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  :تقدیم به

  

هاي زندگیم را مـدیون روح  روح همیشه جاویدان پدرم اسماعیل طاهري که تمامی پیشرفت 

  .دانمبلند پروازانه ایشان و  زحمات مادرگرانقدرم خدیجه احمدي می

همچنین همسر مهربانم مجتبی نجات، برادر گرانقدرم دکتر مسعود طاهري که در تمـام ابعـاد و   

مسیر زندگیم بعد از پروردگار قادر بهترین حامی ام بوده و خصوصاً فرزندان دلبنـدم  مهنـدس   

ترا و مینا نجات که در طی ارتقاء تحصـیلی ام سـختی و کاسـتی هـاي فراوانـی را متحمـل       می

  .اندگردیده



 

 د 
 

  :قدر دانی

بجاست که از کلیه اساتید و زحمت کشان کادر آموزشـی ام از مقطـع کـاردانی در دانشـگاه     

علمی کاربردي کیش تا دانشکده ارتباطات فرهنگی سوره؛ جناب آقاي دکتـر رضـائیان رئـیس    

سبق دانشگاه علمی کاربردي جزیره کیش، خصوصاً جناب آقاي دکتر منصـور سـاعی، اسـتاد    ا

دوره کارشناسی و همچنین استاد راهنما در مقطع کارشناسی ارشدم، همچنـین جنـاب آقـاي    

دکتر امید علی مسعودي؛ مدیر گروه محترم دانشکده ارتباطات سوره و اسـتاد مشـاور؛ جنـاب    

استاد داور و کلیه بستگان، دوستان و همکـارانی کـه در بـه اتمـام     آقاي دکتر رحمان سعیدي؛ 

اند؛ خصوصاً جنـاب آقـاي امیـد بهرامیـان کمـال      رساندن این پایان نامه با بنده همکاري داشته

  . تشکر را دارم
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  :چکیده

آن باتوجه به گسترش روز افزون استفاده از شبکه هاي تلویزیون ماهواره اي در ایران، این پژوهش بر 
تلویزیون ماهواره اي را بر پایبندي به فارسی زبان شبکه هاي  مواجهه بابوده است تا تاثیر برخورداري و 

روش تحقیق انتخاب شده، روش پیمایشی مقطعی . ساله تهرانی بررسی کند 49تا  15هویت فرهنگی زنان 
ندي به هویت فرهنگی در آن بوده است و ابزار جمع آوري اطالعات، پرسشنامه کتبی بوده که مقیاس پایب

نفر انتخاب شده که براساس روش نمونه گیري  400حجم نمونه براي اطمینان . استاندارد بوده است
تحلیل یافته هاي تحقیق نشان داده است که . خوشه اي چند مرحله اي در شهر تهران انتخاب شده اند

آن در  مواجهه بای برخوردار هستند و میزان درصد از زنان مورد مطالعه از شبکه هاي تلویزیون 82بیش از 
میانگین پایبندي به هویت فرهنگی نیز در همین مقیاس . بوده است 50,64برابر با مقیاس صفر تا صد 

درصد بیشتر از هویت فرهنگ عینی بوده  10میانگین بعد ذهنی آن به میزان بوده است و  62,55برابر با 
نتایج تحقیق نشان داده است که کسانی که از ماهواره برخوردارند و از آن استفاده می کنند نسبت . است

نشان داده است که  چند متغیرهتحلیل . به دیگران پایبندي بسیار کمتري به هویت فرهنگی ایرانی دارند
واره باعث تضعیف هویت به ترتیب میزان رضایت از ماهواره، مواجهه با آن و اعتماد به برنامه هاي ماه

فرهنگی زنان می شوند درحالی که محتواي آگاهی بخش و علمی و خبري باعث تقویت هویت فرهنگی 
-ارزشی، سن، تحصیالت و پایگاه اجتماعی –این درحالی است که تاثیر محتواي تفریحی . می شود

  .اقتصادي بر هویت فرهنگی معنی دار نبوده است

  

  .فرهنگی، تلویزیون ماهواره اي، خشنودي، اعتماد به رسانه، زنان هویت، هویت: کلمات کلیدي
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 مقدمه-1-1
سازي، نماد فرهنگی، انگارههاي قرن نوزدهم، ضرورت و توجه به مسائلی از جمله فرهنگ، هویتتا دهه

اند، این دست مفاهیمی که امروزه به عنوان یک ضرورت کلیه جوامع به آن توجه خاصی مبذول داشته و از
- هاي مختلف از جمله فرهنگ، هویت، زیباییاندیشمندان علوم متفاوت در خصوص زمینه. مطرح نبود

پایانی قرن بیستم جهان شکل هاي این دست مفاهیم سخن به میان نیاورده بودند، از دهه شناختی و از
ایجاد تحوالت پرشتاب علمی تکنولوژیک نبوده، بلکه با  این شکل تازه تنها به دلیل اي به خود گرفت؛تازه

و سپس ماهواره در سطح جهانی، تفکر و توجه در  1948هاي همگانی مانند تلویزیون در دهه ظهور رسانه
اي،  فردي، جمعی، اجتماعی، ملی، بومی، منطقه(هویت، )بومی، ملی، مذهبی(مورد مسائلی چون فرهنگ

قابل نفوذ مورد بررسی اندیشمندان قرار گرفت و با شناخت  بسترهایی به عنوان ،.. ).فرهنگی، دینی و
هاي ناشی از تکنولوژي و ابزارهاي نوین آن بر فرد و اجتماع جهان، اندیشمندان عرصه علوم اثرات و پدیده

