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چكیده
مقدمه و هدف پژوهش :هدف پژوهش شناخت آسیبهاي گرایش خانوادههاي تهرانی به شبكههاي تازه تاسیس فارسی زبان
(ساكنین منطقه 1ناحیه 3تهران) است.
روش پژوهش  :باتوجه به موضوع و اهداف تحقیق روش اجراي پژوهش ازنوع مطالعات فرا تحلیلی و تحقیقات كاربردي ،شیوه
اجرا توصیفی ونحوه گردآوري دادهها به صورت كمی خواهد بود ودادهها به صورت میدانی وبا استفاده ازپرسشنامه محقق
ساخته جمعآوري گردیده است .به منظور انتخاب نمونه از روش غیر احتمالی نمونهگیري گلوله برفی استفاده شد .حجم نمونه
مورد استفاده براي انجام مصاحبه  11نفر و براي انجام پیمایش پرسشنامهاي  115نفر می باشد.
يافتهها :نتایج بخش كیفی این پژوهش حاكی از آن است كه مصاحبهشوندگان بیشتر تمایل دارند كه وضعیت زندگی افراد
سریالها و برنامههاي شبكههاي فارسی زبان ماهوارهاي را با وضعیت زندگی خود مقایسه كنند .به طور كلی میتوان گفت كه
افراد خانواده ،خواهان تغییرات در روابط با جنس مخالف خود و سهیم شدن در قدرت میباشند.
نتیجهگیري :بر اساس نتایج بخش كمی این پژوهش آسیبهاي همچون افزایش مصرفگرایی ،افت عملكردهاي تحصیلی و
شغلی ،بلوغ زودرس ،ترویج خشونت ،مدگرایی ،ترویج خانوادههاي بدون ازدواج و تهاجم فرهنگی خانوادههاي تهرانی را بیشتر
از گذشته تهدید میكند.
واژگان كلیدي :آسیب شناسی ،گرایش به ماهواره ،خانواده تهرانی ،شبكههاي فارسی زبان تازه تاسیس
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براي استفاده از برنامههاي علمی آن انتخاب نمیكنند و

مقدمه
امروزه ماهوارهها به عنوان یكی از رسانهها و

بیشتر تمایل به دیدن برنامههایی دارند كه آنها را در

ابزارهاي اصلی انتقال و گسترش ارزشهاي فرهنگی و

برنامههاي داخل كشور نمییابند و در واقع به خاطر

اجتماعی در رفتار قشر نوجوان و جوانان بویژه

برنامههاي مبتذل و مستهجن ،از ماهواره استفاده میكنند

دانشجویان و تغییر رفتار اجتماعی آنان ،نقش مهمی را

كه زمینه انحراف و سقوط اخالقی در این برنامهها براي

ایفا می كند از این منظر،گسترش روز افزون ماهوارهها،

خانوادهها بسیار زیاد است.

گسترش بیبندوباري و به وجود آمدن فساد فراگیر در
جامعه و به انحطاط كشیده شدن برخی از جوانان نشان
از تاثیر روز افزون این شبكه هاي ماهوارهاي فارسی
زبان بر مخاطبین خود می باشد ( صابري.)1381 ،

بیان مسأله
جوامع با معضالت و مشكالت اجتماعی متعدد
روبرو میباشند .اما در همه جوامع برخی از مسائل از

شبكههاي فارسی زبان ماهوارهاي ،خواسته یا

درجه اهمیت باالتري برخوردار هستند كه به واسطه

ناخواسته به عنوان همنشینی مجازي؛ بر شیوه زندگی

میزان آسیبی كه بر پیكره جامعه وارد میكنند ،میتوان

مردم بویژه جوانان ،در مسائلی همچون پوشش ،آرایش،

به میزان اهمیت آنها پی برد .یكی از معضالتی كه در

گفتار ،كردار ،و باورها و طرز فكرآنان اثر میگذارند.

جامعه ما مورد اهمیت میباشد گرایش خانوادهها به

میزان اثرپذیري مردم از این رسانه ها در هر جامعه اي

ماهواره و برنامههاي آن است .با رواج گسترده

با نوعی احساس حقارت و محروم شدن یا كمبود در

تلویزیون در میان خانوادهها رفته رفته برنامههاي

بیننده در ارتباط است .به گونهاي كه فرد در نتیجه

متنوعی با محتواهاي مختلف ،به وجود آمد .این

تماشاي این گونه برنامهها و تعریف معیارهاي زندگی

برنامهها رفته رفته مخاطبان اختصاصی خود را یافتند ،تا

ایدهآل در آن و نیز در مقایسه با آنچه بر صحنه

جایی كه امروزه بعضی برنامهها جهت تاثیرگذاري

تلویزیون مشاهده میكند احساس كمبود و نارضایتی از

بربنیان خانوادهها ساخته میشود .در میان انبوه

زندگی میكند (افهمی و آقامحمدیان.)1381 ،

برنامههاي تلویزیون ،سریالهاي شبكههاي فارسی زبان

درحال حاضر عصري كه در آن قرار داریم ،عصر

ماهوارهاي به عنوان یكی از ژانرهاي 1محبوب ،مخاطبان

ارتباطات و عصر سلطه پدیده رسانه بر زندگی

زیادي را به خود جلب كرده است .تلویزیون به عنوان

انسانهاست .بیگمان برنامههاي شبكههاي فارسی زبان

دستگاهی ایدئولوژیک از طریق این سریالها به واسطه

ماهوارهاي موفق گشتهاند افكار و عقاید انسانهاي بی

طبیعی نشان دادن برخی كنشها و نگرشها میكوشد

شماري را دستخوش تغییر سازند .تمدن غرب براي

گفتمان خاصی را سیطره بخشد و این گفتمان را به

ترویج سكوالریسم اقدام به تأسیس هزاران شبكه

مثابه عرف عام به مخاطبان خود معرفی كند .همانگونه

تلویزیونی كرده است كه به صورت

كه جان فیسک در «فرهنگ تلویزیون» مینویسد:

شبانهروزي برنامههاي گوناگونی را با این هدف پخش

«تلویزیون برنامههایی آكنده از معانی نهفته پخش

میكنند (جوادي.)1381 ،

میكند و میكوشد با مهار این معانی آنها را به معنایی

ماهوارهاي

اما نكته در این است كه با وجود اینكه برنامههاي

یگانهتر و مرجحتر تبدیل كند؛ معنایی كه كاركرد

ماهوارهاي محتواي علمی و آموزنده نیز دارند ،امروزه

جهانبینی غالب را داشته باشد (محمدي؛ كریمی،

بیشترخانوادهها شبكههاي فارسی زبان ماهوارهاي را

 .)1310اما این یک طرف قضیه است ،چرا كه مخاطبان
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برنامههاي مختلف ممكن است با توجه به ذهنیات،

