در میزان شکلگیری نوعی نگرش
نوین در نزد مخاطبین آن رسانه دارد.
آزمون تحلیل واریانس متغیر سه مقولهای نوع استفاده از شبکههای
ماهوارهای فارسی زبان (عدم استفاده ،استفاده از کانالهای داخلی و استفاده
از کانالهای خارجی) با شاخص کلی مناسبات خانوادگی و ابعاد آن آشکار
کرد ،خانوادههايی که از شبکههای ماهوارهای استفاده نمیکنند در مناسبات
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خانوادگی به طور کلی و ابعاد آن در خانوادههایی که از کانالهای داخلی
استفاده میکنند ،در قیاس با خانوادههايی که از کانالهای خارجی استفاده
میکنند بیشتر بوده است.
 -8پيشنهادات

در پايان پيشنهاداتی به شرح زير ارائه شده است:
 به نظر میرسد اعضای خانواده در جامعه ایرانی امروز نیازمند آموزشمهارتهای زندگی است که ميتوان از طريق مراکز مختلف (مثل صدا و
سيما ،بهزيستی ،امور بانوان استانداری و  )...با دادن آموزش مهارتهای
زندگی به ویژه آموزش مهارتهای زناشویی ،به بهبود روابط و مناسبات
خانوادگي کمک شایانی نمود و از اثرات منفي محصوالت ماهوارهاي
جلوگیری کرد و یا آن را به حداقل رساند.
 سازمانهاي فرهنگي و بهخصوص صدا وسيما بايد به تقويت آموزههاو باورهاي الهي و ديني در جامعه توجه ويژه داشته باشند؛ چرا که تقويت
آموزهها و باورهاي الهي و ديني در انسجام خانوادگي نيز تأثيري فوقالعاده
دارد .به عبارت ديگر ،باورهاي ديني مهمترين منبع و عامل حمايتکننده
است که ميتواند افراد را در برابر خطرات و امواج منفي بیمه كند.
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 با توجه به اينکه هرچه اوقات فراغت افراد بيشتر باشد بيشتر به سمتشبکههاي ماهوارهاي كشيده ميشوند ،پيشنهاد ميشود با فراهم ساختن
زمينههاي الزم براي گذران اوقات فراغت اين افراد ،آنها را از استفاده
افراطي (اعتيادي) از شبکههاي ماهوارهاي به سمت انجام فعاليتهاي مفيد و
ثمربخش هدايت نمود .در اين راستا نقش سازمانهاي فرهنگي و شهرداري
بسيار مهم است ،زيرا با توجه به حضوري که شهرداري در اقصي نقاط
شهري دارد ،ميتواند با همکاري ادارات فرهنگي هر شهر (مثل اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمي ،سازمان تبليغات و  )...در محلهاي تفريحي شهر
اقدام به ارائه خدمات آموزشي و فرهنگي به خانوادهها و فرزندان آنها نمايد.
 به نظر میرسد خانوادهها اطالع دقيقی از تأثيرات منفی برنامههایشبکههای ماهوارهای در مناسبات خانوادگی ندارند .در خصوص آشنايي با
شبکههاي ماهوارهاي و محتوي مطالب آنها و … الزم است که سازمانهاي
فرهنگي و آموزشي به برگزاري کارگاههاي آموزشي اقدام كنند .در واقع
وجود چنين کارگاههاي آموزشي عالوه بر اينکه نوجوانان و جوانان را در
جريان تکنولوژيهاي جديد قرار ميدهد ،آنها را در جريان آسيبهاي
ناشي از استفاده افراطي هم قرار خواهد داد .همچنین صدا و سيماي ملي
با ساخت فيلمهاي آموزشي ميتواند در جذب خانوادهها و آگاهي دادن به
آنها بسيار مؤثر باشد .البته دعوت از افراد کارشناس و برگزاري ميزگرد بين
آنها به صورت برنامه «نقد و نظر» از جمله راهکارهايي است که ميتواند
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 به نظر میرسد بايد بر لزوم غنيسازي برنامههاي رسانه ملي تأکيدکرد .اگر برنامههای صدا و سيما کيفيت و جذابيت الزم را داشته و نيازهای
مخاطبان را پاسخگو باشند مخاطبان نياز کمتری برای مراجعه به شبکههای
ماهوارهای خواهند داشت.
 مطالعات صورت گرفته در ايران نشان داده است که خانوادهها و بهویژه زنان ايراني به سريالهاي فارسي دوبله شده که موضوع خانوادگي
دارند (مثل موضوعات عشقي ،بحرانهاي خانوادگي و  )...عالقهمندند و به
نظر ميرسد دستاندرکاران شبکههاي ماهوارهاي نيز اين نکته را به خوبي
دريافته و به همین جهت حجم چشمگيري از برنامههای خود را به این
موضوعات اختصاص دادهاند .بنابراین دستاندرکاران رسانه ملي نيز باید
ساخت محصوالتي از اين نوع و با کيفيت مناسب را در دستور کار خود قرار
دهند تا مخاطبين کمتر به سمت شبکههاي ماهوارهاي بروند.
 از نظر بسياري از كارشناسان ،در عصر جهش ارتباطات ،نميتوانجلوي ارسال امواج ماهواره و رسوخ آموزهها و هنجارهاي غيرخودي را در
درون كانون خانوادهها سد كرد ،اما ميتوان در پرتو ارائه مباني هنجاري خود
در رسانههاي خاص به مقابله با شبيخون فرهنگي بيگانه پرداخت؛ براي مثال
ميتوان با ايجاد شبكههايي مخصوص نمايش لباس و مد و ارائه الگوهاي
ايراني  -اسالمي و با نظارت اهل فن ،بخش عمدهاي از تأثير منفي برخي از
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شبكههاي ماهوارهاي را تعديل كرد.
در يک جمعبندي بايد گفت غني کردن برنامههاي داخلي صدا و سيما،
شناختن نيازهاي افراد جامعه ،تعليم ،آگاهي بخشيدن و آشنا کردن اعضاي
خانواده با اثرات منفي و مخرب برنامههاي شبکههاي ماهوارهاي توسط
جامعهشناسان ،روانشناسان و علما بهترين راه مبارزه با شبکههاي ماهوارهاي
است.
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