هاي جمعی و تاثیرات هاي مختلفی در باب رسانهها و فرضیهشناسی نظریهو روان شناسی، اجتماعیجامعه
ها، رفتارها و در نهایت فرهنگ جوامع بشري مورد ها، سلیقهایجاد تغییر در ارزش آن بر مخاطبان براي

- رتريآمریکا که همیشه به دنبال بمتحدهایاالت کشورهاي غربی در رأس آن. بررسی و مطالعه قرار گرفت
هاي مخالف خود خصوصاً براي سلطه بر جوامع در حال براندازي حاکمیت؛ درپی طلبی و خودکامگی بوده

ایجاد رفاه و تأمین مواد  این کشورها در جهت مندي هر چه بیشتر از منابع طبیعی و امکاناتتوسعه و بهره
زدهم اعالمیه جهانی حقوق بشر به را در ماده نو» نظریه جریان آزاد اطالعات«اولیه جوامع صنعتی خود 

  . تر نمایدمستحکم گري خود را از طریق ابزارهاي ارتباطیاین طریق مداخله تصویب رساند، تا از

در  1948هـاي مـارس و آوریـل    المللی سازمان ملل متحد درباره آزادي اطالعات که در ماهکنفرانس بین
مجمع عمومی ملل متحد در دهم ماه دسامبر همان سـال  ژنو برگزار گردید و اعالمیه جهانی حقوق بشر در 

المللـی حـاکم بـر ارتباطـات     این اعالمیه درباره آزادي اطالعات، نظم بین 19به تصویب رسید، بر اساس ماده 
جریــان آزاد «، لـذا نظریـه   )9: 1372شـکرخواه،  (جهـانی، بـر مبنـاي جریـان آزاد اطالعـات گذاشــته شـد       

-متحـده بـه  ایاالت همگان به اطالعات و اخبار و آزادي بیان اهرمی در دستتحت لواي دسترسی » اطالعات
  .هاي عمومی گردیدگیري از رسانهمنظور بهره

هنگامی که کشـورهاي درحـال توسـعه    ، استاد ارتباطات دانشگاه کالیفرنیا 1براساس برهان هربرت شیلر 
-گرگونی و وابستگی فرهنگی نیز وارد مـی آورند، در یک فرایند دبه نظامی تجاري پخش تلویزیونی روي می

گیـري ارزش  ها و موجبات سنتی و الگوهـاي دیگـر شـکل   گرایی بر انگیزههاي مصرفشوند که در آن ارزش
  ).205: 1380تامپسون، (کند ها را خنثی میغلبه یافته، آن
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سیاسی، اقتصـادي  هاي خارجی به علت بعد مسافت و موانع مختلف جغرافیایی، در گذشته، نفوذ فرهنگ
تـا جـایی کـه در عصـر     . نفوذ فرهنگی سرعت گرفـت  1990از دهه . گرفتو اجتماعی به کندي صورت می

اسـتاد مرکـز مطالعـات رسـانه اي      1کنیم؛ مارشـال مـک لوهـان   ها را تجربه میحاضر انهدام جمعی فرهنگ
دون مرز در خواهـد آمـد،   تورنتو، که سیاره زمین به صورت یک دهکده جهانی یعنی به صورت یک جهان ب

دارد که اثرات فرهنگی با سهولت و سرعت در سطح جهان اشاعه خواهـد یافـت و حالـت متمرکـز     اظهار می
پذیر اسـت، بـه   هاي بومی آسیبپذیرش فرهنگ خارجی را که حاصل تحمیل اصولی نفوذ بیگانه بر فرهنگ

  ).1998: اپادورائی به نقل از (وجود خواهد آورد 
ل حاضر قابل درك است، پرتاب اولین قمر مصنوعی به فضا توسـط اتحـاد جمـاهیر شـوروي     آنچه در حا

، عصري را در روابط بین المللی گشود که در عرض کمتر از نیم قرن جهـان را  1957سابق در چهارم اکتبر 
هـاي   رسـانه (و ابزارهـاي آن  بطوریکـه در عصـر حاضـر تـاثیر تکنولـوژي     . اي کوچک مبدل ساخت به دهکده

بر بستر جوامع گسترانیده گردیده که گویی تمام جهان در داخل توري از تارهاي عنکبـوتی  ، چنان )معیج
هـاي   اگـر تصـور کنـیم کـه شـبکه     . محصور گردیده و دهکده جهانی مارشال مک لوهان شکل گرفته اسـت 

انـد، بخـوبی   ودهاي در تمامی پهنه آسمان ارتباطات را مانند تار عنکبوت به سراسر کرات متصـل نمـ   ماهواره
ارسـال امـواج دیجیتـالی     این ارتباطـات و جریـان    ها چگونه تحت تاثیر توان تصور نمود که تمامی انسانمی

اي از جهـان  گسترده توانند در یک مدت زمان کوتاه اطالعات وسیعی را در سطحاند؛ بطوریکه میقرار گرفته
هـاي عمـومی   هاي زندگی و سلیقهدارند و آنی بر شیوهتوان به مغز متفکر جهان ترسیم نمود، ارسال که می

از سوي دیگر اگر به محوریت زن در خانواده و در جامعه توجه داشته باشیم، بـا تکیـه   . جوامع تأثیر بگذارند
شناسی مبرهن است که در طول تاریخ زنان همیشـه مظهـر زیبـایی، طـراوت،     شناسی و جامعهبر علوم روان