فرهنگ است .در این رویكرد جایی براي مقاومت و

طبقه اجتماعی ،احساسات و غیره معناي متفاوت (و یا

تفسیرهاي متفاوت وجود ندارد و صنعت فرهنگ تسلط

حتی متضادي) را از برنامههاي تلویزیونی برداشت

تام و تمام خود را بر روي مخاطب اعمال میكند و

كنند .این دیدگاه ،برگرفته از مكتب مطالعات فرهنگی

تصور آزادي در این بین چیزي جز توهم نیست

است .در مطالعات فرهنگی بر پایه توجه به خصوصیات

(بهرامی.)1311 ،

مخاطب كه او را از بیننده صرف به خواننده هوشیار

در پژوهش حاضر به دلیل وجود مسئله مواجه

تبدیل كرده است ،رسانهها دیگر تنها سرگرمكننده

خانواده با فرهنگهاي گوناگون بشري و تداخل آن با

نیستند ،بلكه گاهی به ابزاري براي مقاومت بدل

معیارهاي جامعه اسالمی كشورمان و اینكه خانواده ،كه

میشوند (علینقیان.)1310 ،

یكی از مهم ترین اركان یک جامعه تلقی میشود

رابطه مخاطبان و رسانهها همواره مد نظر محققان

همچنین به لحاظ این كه مطالعه كافی در این زمینه

ارتباطات بوده است .اولین نظریههاي ارائه شده در این

انجام نگردیده است در پژوهش مورد نظر بنیان خانواده

زمینه به نظریه گلوله سحرآمیز مشهور شدند .بر این

وگرایش خانوادههاي تهرانی به شبكههاي تازه تاسیس

اساس پیامهاي ارتباطات جمعی بر همه مخاطبان كه در

فارسی زبان ماهوارهاي مورد مطالعه وتحقیق قرار

معرض آنها قرار میگیرند ،اثرهاي قوي و كم و بیش

گرفته است .از آنجا كه تا كنون پژوهشهاي در بحث

یكسان دارد (سورین و تانكارد .)1310 ،در واكنش به

ماهواره وآسیبهاي این رسانه پرقدرت انجام شده اوالً

نظریه گلوله سحرآمیز در دهه  1110الگوي دو

این پژوهشها به انتقاد از تماشاي این برنامهها محدود

مرحلهاي ارتباط مطرح شد .الگوي دو مرحلهاي را

شده است .دوماً اكثر این انتقادها از باال و بدون در نظر

اغلب نشانهاي از افول نظریه تزریقی درباره اثرات

گرفتن نگاه خود افراد خانواده به این برنامهها است.

رسانههاي جمعی دانستهاند .بر اساس این نظریه

سوماً تا به حال پژوهش میدانی در محدوده مورد نظر و

اطالعات به صورت غیر مستقیم و از طریق رهبران

شبكههاي فارسی زبان تازه تاسیس ماهوارهاي انجام

فكري به مردم میرسد (رزاقی .)1381 ،با مطرح شدن

نشده است.

همچنین ازآنجا كه میزان آسیبهاي

نظریههاي دیگري همچون كاشت ،شكاف آگاهی و

اجتماعی در شهرتهران درمقایسه با سایر كشور پر

برجسته سازي دوباره الگوي تاثیرات قوي رسانهها بر

رنگتر دیده میشود تالش میشود تا رابطه میان

مردم شكل گرفت .در حقیقت بسیاري از محققان

تماشاي برنامههاي شبكههاي ماهوارهاي فارسی زبان و

ارتباطات بر سر این موضوع كه رسانههاي جمعی

میزان گرایش خانوادههاي تهرانی به سبک وسیاق این

قدرتمندترین قصهگویان جامعه مدرناند ،توافق دارند

برنامهها و افراد جامعه نمونه مورد پژوهش بررسی

(یین .)1008 ،همزمان در این دوره بعضی از مكاتب به

شود .در حقیقت تماشاي این برنامهها توسط اعضاي

تاثیرات مخرب رسانهها بر مردم توجه نمودند .مكتب

خانواده چگونه باعث میشود تا آسیبهاي اجتماعی

فرانكفورت از جمله این مكاتب بود .از نظر مكتب

اینگونه به بدنه جامعه رخنه پیدا كند وصدمات

فرانكفورت مخاطب رسانهاي قدرتی نداشت و همچون

جبرانناپذیري را در جامعه ما وارد كنند .شبكههاي

مومی در دست صنعت فرهنگ بود ،طوري كه

ماهوارهاي فارسی زبان با پخش سریالهاي متنوع توجه

میتوانست آن را به هر صورتی درآورد؛ از خلق

مخاطبان زیادي را به سمت خود جلب كرده است .كه

نیازهاي كاذب تا توهم فردیت؛ همه محصول صنعت

در این پژوهش سعی خواهد شد تا به سوال
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"آسیبهاي گرایش خانوادهها به برنامههاي شبكههاي

میشود این برنامهها كماكان كانون توجه خانوادهها

ماهوارهاي فارسی زبان كه در ناحیه  3منطقه 1تهران

هستند .وجود پژوهشهایی كه بر لزوم درک خانوادهها

زندگی میكنند كدامند؟" پاسخ داده شود.

از برنامههاي تلویزیون تاكید داشته باشد به ندرت
مشاهده میشود .این كه اعضاي خانوادهها به چه
دالیلی به مخاطبان اصلی این سریالها بدل شدهاند و

اهمیت و ضرورت
یكی از مهمترین اهداف شبكههاي تازه تاسیس

فهم این كه دالیل اصلی آنان از تماشاي این برنامهها

فارسی زبان این است كه به راحتی در میان خانهها راه

چیست؟؛ میتواند ما را در فهم گرایش آنان كمک كند.

پیدا كرد وكم كم به عنوان یكی از اعضاي خانواده در

فهم انگیزه آنان از تماشاي این برنامهها چیست؟ در

آمده به حدي كه امروزه زیاد میشنویم كه گفته میشود

حقیقت با درک دیدگاه خانوادهها میتوان به حل

ما بدون ماهواره نمیتوانیم سر كنیم ،تخریب و تزلزل

بسیاري از مشكالت آنان پرداخت .در این میان در

خانواده ،فرو ریختن پایههاي تربیت و سالمت در یک

پژوهش حاضر در جستجوي این نكته هستیم كه

جامعه است كه متاسفانه مقصر این امر را باید خود

گرایش به برنامههاي شبكههاي فارسی زبان تازه

مدیران خانه یعنی پدران و مادران دانست كه وقتی با

تاسیس ماهوارهاي تا چه میزان میتواند با آسیبهاي

آنان در این مقوله صحبت میشود با توجیهات گوناگون

اجتماعی بر خانوادهها رابطه داشته باشد .آیا

قصد در مبرا دانستن خود و به بهانه صرفاً تماشاي

خانوادههاي كه روزانه حداقل دو ساعت به تماشاي

برنامههاي مفید منكر مفاسد آن میشوند غافل از این

برنامه هاي مختلف ماهوارهاي شبكههاي فارسی زبان

كه در این خانه كودک و یا نوجوانی است كه دارد با

مشغولند در معرض آسیبهاي ماهواره قرار دارند و یا

پرده دري و بیحیاي حاصل از تماشاي برنامههاي حتی

بلعكس.

مفید ماهواره تربیت میشود و فقط با جمالتی مثل این

از اینرو ضروري به نظر میرسد با توجه به

كه بچه است نمیفهمد از كنار این قضیه به آسانی عبور

آسیبهاي كه ماهواره برخانواده میگذارد و از آن جایی

میكنند و نمیدانند كه روح این طفل در یک فضاي

كه خانواده در مركز ثقل جامعه قرار دارد اهمیت و

مسموم در حال استنشاق گازهاي سمی و مهلک است

ضرورت این پژوهش دو چندان میشود همچنین در

و غافل از این كه برنامهسازان این رسانهها اصال با چه

این پژوهش رابطه میان تماشاي برنامههاي ماهوارهاي

هدفی به ساخت و تولید چنین برنامههایی دست

شبكههاي فارسی زبان و آسیبهاي اجتماعی شناخته

میزنند (افهمی و آقامحمدیان .)1381 ،كج فهمی و

شود ،تا بدین وسیله خانوادهها بتوانند به برنامهریزي

عدم درک درست خانوادهها و تفكرات افراد اساس

بهتري براي افراد خانواده خود دست یابند ،در جهت

تمامی مشكالتی است كه در دوران اخیر گریبان

آموزش و اطالع رسانی خانوادهها در زمینه آسیبهاي

خانواده را گرفته است .در چند سال اخیر ،با رواج

اجتماعی وپیامدهاي برنامههاي ماهوارهاي با اطمینان

برنامههاي شبكههاي فارسی زبان ماهوارهاي این نگاه

بیشتري امكانات تماشا كردن یا تماشا نكردن اینگونه

همواره بر تماشاي این برنامهها از سوي خانوادهها

برنامهها را براي اعضاي خانواده خود فراهم آورند و

سنگینی كرده و این تاوانی است كه آنان به دلیل عدم

نمایند.

تصمیم درست را اتخاذ

دركشان میپردازند .اساساً در این رابطه باید درک كرد
كه چرا با وجود تمامی انتقاداتی كه از این برنامهها
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رویكرد استفاده و خشنودي نخستین بار در مقالهاي

مرور ادبیات
نظريه استفاده و رضامندي

از الهیو كاتز ( )1151توصیف شد .در آن مقاله كاتز به

بسیاري از پژوهشگران ،هم در رسانهها و هم در

این ادعاي برنارد برلسون ( )1151كه حوزه پژوهش

خارج از رسانهها میل دارند درباره كاري كه رسانهها

ارتباطات به نظر مرده میآید ،پاسخ داد .كاتز استدالل

بر روي بینندگان ،شنوندگان و خوانندگان خود انجام

كرد كه حوزهاي كه مشرف به موت است ،مطالعه

میدهند ،صحبت كنند .این طرز فكر ناخودآگاه مدل

ارتباط جمعی تحت عنوان متقاعدسازي است .وي

رسانهها را در حكم سوزن تزریق یا گلولهاي سحرآمیز

متذكر شد كه بیشتر پژوهشهاي ارتباطی تا آن زمان

كه به سمت هدفی منفعل جهتگیري شده است،

معطوف به تحقیق در مورد آثار پیكارهاي اقناعی بر

میپذیرد .اما مخاطبان همیشه منفعل نیستند؛ در واقع،

روي مخاطبان بوده است .به گفته كاتز هدف این نوع

در مطالعهاي كالسیک به اسم «مخاطب سرسخت»

پژوهش ،پاسخ به این پرسش بوده كه رسانهها با افراد

یادآوري میشود كه مخاطب در بیشتر مواقع ،كامال

چه میكنند (سورین ،تانكارد .)110 :1310 ،نظر كاتز

فعال است (سورین ،تانكارد،ترجمه ،ریاحی و

این بود كه حوزه ارتباط جمعی میتواند با روي آوردن

همكاران .)1310 ،مخاطب ارتباطگر ،گیرندهاي منفعل

به پرسش «مردم با رسانه چه میكنند؟ » خود را نجات

نیست؛ نمیتوان او را مثل توده گلی محسوب كرد كه

دهد (سورین ،تانكارد ،ترجمه ،ریاحی و همكاران،

تبلیغاتگر ماهر به هر شكلی در آورد .مخاطبان افرادي

.)110 :1310

هستند كه از ارتباطاتی كه در برابرشان قرار گرفته است،

نظریه استفاده و رضامندي ضمن فعال انگاشتن

چیزي طلب و چیزي را انتخاب میكنند كه احتمال

مخاطب ،بر نیازها و انگیزههاي وي در استفاده از

دارد برایشان مفید باشد .به بیان دیگر آنها باید از

رسانهها تاكید میكند و بر آن است كه ارزشها ،عالیق

نفوذگر چیزي بگیرند ،اگر قرار باشد نفوذگر از آنها

و نقش اجتماعی مخاطبان مهم است و مردم بر اساس

چیزي بگیرد .داد و ستدي در كار است .این درست

این عوامل آن چه را میخواهند ببینند و بشنوند،

است كه گاهی ،نفوذگر توانایی این را دارد كه با تاكید

انتخاب میكنند (مهديزاده .)11 :1311 ،سوال اساسی

بر یک نیاز به قیمت نادیده گرفتن نیاز دیگر یا با نشان

رویكرد استفاده و خشنودي چنین است :چرا مردم از

دادن تغییر در محیط ،بیشتر از آنچه كه در واقع وجود

رسانهها استفاده میكنند؟ و آنها را براي چه منظوري به

دارد ،مخاطب را به داد و ستد بدي سوق دهد ،اما

كار میبرند؟ (مک كوایل ،ترجمه ،رازقی.)101 :1381 ،

مخاطبان نیز به آسانی كنار نمیروند .بسیاري از

پژوهشهاي [این نظریه] روي انتخاب ،پذیرش و

ارتباطگران كه به طرز گستردهاي مورد بیاعتنایی قرار

نحوه پاسخدهی به مخاطبان رسانه متمركز شدهاند.