یاز به نوجویی و نیـاز بـه   ن باشد و لذاذاتی جنیست زن میاین خصلت  اند و بوده ...از خودگذشتگی و ساحسا
یکی از مظاهر اساسی تثبیت شخصیت فرهنگی و اجتمـاعی فـردي زنـان اسـت      زیبا جلوه نمودن؛ نو شدن،

 زنـان در . کنـد هاي لباس پوشیدن و طرز آرایـش و طـرز رفتـار بـروز مـی     که به اشکال گوناگون مانند شیوه
مسیر شکل گرفتن شخصیت خود به دنبال الگوهایی هستند که آنـان را هـر چـه بیشـتر بـه سـلیقه و ذات       

این میان نهادهاي اجتماعی جامعه ما نـه   در. شان و نیازهاي روحی و روانی نهفته در آنان نزدیک کند درونی
دهی بـه شخصـیت   و شکلدهی به الگوهاي زنان در پوشش تنها نتوانستند نقشی فعال و اثر بخش در شکل

رواج و . آنان داشته باشند بلکه با عملکرد ناقص خود موجبات گرایش زنان را به الگوهاي غربـی دامـن زدنـد   
ایـن جریـان دامـن     نیـز بـه  .. .اینترنت و ماهواره و  هاي جمعی فراگیر و اثربخشی مانند ویدئو، گسترش رسانه

لذا ضرورت مطالعه و بررسی و توجه بـه  . ی کشور گردیدندملهايزدند و باعث به انفعال کشیده شدن رسانه
بایـد دیـد     با توجه و اهمیت هویـت فرهنگـی زنـان،   . مسائلی چون فرهنگ و هویت زنان بخوبی روشن است
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رسانه ها و مخصوصاً رسانه فراملی شبکه هاي ماهواره اي چه نقشی درهویت و هویت فرهنگی زنـان ایرانـی   
  دارند
  

 بیان مسأله -2 -1
هویت فرهنگی یکی از بخشهاي مهـم  . اي و هویت فرهنگی است موضوع پژوهش حاضر تلویزیون ماهواره

در 1982هـاي فرهنگـی کـه در سـال      در کنفـرانس جهـانی در بـاره سیاسـت    . ملی هر کشوري است هویت
کنـد کـه بـه     فرهنگی را هسته مرکزي شخصیت فردي و جمعی قلمداد مـی  مکزیکوسیتی برگزارشد، هویت

هاي معتبر، رفتار، اعمال و فرایندهایی است که یک جامعـه را در   مثابه اصولی حیاتی زیربناي بیشتر تصمیم
). 30: 1379سـلیمی،  (کنـد هـاي خـود را حفـظ مـی    اینکه ویژگی سازد؛ در عیندستیابی به توسعه توانا می

روح (تشـکیل شـده اسـت   هایی چون ملت، قلمرو جغرافیاي سیاسـی، زبـان و دیـن    هویت فرهنگی از مؤلفه
فرهنگی یک جامعـه بـه سـه     این باور است که هویت شناس سنگالی برآنتادیوپ انسان). 28: 1379االمینی، 

فرهنگـی نـاقص    شناختی بستگی دارد، با از بـین رفـتن هـر کـدام از آنهـا هویـت      عامل تاریخی، زبانی، روان
 ۀمعتقـد اسـت کـه هویـت سرچشـم     سـپانیایی  جامعه شناس ا1ستلزمانوئل کا). 5: 1361آنتادیوپ، (شود می

برداشت کاستلز از اصطالح هویت، در صـورتی کـه   . )29-22: 1380کاستلز، (معنا و تجربه براي مردم است
سـازي بـر اسـاس یـک ویژگـی فرهنگـی یـا         گران اجتماعی باشد، عبارت است از فرایند معناسخن از کنش

شود، براي هر فرد خـاص   ه بر منابع دیگر اولویت داده میهاي فرهنگی کاي از ویژگیهم پیوستههمجموعه ب
ساختن هویـت همـواره در بسـتر    . گر جمعی ممکن است که چندین هویت وجود داشته باشدیا براي کنش

ایـن سـه صـورت     ساختن هویت تمایز قائل شد کـه  أباید بین سه صورت و منش .گیردقدرت انجام می روابط
هویت فرهنگی به معنـی میـزان تعلـق    . دار هویت مقاومت و هویت برنامه، بخش هویت مشروعیت: عبارتند از

عاطفی و وفاداري مردم به دین، مذهب، مناسک، آداب و رسوم، نمادهـا، و میـراث فرهنگـی اسـت؛ میـراث      
  .)کاستلز، همان(ها، فلکلور، زبان و مناسک فرهنگی استها، اسطورهها، عرفاعیاد، سنت: فرهنگی شامل

شـود و  هویت فرهنگی بوسیله عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی بازتولیـد و بازنمـایی و بـازتعریف مـی     
یکی از عوامـل فرهنگـی مهـم در تأثیرگـذاري بـر      . گیرد این عوامل نیز مورد هجمه قرار می وسیلهزمان بههم

انند هویت فرهنگـی را تقویـت   تو ها به تیغ دولبه شباهت دارند، هم می رسانه. ها هستند فرهنگی رسانههویت
هـاي   مؤلفـه  از سـوي نگارنـده،   ات صورت گرفتـه براساس مطالع. گسست فرهنگی گردندو هم موجب  کنند

، )دین و مـذهب (، دیانت)نوشتاري و گفتاري(زبان : بندي نمود حوزه تقسیم 5توان در  ایرانیان را می فرهنگی
نظـامی  (، نظـام اجتمـاعی  )ادي، و میـراث معنـوي  میـراث مـ  (جغرافیاي فرهنگی، تاریخ و حافظـه فرهنگـی   

   .)آموزشی، نظام خانواده، نظام اقتصادي، فرهنگی، سیاسی و حقوقی
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اي بـه یکـی از منـابع تولیـد،      هاي فراگیري همچون تلویزیـون مـاهواره   در جامعه اطالعاتی کنونی رسانه
هـاي کنـونی را از محـیط و     نسـل اند، بطوریکه شناخت تصـویر و درك   بازتولید و توزیع معرفت تبدیل شده

هاي نـوین بـه دلیـل حضـور فراگیرشـان       این رسانه در بسیاري از موارد . دهند هاي پیرامونی شکل می پدیده
عنـوان منبـع و مرجـع     اند و بـه  پذیري شده جایگزین نهاد خانواده، آموزش و پرورش و دیگر نهادهاي جامعه

امـروز تلویزیـون بـا کمـک فنـاوري مـاهواره بـا        . انـد  در آمدهها  فرهنگی نسلها و هویت اصلی دریافت ارزش
ها و عناصر فرهنگـی یـک جامعـه در میـان      گذشتن از مرزهاي ملی یک کشور قادر به پخش و انتشار ارزش

اي باعث شده است کـه تغییـرات و تحـوالت هـویتی در      ماهوارهخاصیت فراملی تلویزیون. جوامع دیگر است
جامعـه   1هـارت  اینگـل  براي نمونه نتایج تحقیـق رونالـد   . تاب زیادي همراه شودبیشتر کشورهاي جهان با ش

نشـان داد کـه   » هـاي جهـانی  مطالعـه ارزش «با عنوان  2000شناس ارزشها در دانشگاه میشیگان، در سال 
این تغییـرات ناشـی    فرهنگی وسبک زندگی مردم جهان رخ داده است کهها، هویت تغییرات بزرگی بر ارزش

تـوان اذعـان    ترتیـب مـی  بدین. هاي فراملی بوده استهاي نوین ارتباطات و اطالعات و رسانهفناوري از نقش
هـا در زنـدگی شخصـی و     هاي ارتباطات و اطالعات و اهمیت نقش رسـانه  کرد که تغییرات سریع در فناوري

هـاي   ایجاد تفـاوت   فرهنگی وداشته؛ که یکی از آنها تغییر هویتگروهی افراد جامعه، نتایج مختلفی را در پی
هـاي دیگـر در    هـاي فرهنگـی، اجتمـاعی و اخالقـی فرهنـگ      فرهنگی بین افراد یک جامعـه و تـرویج ارزش  

هــاي  آمـده اســت لبـاس  ) 114: 1381(در تحقیـق یوســفی : بـراي مثــال . هـاي بــومی شـده اســت   فرهنـگ 
 نمودهـاي تـاثیر تلویزیـون   الشکل جوانـان، گـوش دادن بـه موسـیقی پـاپ، مـدگرایی و نظـایر آن از         متحد

هاي فرهنگـی خـود    هاي کنونی و عدم پایبندي آنان به ارزش فرهنگی نسلاي بر تغییر رفتار و هویت ماهواره
اي موجب گردیده که مخاطبـان مختلفـی ماننـد نوجوانـان، جوانـان و       عالوه بر این، تلویزیون ماهواره. است

سـازي هویـت فرهنگـی را مطـابق      ترکی پیـدا کننـد و یکسـان   بینی مشـ  ها، باورها و جهان میانساالن دیدگاه
  . ایجاد نمایند )هاي تولید کنندگان پیام(ها هاي فرهنگی داخل محتواي رسانهارزش

اي  هـاي تلویزیـون مـاهواره    هاي تلویزیون داخلی، کانال ایران عالوه بر شبکه هاي اخیر در جامعه  در سال
ایرانـی هسـتند    اي زنـان  مـاهواره بخش عمده مخاطبان تلویزیون. اند ضریب نفوذ و گسترش باالیی پیدا کرده

در این راستا پژوهش حاضر درصدد اسـت بـه مطالعـه    . این رسانه قرار دارند روز در معرض که در طول شبانه
 و سوال اصـلی . اي بر هویت فرهنگی زنان ایرانی و ابعاد مختلف آن بپردازد تاثیر استفاده از تلویزیون ماهواره

چه تاثیري بـر پایبنـدي بـه     تحقیق این خواهد بود که استفاده از محتواي تلویزیون ماهواره اي فارسی زبان
  بر چه جنبه هایی از هویت فرهنگی زنان تاثیر گذاشته است؟ هویت فرهنگی ایرانی داشته و
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 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-3
 اي وتـرین آن تلویزیـون مـاهواره   ن، کـه مهـم  در عصر ارتباطات و اطالعات تکنولوژي و ابزارهاي فنـی آ 

پـذیرفت و  ها و مجامع عمومی صورت مـی خانهباشد؛ موجب گشته تا گسترةعمومی که در قهوهمی اینترنت 
دردسر را پیش گیـرد و آن تأثیرپـذیري   گرفت، راهی آسان و بینشأت می از تعقل افراد تبادل افکار و عقاید

الملـل در سـیطرة   جهان و جامعـۀبین  که گسترةاز آنجائی. فشار تعقل استاز محیط و اجتماع بدون تحمل 
راحتـی بـا در معـرض    ایـن تـأثیر امـروزه بـه     هاي جمعـی واقـع گردیـده؛ لـذا     تارعنکبوتی رسانههاي شبکه