گرفتهاند یا پیام آنها نادرست درک شده است ،هزینه آن

میزان فعال انگاشته شدن مخاطب در درجه اول بستگی

را میدانند (سورین ،تانكارد .)1310 ،رویكرد استفاده و

دارد به این كه تا چه حد آگاهانه و با انگیزه دست به

خشنودي متضمن تغییر كانون توجه از مقاصد ارتباطگر

انتخاب میزند ،اما به همین جا ختم نمیشود و به

به مقاصد دریافت كننده است .این رویكرد میكوشد

موضوعاتی مثل تأمل آگاهانه در رسانه و بهرهبرداري از

معلوم نماید ارتباط جمعی چه كاركردهایی براي افراد

آنچه از رسانه در سایر عرصههاي زندگی به دست

مخاطب عرضه میكند (سورین ،تانكارد ،ترجمه،

میآورد نیز میكشد (مک كوایل .)331 :1388 ،جوهره

ریاحی و همكاران.)110 :1310 ،

كالم این است كه رفتار مربوط به استفاده از رسانه
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تابعی است از این عقیده كه هر رسانه خاصی داراي

ترجمه ،رازقی.)333 -331 :1388 ،

ویژگیهاي معینی است كه باعث میشود انتخاب هر

در دهههاي  1150و  1110در واكنش به

رسانه توسط مخاطب به معنايشان مثبت یا منفی

دیدگاههاي مكتب فرانكفورت ،تحلیلهایی رواج یافت

خاصی براي او باشد (مک كوایل ،ترجمه ،رازقی،

كه از یک سو مبتنی بر برخی اصول اساسی نگرشهاي

.)331 :1388

مكتب فرانكفورت بود و خصلت منحط و تجارتزده

اهمیت میراث پژوهشی «استفاده و رضامندي» بر

فرهنگ تودهاي مدرن را میپذیرفت اما از سوي دیگر

این واقعیت استوار است كه پیروان آن مخالف نظریه

در برخی از آن اصول تردید و تجدید نظر میكرد .نكته

«مخاطب منفعل» هستند و به همین جهت فرضهایی را

اصلی مورد نظر در این تحلیلها آن است كه در پس

مبناي كار خود قرار میدهند كه مهمترین آن ،عبارت

فرآوردهها و كردارهاي فرهنگی تودهاي ،اندیشهها و

است از این كه مخاطب ،از میان مجاري ارتباطی و

رفتارهاي قاعدهمندي میتوان یافت كه از فرهنگ اصیل

محتواهایی كه به او عرضه میشود ،دست به انتخابی

عامهي مردم ریشه گرفته و تودهها بر اساس آنها

آگاهانه و انگیزهدار میزند ،برداشتهاي گوناگونی از

فرهنگ خود را تولید و مصرف میكنند .به سخن دیگر

این نظریه در دست است ،اما برداشت نخست و حاكم،

در این تحلیلها به جاي تاكید بر ساختگی بودن

كاركردگرایانه است.

سراسري فرآوردههاي فرهنگ تودهاي و تحمیل آن از

پس ،علت استفاده از رسانه ،تجربه كردن مسائلی

باال ،بر نقش فعالیت آگاهانه و خودجوش مردم در

است كه از شرایط اجتماعی و روانی ناشی میشود،

شیوهي مصرف فرهنگ تاكید گذاشته میشود (بشیریه،

(مسائلی از قبیل جست و جوي اطالعات ،تماس

 :1311ص .)51بر اساس نظریات متفكران مكتب

اجتماعی -انحراف توجه ،فراگیري اجتماعی و رشد) و

مطالعات فرهنگی میتوان گفت میان متن و مخاطب

براي حل آنها (برآوردن نیازها) است كه مخاطب دست

رابطهاي شكل میگیرد كه میتوان آن را نه یک ادراک

به دامن رسانهها میشود .اگر استفاده از رسانه انتخابی

منفعالنه ،بلكه یک گفتگو دانست (كوبلی:1311 ،

نبود ،نمیشد آن را ابزاري شایسته براي حل مسأله به

 .)111از نظر متفكران این مكتب ،رابطه متن و مخاطب

شمار آورد ،یا حتی آن را واجد معنایی خاص براي

رابطهاي یک طرفه نیست كه در آن مخاطب صرفا

استفاده كننده دانست .پژوهشهاي انجام شده ظرف

فردي منفعل قلمداد شود ،بلكه مخاطب ،فردي است كه

چهل سال گذشته ،نشان میدهد كه مخاطبان تجربه

نسبت به متن فعال است و متن را بر اساس

استفاده از رسانه خود را در قالب اصطالحات

پیشزمینهها ،ادراكات و اموري از این قبیل درک میكند

كاركردگرایانه (یعنی حل مساله و برآورده ساختن نیاز)

و واكنشی فعاالنه در قبال متن دارد .در حقیقت

بیان میكنند .نظراتی كه مردم درباره فایده رفتارشان در

مخاطبان رسانهها بر اساس انگیزهها ،الگوها و پیش

قبال رسانه ابراز میكنند از الگوي تكرار شونده پیروي

زمینههاي متفاوت مخاطب رسانهها میشوند و چه بسا

میكند كه عناصر اصلی آن عبارتاند از یادگیري و

دركی متفاوت از متن رسانهها داشته باشند (ریاحی و

اطالعات ،ادراک نفس و هویت شخصی ،تماس

همكاران.)1381 ،

اجتماعی ،انحراف توجه ،سرگرمی و پركردن اوقات

به عبارت دیگر بر اساس این نظریه ،مخاطبان با

فراغت[ .در این الگو] پاسخها نیز بر حسب نوع

توجه به جایگاههاي اجتماعی خود ،تحت تاثیر

محتواي رسانه بسیار متفاوت است (مک كوایل،

گفتمانهاي مختلفی قرار دارند ،لذا ممكن است
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ایدئولوژيهاي مسلطی را كه از طریق رسانهها ارائه

ارتباط میان فعالیت ارتباطی و انگیزههاي روي آوردن

میشوند به گونه دیگري قرائت كنند (بنت:1381 ،

به رسانه است .انتخابی بودن ،به معنی آگاهانه در

 .)111اكثر نظریات مكتب فرانكفورت درباره رابطه

معرض استفاده از رسانهها قرار گرفتن است .انتخابی

مخاطب با تلویزیون و برنامههاي آن است .خصلت

بودن همچنین ،استفاده از رسانه یا رضامندي مورد

تلویزیون آن را به مهمترین رسانه مورد استقاده نوع

انتظار از مصرف رسانه نیز تعریف شده است .درگیر

بشر تبدیل كرده است؛ امري كه به نظر میرسد با

شدن یعنی اینكه محتواي خاصی از رسانه ،با مخاطب

گسترش استفاده از شبكههاي ماهوارهاي فارسی زبان،

ارتباط فردي دارد .به عبارت دیگر ،منظور پردازش

خصلتی مضاعف یافته است.

روانشناختیِ محتواي رسانه است .منظور از سودمندي،

در اثر نظریه استفاده و خشنودي تغییر كامال قاطعی
در كیفیت توجه به مخاطب روي داد .فرض اصلی

بهره اجتماعی یا روانشناختی استفاده كننده از رسانه
است (مهديزاده.) 11 :1311 ،

الگوي استفاده و خشنودي این است كه افراد مخاطب،

درپژوهشی كه هابسون در این زمینه ،مربوط به

كم و بیش به صورت فعال به دنبال محتوایی هستند كه

بینندگان سریال «چهارراه» در انگلستان است كه توسط

بیشترین خشنودي را فراهم كند .درجه این خشنودي

دوروتی هابسون انجام گرفته است .هابسون با تماشاي

بستگی به نیازها و عالئق فرد دارد .افراد هرقدر بیشتر

سریال چهارراه در كنار مخاطبان این برنامه ،به این

احساس كنند كه محتواي واقعی نیاز آنان را برآورده

نتیجه رسید كه «تماشاي تلویزیون جزئی از زندگی

میكند ،احتمال این كه آن محتوا را انتخاب كنند بیشتر

روزمره بینندگان است .برخالف آنچه برخی اوقات

است .الگوي این رویكرد بالمر و كاتز ( )1111مطابق

گفته میشود ،دیدن برنامههاي تلویزیون فعالیت

شكل زیر ارائه كردند .قابل ذكر است كه بیشتر

جداگانهاي نیست كه در آرامش كامل و در محیطی

الگوهاي استفاده و خشنودي ،عنصر فرستنده را از

آسوده و راحت صورت بگیرد .هابسون همچنین

فراگرد ارتباط جمعی كنار میگذارند .این الگوها نوعاً

دریافت ،معنا چیزي نیست كه فقط یک بار حادث

با عواملی آغاز میشوند كه بر انتخاب مخاطبان از

بشود؛ یعنی در اولین لحظهاي كه دربرابر صفحه

محتواي رسانهها تاثیر میگذارند (ویندال ،سیگنایتزر،

تلویزیون مینشینیم و شروع به مصرف فرهنگی آن

اولسون،ترجمه همایون پور.)183 -181 :1381 ،

میكنیم .خلق معنا فرایندي تكوینی است كه چه بسا از

بر طبق این نظریه ،انگیزه از نیاز نشات میگیرد .هر

نخستین لحظههاي مصرف به مراتب فراتر میرود.

قدر افراد بیشتر حس كنند كه ارتباط ،به طور مستقیم یا

زمینههاي جدید ،موجب مطرح شدن داللتهاي جدید

غیر مستقیم ،موجب رفع نیاز میشود ،تمایل بیشتري به

میگردد؛ روایتی كه ظاهراً كنار گذاشته شده بود ،ناگهان

استفاده از آن خواهند داشت (ویندال ،سیگنایتزر،

دوباره مرتبط و سودمند به نظر میآید .به زعم هابسون،

اولسون .)113 :1381 ،مخاطب انگیزهدار در حقیقت

بینندگان «متن را بررسی میكنند و تجربهها و عقایدشان

ناظر بر فعال بودن مخاطب است .پژوهشگران رویكرد

را به داستانهاي برنامه میافزایند» .مردم نمینشینند تا

استفاده و رضامندي ،ابعاد و شاخصهاي فعال بودن

بدون هرگونه خالقیت یا فعالیت ذهنی ،برنامه را در

مخاطب را «تعمدي بودن»« ،انتخابی بودن»« ،درگیر

تمامیتاش منفعالنه هضم كنند ...آنها میخواهند در

شدن» و «سودمندي» ذكر كردهاند .تعمدي بودن،

تولید آنچه تماشا میكنند سهیم شوند و از دانش خود

استفاده هدفمند و برنامهریزي شده از رسانه ،نشانه

به منظور افزودن بر داللتها یا معانی متن بهره بگیرند»
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(مهديزاده.)131 -131 :1311 ،هابسون ( )1181بر این