   .پذیرداي صورت میهاي ماهواههاي شبکهقرارگرفتن محتواي برنامه
کننـد بـا بررسـی و شـناخت دقیـق از      عـی را مـدیریت مـی   هـاي جم هـایی کـه رسـانه   امروزه ابرقـدرت 

ایجـاد تعـارض در درون جوامـع و انتقـال      تواننـد بـراي   فشارساختاري موجود در جوامع در حال توسعه می
فارسـی زبـان سـود    اي مـاهواره هـاي هاي شـبکه مفاهیم و فرهنگ مصرفی خود با استفاده از محتواي برنامه

روزي در هاي مختلـف بصـورت شـبانه   هایی را از کانالبرنامه ریزي دقیقو برنامه این اساس با طراحی بر. برند
راحتی با کسـب تأئیـد و   پسند باشد تا بهمطلق و همگانی هایینمایند که حامل ارزشسطح وسیع پخش می

بـا عمـومی شـدن و فراگیـر     . توجه مخاطبان در لواي آن فرهنگ و مفاهیم مورد نظر خویش را انتقال دهـد 
فـردي، اجتمـاعی،   زنـدگی، هویـت  اي فارسـی زبـان سـبک   هاي مـاهواره هاي شبکهها و برنامهشدن ماهواره

زمـان طـوالنی و در سـکوت    فرهنگی بومی هر منطقـه در مـدت  ها و در نهایت هویترفتارها و عادات، ارزش
  .ز کندهاي اجتماعی برودر جنبش» هویت فرهنگی جدید« شود تاطی می »هویتی خاموش«روند 

. ها، مسایل اجتماعی جدیدي بوجود خواهد آمـد بنابراین قطعاً در عصر گسترش و عمومی شدن ماهواره
دهنـد، سـازنده هویـت شخصـی افـراد      زنـدگی را تشـکیل مـی   ها که بنیادهاي سبک عادات، رفتارها و ارزش

هـا  نقش رسـانه ، )بین ماهوارهاین  و در(جمعی هايدیگر به دلیل کارکردهاي اجتماعی رسانهاز سوي. هستند
-هـاي زندگی بر همگان آشکار و واضـح اسـت و تأثیرگـذاري رسـانه     و به تصویرکشیدن سبک دادندر نشان

  .ها و رفتارها، موضوع بسیاري از تحقیقات ارتباطی در نیم قرن اخیر بوده است جمعی بر عقاید، ارزش
رب بسیار اهمیت دارد، تولید افراطی و مصـرف  زده و مادي غیکی از مسائل مهمی که در فرهنگ اقتصاد

این فراگرد شـده   افراط در مصرف که خود به صورت یک هدف در آمده باعث کشاندن افراد به. افراطی است
ایـن وضـعیت، روحیـه     به دنبال ). 169: 1365کازنو، (و با اعمال فشار، آنها را دچار انواع تنگناها کرده است 

ایـن    این دوگانگی را مردم .عت در میان ملل جهان سوم نیز غلبه پیدا کرده استمصرف گرایی بر روحیه قنا
 "هـدف "این تعـارض در  «جامعه شناس امریکایی  1کشورها چگونه حل خواهند کرد؟ به قول رابرت مرتون

و البتـه نبایـد فرامـوش کـرد کـه مـا در       ) 1376به نقل از ریتزر، (»چه سرانجامی خواهد داشت؟ "وسیله"و
هستیم و حامل دانایی سرشـته بـا توانـایی زنـان هسـتند، و       "عصر دانایی سرشته با توانایی"آستانه ورود به 
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هاي اجتمـاعی هسـتند و از بسـتر خـانواده و      محکم تغییر، توسعه و پیشرفتباید باور داشت که زنان ستون 
ایجاد سالمت فکـري و   این توجه و  اي سالم داشت و بدنبال آن توان خانوادهمحور اصلی آن زن است که می

تواند در حفظ امنیت و ثبات خـانوادگی و در سـطح وسـیع و    رفتاري نیز پایبندي آنان به فرهنگی بومی می
  . آید گذاري در اقتصاد ملی به حسابی کشور سودآورترین سرمایهمل

کنند و در نـوع رفتـار و عملکـرد نـه     ایفاء می  اینکه زنان نقش بسیار حیاتی را در بستر خانواده با توجه به
 اینده کشـور و نیـروي    هايتنها مردان خود مؤثرند بلکه در نوع رفتار و عملکرد فرزندان که خود نیز سرمایه

اي از جملـه  ژوهش حاضر سـعی دارد بـا بررسـی متغیرهـاي زمینـه     پ جامعه هستند؛ آینده انسانی مورد نیاز
تحصـیالت، درآمـد، شـغل،    (با بررسـی شـرایط اجتمـاعی    و همچنین) .. و وضعیت تاهل سن،(شرایط فردي
اي فارسی زبان، انتخاب نـوع برنامـه،   میزان مصرف و مدت زمان تماشاي تلویزیون ماهواره) ...و  محل زندگی

مـادي  هاي فرهنگی فرهنگی و مؤلفهبر هویت را تاثیر آنها ،ايتماشاي تلویزیون ماهواره اعتماد و رضایت ازو 
  .و غیرمادي بسنجد

  

  :هدف پژوهش-1-4
  هدف اصلی -4-1- 1

پایبنـدي بـه هویـت     اي فارسی زبان بر هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر تماشاي تلویزیون ماهواره
  . باشد سال شهر تهران می 49تا  15زنان  در فرهنگی

  اهداف فرعی -4-2- 1
  :در این راستا اهداف فرعی عبارتند از

 آنابعاد و ساله  49تا  15زنان تهرانی در هویت فرهنگی پایبندي به بررسی توصیفی وضعیت 

  فرهنگیهویت ابعاد بررسی عاملی و تلخیص سازي و کاهش گرایی علمی. 