جوانان دارند و افراد را از تفكرات و اعتقادات صحیح

باور است كه خانوادهها تماشاي سریالهاي تلویزیونی

خود جدا میكنند .تمام هدف این برنامهها نابودي

را راهی براي صحبت كردن غیر مستقیم راجع به

سالمت فكر و رفتار افراد است .مشاهده دائم برنامههاي

نگرشها و رفتارهايشان میدانند .تردیدي نیست كه

نامناسب ماهواره افراد را دچار حالت مسخشدگی و از

تماشاي سریال و حرف زدن با اعضاي خانواده و

دست رفتن عقالنیت میكند و خانوادههاي تحت

دوستان در زمینه اتفاقات آن ،تجربهاي لذتبخش براي

الشعاع این برنامهها از مسیر اصلی تربیتی خود كه رشیه

بسیاري از افراد محسوب میشود (ریاحی و همكاران،

در مكتب اسالم دارند فاصله میگیرند .همچنین او به

.)1381

این نتیجه میرسد كه تماشاي برنامههاي شبكههاي

ثنایی ( )1311در مقالهاي با عنوان نقش آسیبهاي

فارسی زبان بر خانوادهي ایرانی موجب تهدید سالمت

مخرب ماهواره در خانوادهها ،نتیجه میگیرد كه ،نقش

جسمانی ،افزایش مصرفگرایی ،افت عملكردهاي

ماهواره در خانوادهها برنامهریزي جهان غرب در جهت

تحصیلی و شغلی ،وابستگی و اتالف وقت ،كاهش

هویت زدایی ،دین زدایی ،خانواده ستیزي و

تعامالت واقعی ،ایجاد زمینه هاي اختالف و تنش بین

خانوادهگریزي است و بر اساس این محورها به تولید

همسران ،فراهم سازي گسست و درگیري بین نسلی،

فیلم و برنامه میپردازد .نگاه اساسی فیلمهایی كه توسط

باورهاي غلط درباره مسائل عاطفی و جنسی ،بلوغ

رسانههاي غربی تولید و از طریق ماهواره به طور

زودرس و دسترسی سریع به اطالعات جنسی و ترویج

رایگان در اختیار خانواده قرار میگیرد از میان بردن

خشونت میشود (رفیعی.)1311 ،

نگاه عفیفانه مرد و زن در خانواده است .آنها تالش

خلیلی ( )1313در مقالهاي با عنوان آسیب شناسی

میكنند تا زیور عفاف را به عنوان یک عامل مخرب

استفاده از ماهواره و تاثیرآن بر خانواده ،نتیجه میگیرد

جلوه دهند و تعهد و پایداري افراد خانواده را نسبت به

كه ،ما نمیتوانیم مرزهاي خود را بر روي دیگران

هم از میان ببرند .تاثیر برنامههاي ماهواره بر فرهنگ

ببندیم ،حتی اگر هم بخواهیم نمیتوانیم این كار را

خانوادهها ناشی از قدرت نفوذ و تاثیرگذاري رسانه در

بكنیم .به جاي آن كه جهانی شدن و رشد گسترده

جامعه است .رسانههاي دیداري و شنیداري بخشی از

وسایل ارتباطات جمعی به خصوص شبكههاي

منش و اخالق افراد جامعه را تحت تاثیر خود قرار

ماهوارهاي را یک خطر تلقی بكنیم خود را براي

میدهد .اگر خانوادهها به صورت مداوم و مستمر

مواجهه منطقی با آن آماده كنیم .بنابراین جهتگیري

مخاطب برنامههاي ماهواره باشند  ،قطعاً تاثیر بسیار

همگرایی جامعه شناسی معاصر به سمت پذیرفتن

عمیقی بر آنها خواهد گذاشت  ،بویژه دختر و پسر

اهمیت روز افزون استفاده از ماهواره درپخش

جوانی كه آمادگی پذیرش افكار مختلفی را دارند

برنامههاي تلویزیونی و امكان استفاده از صدها شبكه

(ثنایی.)1311 ،

تلویزیونی و باال بردن قدرت انتخاب افراد است،

رفیعی ( )1311در پژوهشی با عنوان تاثیر

استفادهْ فزاینده از ماهوارهها به عنوان شاهراه در فرآیند

آسیبهاي برنامههاي شبكههاي فارسی زبان بر

هویتبخشی و شكلگیري آن در جامعه نقش پیدا

خانوادهي ایرانی  ،نتیجه میگیرد كه ،تبلیغات سوء شبكه

میكنند .سریالهاي ماهوارهاي عاملی در تحول بسیاري

هاي ماهوارهاي فارسی زبان اثرات مخربی در اعتقادات،

از خانوادههاي ایرانی میباشند ،زمانی كه اعضاي

تفكرات ،شخصیت و تربیت خانوادهها بویژه زنان و

خانواده ساعتها به مشاهده برنامههاي مختلف ماهواره
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از جمله سریالهاي خانوادگی میپردازند ،رعایت

اثر تماشاي برنامهها در هر یک از زوجین شكل

بسیاري از ارزشها از جمله حریم میان زن و مرد براي

میگیرد و موجب وارد آمدن فشار به زوج دیگر براي

آنها كم رنگ میشود؛ هم اكنون دختران و پسران

رسیدن به سطوح باالي موفقیت می شود .در واقع این

جوان تحت تآثیر شبكههاي ماهوارهاي خیلی راحت

برنامه ها سبب برآورده نشدن توقعات و انتظارات

بدون در نظر گرفتن جنس با یكدیگر ارتباط برقرار

زوجین از یكدیگر شده ،انتظاراتی كه افراد به دنبال

میكنند ،به گونهاي كه شاهد افزایش ارتباطات

دستیابی به آنها هستند ،ولی در نهایت جز فاصله

نامشـروع خانوادگـی هستیم و ارزشهـاي خانوادگـی

گرفتن از هم و انزواي هرچه بیشتر آنان حاصلی به

كه در پناه آن ارتباطات میان زن و مرد نامحرم محدود

دنبال ندارد (جاللی.)1311 ،

میشد ،كنار گذاشته شده است (خلیلی.)1313 ،
محمّدي سیف ( )1313در مقالهاي با عنوان
شبكههاي ماهوارهاي و تغییر در كاركردهاي خانواده،
نتیجهمیگیرد كه ،در خانوادههاي سنتی اعضا بر اساس
پیوندهاي فردي صمیمانه و عاطفی به همدیگر گره

هدف اصلي
آسیبشناسیگرایش خانوادههاي تهرانی به شبكههاي
تازه تاسیس فارسی زبان كه درناحیه  3منطقه  1تهران
زندگی میكنند.

خورده و داراي روابط اجتماعی دو جانبه و تعهدآفرین
نسبت به یكدیگر بودند و این امر افراد جامعه را به

سوال اصلي

عنوان «افراد یک كل» متصل به هم نگاه میداشت« .اما

آسیبهاي گرایش خانوادهها به برنامههاي شبكههاي

امروزه با ورود رسانههاي نوین ،خانوادهها دچار تغییر و

ماهوارهاي فارسی زبان كه در ناحیه  3منطقه 1تهران زندگی

دگرگونی شدهاند و روابط نامشخص ،غیرفردي و مجزا

میكنند كدامند؟

از هم را تجربه میكنند .گسترش وسایل ارتباطی سبب
رویارویی انسان با اطالعات گوناگون و متنوع از
محیطهاي مختلف شده است كه نتیجه و پیامد آن تأثیر
بر تمام جوانب دیگر زندگی ،از جمله هویت و
شخصیت افراد بوده است .القاي یک تفكر یا روش
غلط از طریق رسانه بهخصوص در برنامههاي
ماهوارهاي در هر یک از زمینههاي رفتاري افراد ممكن
است به تشدید یا شكلگیري آسیبهاي ارتباطی منجر
شود (محمّدي سیف.)1313 ،
جاللی ( )1311در مقالهاي با عنوان سریالهاي
ماهوارهاي و تاثیر در كاركردهاي خانواده ،نتیجه
میگیرد كه ،سریالهاي ماهوارهاي انواع توقعات جنسی
را در بینندگان ایجاد كرده و مخاطبان براي دستیابی و
ارضاي آنها بسهولت مرتكب هر نوع انحرافی
میشوند .همین طور احساس محرومیت نسبی كه در

نتیجهگیري
فراتحلیل به عنوان رویكردي مدرن ،چندسطحی،
چندبعدي ،به مفهوم تركیب و یكپارچهسازي یافتههاي
واحد و پراكنده در قالب روشی علمی ،جهت استفاده
بهینه مورد استفاده روزافزون قرار گرفته و زمینه را براي
شناسایی نقایص كارها فراهم كرده است .در این
پژوهش تالش بر آن است تا با بررسی عملكرد
رسانههاي پیشتاز در این جبهه ،همچون شبكه هاي
فارسی زبان ماهواره تشریح نموده و از سوي دیگر
اهداف آنان را مورد فراتحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
باتوجه به یافتههاي تحقیق در ارتباط با ابزارهاي
تاثیرگذار شبكههاي فارسی زبان ماهواره بر مخاطبین
خود بویژه جوانان در داخل كشور باید گفت كه این
رسانهها با توجه به تعریف حوزه وظایف خود یعنی
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حركت در راستاي سیاستهاي غرب علیه كشورمان از

در حالی كه در رسانه ملی پیام به شدت سانسور شده

راهكارهاي خالف و همچنین از حوزههاي مختلف

است ،با رفع این مساله در حد معقول مخاطبان افزایش

جهت تحت تاثیرگذاري بر جوانان استفاده میكند .در

پیدا خواهند كرد.