 49تـا   15بررسی توصیفی وضعیت استفاده از تلویزیون ماهواره اي فارسی زبان از سوي زنان تهرانی 
 .ساله و محتواي آن

  اي فارسـی زبـان بـر پایبنـدي بـه هویـت        هـاي مـاهواره   بررسی تاثیر برخورداري و استفاده از شـبکه
  .آنابعاد و  ساله 49تا  15فرهنگی زنان

 اي فارسی زبان استفاده شده بر پایبندي به هویـت فرهنگـی    هاي ماهواره بکهبررسی تاثیر محتواي ش
 .آنابعاد ساله  49تا  15زنان

 اي فارسـی زبـان اسـتفاده شـده بـر پایبنـدي بـه         هاي ماهواره بررسی تاثیر اعتماد و رضایت از شبکه
 .آنابعاد و ساله  49تا  15هویت فرهنگی زنان
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  آنابعاد و  ساله 49تا  15اي و پایبندي به هویت فرهنگی زنانبررسی رابطه بین متغیرهاي زمینه. 
  

  :سواالت پژوهش-1-5

  
 49تا  15اي فارسی زبان در بین زنان ماهوارههاي شبکهو بهره مندي از ) استفاده(میزان مواجهه .1

 سال تهرانی چگونه است؟

بیشتر اي فارسی زبان ماهوارههاي شبکهمحتواي برنامه هاي سال تهرانی از کدام  49تا  15زنان  .2
 استفاده می کنند؟

سال تهرانی به چه شکلی  49تا  15پایبندي به هویت فرهنگی و ابعاد مختلف آن از سوي زنان  .3
 است؟

هویت  پایبندي زنان بهاي فارسی زبان و میزان ماهوارههاي شبکهبا) استفاده(میزان مواجههرابطه  .4
 ؟ است چگونهفرهنگی 

و میزان پایبندي زنان به هویت فارسی زبان واجهه با شبکه هاي ماهواره اي رابطه میزان م .5
 فرهنگی چگونه است؟

و میزان پایبندي زنان به هویت اي فارسی زبان استفاده شده ماهوارههاي شبکهرابطه نوع محتواي  .6
 فرهنگی چگونه است؟

و میزان پایبندي زنان به اي فارسی زبان استفاده شده ماهوارههاي شبکهرابطه میزان رضایت از  .7
 هویت فرهنگی چگونه است؟

و میزان پایبندي زنان به اي فارسی زبان استفاده شده ماهوارههاي شبکهرابطه میزان اعتماد به  .8
  هویت فرهنگی چگونه است؟

  رابطه بین متغیرهاي زمینه اي و میزان پایبندي به هویت فرهنگی چگونه است؟ .9
 

  :پژوهش رضیه هايف -1-6
هویت  پایبندي زنان بهاي فارسی زبان و میزان ماهوارههاي شبکهبا) استفاده(میزان مواجهه بین -

 رابطه وجود داردفرهنگی 

و میزان پایبندي زنان به هویت فرهنگی فارسی زبان میزان مواجهه با شبکه هاي ماهواره اي  بین -

 رابطه وجود دارد
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و میزان پایبندي زنان به هویت اي فارسی زبان استفاده شده ماهوارههاي شبکهنوع محتواي  بین -

  رابطه وجود دارد فرهنگی

و میزان پایبندي زنان به اي فارسی زبان استفاده شده ماهوارههاي شبکهمیزان رضایت از  بین  -

 رابطه وجود داردهویت فرهنگی 

و میزان پایبندي زنان به زبان استفاده شده  اي فارسیماهوارههاي شبکهمیزان اعتماد به  بین -

  رابطه وجود دارد هویت فرهنگی

  رابطه وجود دارد بین متغیرهاي زمینه اي و میزان پایبندي به هویت فرهنگی -
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  ادبیات تحقیق: فصل دوم
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  مقدمه -2-1
 يپژوهشی در دو بخـش پـژوهش هـا    شینهدر بخش اول ابتدا پی. بخش کلی استهفت  این فصل شامل

داخلی و پژوهش هاي خارجی بررسی می شود و در بخش دوم ابتدا به چیستی و مفهوم هویـت، سـطوح و   
مـدرن، مـدرن،   پـیش (مختصر این مفهـوم در بسـتر تـاریخی آن    به طورهاي آن پرداخته و در ادامه شاخص

ی، تاریخی، سـرزمینی،  بعد اجتماع(بعاد هویتدر ادامه این بخش ا. گیردمورد مالحظه قرار می) پست مدرن
  .شودبیان می ...)سیاسی، فرهنگی و

تبیین موضوع تحقیق ضمن بیان مفهوم فرهنگ و هویـت فرهنگـی،    به منظوردر بخش سوم این فصل، 
، ..).سـنت، غـذا و ذائقـه غـذایی، لبـاس و     (میـراث فرهنگـی   : مثـل هـاي آن  هویت فرهنگی ایرانیان و مؤلفه

، زبـان، دیانـت، تشـریح و سـپس دینمـداري در هویـت ایرانـی، تـاریخ و حافظـۀ          ..).عر، موسیقیش(فولکلور
در بخـش چهـارم بـه چیسـتی     . شود، و جغرافیاي فرهنگی مطرح می)میراث معنوي، میراث مادي(فرهنگی

رتبط هـاي مـ  در بخش پنجم آن نظریـه . شوداي و تاثیرات آن پرداخته میها و ماهواره و مصرف رسانهرسانه
بیرونـی ریچـارد جنکینـز، هویـت      -نظریه کنش متقابل نمادین، هربرت بلـومر، دیالکتیـک درونـی   (با هویت

هـا و  بـه بررسـی نظریـه    ارائه و سـپس ) شناختی، احساسی، رفتاري(بازاندیشانه گیدنز، تئوري هویت تاجفل
-یابی گیـدنز، تئـوري جامعـه    کاشت گربنر، ساخت(هاي ها با استفاده از تئوريهاي مربوط به رسانهدیدگاه
-کاستلز، استفاده و خشنودي الیهوکاتز، برنارد برلسون و دیگران، نظریۀ فرا واقعیت و وانمـایی ژان  ايشبکه

رسـانه و  : بودریار، نظریۀ منش و میدان پیربوردیـو بیـان و بـاالخره بـا اشـاره بـه نظریـۀ فمینیسـتیِ رسـانه         
بـه بررسـی   ) یلۀ زنان تانیا مودلسـکی و جـانیس رادوي  به وسهاي تولید شدة جمعی پردازيجنسیت، خیال
ها و هویـت  در بخش ششم، در خصوص رسانه. شودها در تعامل با فضاي مجازي پرداخته میوضعیت هویت

 برنامـه دار  یـت هو، )دارهویت مشروعیت بخش، هویت مقاومت، هویـت برنامـه  (سازي، نوع برساختن هویت 
-هاي از پیش برنامـه ابزاري براي ساخت هویت به عنوانهاي عصر دیجیتال لیل قرار گرفته و رسانهمورد تح

شوند؛ در ادامه ضمن تأکید بر اجتماعـات فرهنگـی عصـر اطالعـات نگـرش بدبینانـه        ریزي شده معرفی می
: اندیشـمندانی چـون   یگانگی انسان از خـود بـا اسـتفاده از دیـدگاه    خود بها و عامل از اندیشمندان به رسانه

و سـپس فـرامین دکتـر    ) یگانه قرن بیستمخود بانسان از (، فروم )ساحتیِتکانسان (زیمل، هربرت مارکوزه 
یگـانگی و احیـاي ذخـایر    خـود ب شریعتی در خصوص الیناسیون فرهنگی و بازگشت به خویشتن و رهایی از 

-حب رأي و اراده بـودن انسـان تشـریح مـی    خود و بهره بردن فعاالنه از منابع فرهنگی اجتماعی خود و صـا 
 هـاي  فرضـیه  آن متعاقب و تحقیق نظري مدل چهارچوب نظري و شده بیان اطالعات طبق پایان در. گردد

 مشـتق  حاضـر  مفهـومی  چهارچوب و نظري مباحث از نیز شده بیان هاي فرضیه. است شده ترسیم تحقیق
  .اند شده
  



 

12 
 

  :پیشینه تحقیق -2-2

است که خود »تاثیرات « موارد، تاریخ تحقیق در ارتباطات، در واقع همان تحقیق دردر بسیاري از 
سال گذشته، مفهوم سازي از  40در طول . نشان دهنده اهمیت تاثیرات در مطالعات ارتباطاتی است
در این تحول، سه مرحله کم و بیش مجزا . تاثیرات پیام هاي ارتباطی تا حد زیادي تغییر کرده است

  :ی شده استشناسای

این نظریه در . در مرحله آغازین، تصور می شد ارتباط جمعی داراي تاثیرات بسیار نیرومند است -1
» نظریه تزریقی«یا » نظریه گلوله جادویی«اصطالحاتی مانند . سالهاي میانه دو جنگ جهانی برتري داشت

  .ه کار می رودبراي توصیف این مرحله آغازین مفهوم سازي از تاثیرات ارتباط جمعی ب

مرحله دوم زمانی پدیدار شد که محققان در باب این تاثیرات به تردید افتادند و شواهدي براي  -2
را بکار گرفتند تا » استحکام«یا » نظریه تاثیر محدود«بسیاري از آنان عباراتی مانند . تایید آنها پیدا نکردند

  .تا آغاز دهه هفتاد طول کشید، نامگذاري کنند جریان عمده این مرحله را که از پایان جنگ جهانی دوم

محققان به چند دلیل . این مرحله شاهد بازگشت به مفهوم رسانه هاي جمعی پر قدرت بوده است -3
استفاده گسترده از تلویزیون باعث شده است . مفهوم تاثیرات محدود را حداقل بطور نسبی، کنار گذاشتند

محققان مارکسیست هم اعتقاد دارند که ارتباط جمعی در . پدیدار شودکه اعتقاد به تاثیرات قوي دوباره 
انواع تازه اي از تاثیرات مثل . مشروعیت دهی به جوامع سرمایه داري و بوروکراتیک بسیار مؤثر است

  .پدیدار شده اند» برجسته سازي«و » اثرات کاشت«

ه ها در گذشته انجام شده است در در این بخش تحقیقاتی که در زمینه هویت فرهنگی و تاثیرات رسان
  دو بخش مطالعات داخلی و مطالعات خارجی مرور می شود