حوزه خبري از جذب جوانان تحصیلكرده و داخلی

بایستی مجوز فعالیت شبكههاي خصوصی براي

جهت امور خبري و پرسنلی تا پخش برنامههایی با

ایجاد رقابت و افزایش مخاطب صادر شود.رقابت در

محتواي ورزشی ،هنري ،موسیقی زیر زمینی و ایجاد و

عرصه رسانه باعث كشش و گرایش مخاطب به رسانه

پخش برنامههاي گفت و شنود روزانه و ثابت جهت

می شود ،چنانچه صدا و سیما فرهنگ رسانههاي برون

تاثیرگذاري بر طیفهاي مختلفی از جوانان با افكار و

مرزي را مغایر با اصول جامعه میداند باید به تولید

نگرشهاي مختلف بهره میبرد همچنین این رسانهها

فرهنگ در برنامههاي خود بپردازد ،طبیعتاً زمانی كه این

با در اختیار داشتن ابزارهاي رسانهاي و كمكی دیگر

تولید وجود ندارد تهاجم فرهنگ این رسانهها روز به

خود در حوزه سیاسی و فرهنگی نیز سعی در

روز افزایش پیدا خواهد كرد .بنابراین عواملی همچون،

تاثیرگذاري بر قشرهاي مختلفی از جوانان بخصوص

محیط بسته ،رقابتی نبودن ،عمل نكردن براساس نیاز

دانشآموزان دارد این امر بویژه در عرصه انتخابات اخیر

مخاطب ،دروازهبانی یک طرفه پیام ،آزاد نگذاشتن ذهن

و مواقع حساس از سوي این رسانه و در قالب دعوت

مخاطب در انتخاب ،قطره چكانی اطالعات به مخاطب،

از دانشجویان براي آشوب و هرج و مرج و نافرمانی

باعث روي آوردن مخاطبان به سوي رسانهها و

مدنی صورت می گیرد.

شبكههاي برون مرزي به ویژه شبكههاي فارسی زبان

با توجه به عناصر برنامهسازي و اهداف خاصی كه
درست اندركاران برنامههاي شبكههاي فارسی زبان

ماهوارهاي تازه تاسیس و عدم استقبال از شبكههاي
داخلی میشود.

ماهوارهاي دارند ،این شبكهها را میتوان مهمترین

یافتههاي بدست آمده از پژوهش به نوعی حاكی از

شبكهها براي تحلیل درباره جوان ،رسانه و سبک

نوعی فاصله گرفتن از قدرت و گرایش به گریز از

زندگی دانست .چراكه این شبكهها ،مخاطب خود را

سلطه توسط افراد خانواده بود .در این رابطه به نظر

جوانان قرار داده و درصدد است با ارضاي

میرسید كه افراد خانواده خواهان نوعی از تغییرات در

نیازمنديهاي فراغتی ،آنها را به مخاطبان اثرپذیر و

زندگی خود بودند؛ تغییراتی كه در آن دیگر زن صرفاً

منفعل براي پذیرش آن سبک زندگی تبدیل كند كه به

موجودي منفعل و متعلق به آشپزخانه در تلقی

آنها ارائه میدهد .به عقیده پژوهشگر ،مؤثرترین

نمیشود ،بلكه در آن زن به موجودي ارتقا مییابد كه

راهكار براي مقابله با اهداف این گونه شبكههاي

در آن توانایی كار كردن ،كسب درآمد و قدرت تصمیم

ماهوارهاي ،آگاهسازي جوانان در توجه به اهداف اصلی

دارد و رابطه نسبتاً برابرتري در برابر مرد قرار میگیرد.

پایهریزي این شبكهها و محتواي برنامههاي آنان و

این امر برخالف آن چیزي ایت كه مردساالري ایرانی

آموزش صحیح خانوادهها است تا از جذب مخاطب به

خواهان آن است .اظهارات افراد درطول مصاحبهها

سوي برنامههاي شبكههاي فارسی زبان ماهوارهاي و

نشان داد كه آنان روایت قدرت مستقر جامعه مردساالر

گسترش این طیف از مخاطبان جلوگیري شود .برنامه

ایرانی را از زن قبول ندارند و به اشكال متنوعی در

سازي میبایست بر اساس نیاز مخاطب جامعه باشد ،در

برابر آن مقاومت میكنند ،مقاومتی كه نمودي از آن

رسانههاي معتبر دنیا قضاوت پیام بعهده مخاطب است،

خوانشی است كه آنان از زن در سریالهاي شبكههاي
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فارسی زبان دارند.

پیشنهادات

نتایج بخش كیفی این پژوهش حاكی از آن است كه

 -1برنامهسازي میبایست بر اساس نیاز مخاطب جامعه

مصاحبهشوندگان بیشتر تمایل دارند كه وضعیت زندگی

باشد ،در رسانههاي معتبر دنیا قضاوت پیام بعهده

افراد سریالها و برنامههاي شبكههاي فارسی زبان تازه

مخاطب است ،در حالیكه در رسانه ملی پیام به

تاسیس ماهوارهاي را با وضعیت زندگی خود مقایسه

شدت سانسور شده است ،با رفع این مساله در حد

كنند .یافتهها نشان داد كه والدین اكثراً معتقدند كه این

معقول مخاطبان افزایش پیدا خواهند كرد.

برنامهها تاثیر چندانی بر آنها ندارد .در این رابطه به نظر
میرسد كه محیط و جامعه تغییرات به وجود آمده

 -1بایستی مجوز فعالیت شبكههاي خصوصی براي
ایجاد رقابت و افزایش مخاطب صادر شود.

درافكار خانوادهها را خنثی میكند و شرایط قبلی را باز

 -3رقابت در عرصه رسانه باعث كشش و گرایش

تولید كند .به طور كلی میتوان گفت كه افراد خانواده،

مخاطب به رسانه میشود ،چنانچه صدا و سیما

خواهان تغییرات در روابط با جنس مخالف خود و

فرهنگ رسانههاي برون مرزي را مغایر با اصول

سهیم شدن در قدرت میباشند.

جامعه میداند باید به تولید فرهنگ در برنامههاي

نتایج بخش كمی این پژوهش نیز حاكی از است كه

خود بپردازد ،طبیعتاً زمانی كه این تولید وجود ندارد

هرچه سن افراد باالتر میرود تمایل افراد به تماشاي

تهاجم فرهنگ این رسانهها روز به روز افزایش پیدا

برنامههاي شبكههاي فارسی زبان ماهوارهاي با انگیزه

خواهد كرد.

آموزشی كاهش مییابد و در عوض تمایل آنها به

بنابراین عواملی همچون ،محیط بسته ،رقابتی نبودن،

تماشاي برنامههاي شبكههاي فارسی زبان ماهوارهاي با

عمل نكردن براساس نیاز مخاطب ،دروازهبانی یک

انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی و انگیزه فرار از واقعیات

طرفه پیام ،آزاد نگذاشتن ذهن مخاطب در انتخاب،

روزمره افزایش مییابد .نتایج نشان داد كه وضعیت

قطره چكانی اطالعات به مخاطب ،باعث روي آوردن

تاهل نیز در نوع استفاده از رسانهها موثر است .بر

مخاطبان به سوي رسانهها و شبكههاي برون مرزي به

اساس نتایج آسیبهاي همچون تهدید سالمت

ویژه شبكههاي تازه تاسیس فارسی زبان ماهوارهاي و

جسمانی ،افزایش مصرفگرایی ،افت عملكردهاي

عدم استقبال از شبكههاي داخلی میشود.

تحصیلی و شغلی ،وابستگی و اتالف وقت ،كاهش

 -1در مقابل هجوم فرهنگی باید مقابله فرهنگی

تعامالت واقعی ،ایجاد زمینههاي اختالف ،تنش بین

صورت گیرد .برنامهسازان فرهنگی و هنري و

همسران ،فراهم سازي گسست و درگیري بین نسلی،

سازمانهایی مانند صدا و سیما ،وزارت فرهنگ و

باورهاي غلط درباره مسائل عاطفی و جنسی ،بلوغ

ارشاد اسالمی ،سازمانهاي تبلیغات اسالمی ،نظام

زودرس و دسترسی سریع به اطالعات جنسی ،ترویج

آموزش و پرورش ،نظام آموزش عالی و دیگر

خشونت ،مدگرایی ،القاي ضدارزشها به جاي

ارگانهاي دولتی باید در بخش غنیسازي و

ارزشها ،ترویج خانوادههاي بدون ازدواج (هم خانگی-
ها) و تهاجم فرهنگی خانوادههاي تهرانی را بیشتر از
پیش تهدید میكند.

سالمسازي فرهنگ سرمایهگذاري كنند.
 -5در مقابل تهاجم فرهنگی باید فعالیت ،برنامه سازي،
تفریحات سالم و امكانات كافی ایجاد شود .چرا كه
منع و مقابله تنها راه مقابله نیست.
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خانواده در حوزههاي فرهنگی گوناگون .مترجم :محمد

منابع
ابراهیمی ،علی ( )1311مقاله تاثیرات شبكههاي

بوستی ،جیانكارلو .)1311( .درسهاي قرن بیستم.

غربی ماهوارهاي برخانوادها.
اسماعیلی ،علیمحمد ( .)1381جنگ نرم در همین
نزدیكی .تهران،

جعفر پوینده .نشر ماهی.

تهران.

دو مصاحبه و دو گفتار منتشر شده از كارل پوپر.
[ترجمه] هرمز همایون پورو.

نشر ساقی.

نشر فروزان .

دغدغههاي

بیابانگرد ،اسماعیل .)1381( .فرزند من و رسانه.

رسانهاي جهان عرب( ،ترجمه) .تهران .دفتر

تهران ،مركز امور زنان و خانواده نهاد ریاست

اعتضادالسلطنه،
پژوهشهاي

(.)1381

محمد.

جمهوري.

رادیو.

اولسون ،دیوید .)1311( .رسانهها و نماد:
صورتهاي بیان ،ارتباط و آموزش[ .ترجمه] محبوبه
مهاجر .تهران :انتشارات

احسانی ،مریم ،)1381( .میزان گرایش نوجوانان به
برنامههاي تلویزیونی ماهواره ـ پایانامه كارشناسی
دانشگاه آزاد واحد تهران مركز چاپ نشده است.
استونز ،راب .)1311( .متفكران بزرگ جامعه
شناسی .ترجمه مهرداد میردامادي .نشر مركز.

تهران.

اعزازي ،شهال .)1310(.دگرگونی در نقش زنان،

بیخانی ،سروه .)1311( .مقاله آسیبشناسی استفاده
از ماهواره و تاخیرآن برتضعیف بنیان خانواده.
بولتون ،رابرت)1381( .روانشناسی روابط ارتباط
انسانی ،ترجمه حمید رضا سهرابی تهران ،انتشارات
رشد.

بیچرانلو ،عبداهلل« .)1381( .سینماي ایران در تقابل
با ویدئو ،تلویزیون و ماهواره» .تهران .نامه پژوهشی

علمی.

احمد پناهی ،علی .)1311 ( .مقاله فرزندان و نقش

فرهنگی .دوره سوم شماره نهم .سال ( 1 .)11ـ .310
ثنایی ( )1311مقاله نقش آسیبهاي مخرب ماهواره

آموزش و تربیتی والدین.
افهمی ،آذین ،بنفشه و حمیدرضا آقامحمدیان.
« .1381بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به ماهواره و
تأثیر آن بر باورها و رفتار دینی مردم» .شوراي پژوهشی
اداره كل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوي 1 .ـ

.11

امام جمعه ،فرهاد )1388(.جامعه شناسی فرهنگی،

در خانوادهها.
جاللی ،احمد ( )1311مقاله سریالهاي ماهوارهاي و
تاثیر در كاركردهاي خانواده.
خلیلی،محمد علی( )1313مقاله آسیب شناسی
استفاده از ماهواره و تاثیرآن بر خانواده.
رفیعی ( )1311مقاله تاثیر آسیبهاي برنامههاي

انتشارات بهمن برنا.
آزاد سازي ماهواره در حال بررسی است .روزنامه

شبكههاي فارسی زبان بر خانوادهي ایرانی.
محمّدي سیف ،رضا ( )1313مقاله شبكههاي

حیات نو 11 .خردادماه11..1380 ،
آقاپورحصیري ،سیدمهدي ( .)1313وبالگ فرهنگ
و اندیشه.
بهرامی كمیل .نظام ( .)1388نظریه رسانهها .نشر
كویر.

بهنام ،جمشید .)1383( .تحوالت خانواده ،پویایی

77

برنامههاي شبكه هاي ماهوارهاي تلویزیونی بر هویت
دینی جوانان.

سروش.

(مجموعه مقاالت) .تهران .نشر

بختیاري ،حسن )1311(.مقاله بررسی رابطه

ماهوارهاي و تغییر در كاركردهاي خانواده.
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