  :پیشینه تحقیق -22-2

است که خود »تاثیرات « در بسیاري از موارد، تاریخ تحقیق در ارتباطات، در واقع همان تحقیق در
سال گذشته، مفهوم سازي از  40در طول . نشان دهنده اهمیت تاثیرات در مطالعات ارتباطاتی است
ش مجزا در این تحول، سه مرحله کم و بی. تاثیرات پیام هاي ارتباطی تا حد زیادي تغییر کرده است

  :شناسایی شده است
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این نظریه در . در مرحله آغازین، تصور می شد ارتباط جمعی داراي تاثیرات بسیار نیرومند است -1
» نظریه تزریقی«یا » نظریه گلوله جادویی«اصطالحاتی مانند . سالهاي میانه دو جنگ جهانی برتري داشت

  .ارتباط جمعی به کار می رودبراي توصیف این مرحله آغازین مفهوم سازي از تاثیرات 

مرحله دوم زمانی پدیدار شد که محققان در باب این تاثیرات به تردید افتادند و شواهدي براي  -2
را بکار گرفتند تا » استحکام«یا » نظریه تاثیر محدود«بسیاري از آنان عباراتی مانند . تایید آنها پیدا نکردند

  .جنگ جهانی دوم تا آغاز دهه هفتاد طول کشید، نامگذاري کنندجریان عمده این مرحله را که از پایان 

محققان به چند دلیل . این مرحله شاهد بازگشت به مفهوم رسانه هاي جمعی پر قدرت بوده است -3
استفاده گسترده از تلویزیون باعث شده است . مفهوم تاثیرات محدود را حداقل بطور نسبی، کنار گذاشتند

محققان مارکسیست هم اعتقاد دارند که ارتباط جمعی در . ت قوي دوباره پدیدار شودکه اعتقاد به تاثیرا
انواع تازه اي از تاثیرات مثل . مشروعیت دهی به جوامع سرمایه داري و بوروکراتیک بسیار مؤثر است

  .پدیدار شده اند» برجسته سازي«و » اثرات کاشت«

 

  :پیشینه تحقیق -2-2
زمینه هویت فرهنگی و تاثیرات رسانه ها در گذشته انجام شده است در دو  در این بخش تحقیقاتی که در

  .بخش مطالعات داخلی و مطالعات خارجی مرور می شود

 مطالعات داخلی -2-2-1

 مطالعات داخلی -2-1-
 يشکلگیر بر ؤثرـم لـماعو یـسربر« انعنو تحت دخو شدارشناسیرکا سالۀر در) 1375( جبلیرپو
 يمتغیرها بین داريمعنا بطروا هـک هیدـسر نتیجه ینا به»  میهارو شهر ننااجو فرهنگی ـ جتماعیا هویت

 فــمختل حیاوــن ،دینــلوا ادوــس د،رــف از ادهانوـخ راتاـنتظا ،سهرمد و ادهخانو به تعلق سحساا
   .دارد دجوو فرهنگی و جتماعیا هویت يشکلگیر اــب يویرــتص ياــانههــسر از دهتفاــسا و یلیــتحص
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ل ــبررسی عوام: گرایش به غرب و اجتماعی بیهویتی« باعنوان یــپژوهش نیز) 1377( رفیــش
 »در تهران) رپ و هويمتال( ه الگوهاي فرهنگ غربیــب گرایش نوجوانان بر فرهنگی مؤثرـ یــاجتماع

 ترکیبی از دیدگاه ئله با استفادهــمس این تبیین و تحلیل و براي تجزیه محقق. تــاس اجرا کرده
 تحقیقی چارچوبی ،اجتماعی نظریههاي هویت و روانشناسی، اجتماعی روانشناسی، یــجامعهشناس

، نهادهاي خانواده( ط نظام اجتماعیــاثرگذاري عوامل واس و جایگاه ،ه درآنــک تــاس نهاد دادهــپیش
اجتماعی  اس هویتــزمینهسازي احسرا در ) دولت و ،ینماــس تلویزیون و رسانههاي گروهی مانند، مدرسه

  . است بررسیکرده و نقد
در ایجاد زمینه  ام اجتماعیــنظ ناکامی و که ضعف تــاس دهــش حاصل نتیجه این ،نظري ثــازمباح

در  و انــی آنــبه احساس بیهویتی اجتماع ،اجتماعی در نوجوانان کلگیري احساسهویتــبراي ش
هوي  و رپ بهالگوهاي غربی) ظاهري(نهادي  ی وــکنش، تاريــگرایشهاي ایس هویتیابی در قالب، نتیجه
 با تبیین آن به الگوهاي غربی و داد که گرایش نوجوانان نشان تحقیق این کلی نتایج. میانجامد متال

 سطوح بلکه در ،وجود ندارد ظاهر کلــش فقطدر ،به نظام اجتماعی احساس بیهویتی اجتماعی نسبت
  .ندارند گرایش بهغرب ،ظاهر که در نوجوانانی دربین حتی ؛وجود دارد نیز سترحسا و مهمتر

در مطالعه خود به بررسی نظام ارزشهاي نوجوانـان شـهر تهـران و عوامـل مـوثر بـر آن       ) 1378(تیموري
 از آن افراد بـدون % 5/91از پسران از ماهواره استفاده کرده و % 5/8نتایج این تحقیق نشان داد که . پرداخت

  .استفاده از ماهواره بوده اند
 بر مؤثر عوامل ارزیابی و بررسی« عنوان با ایمان سروش توسط 1380 سال در که دیگري تحقیق در
 نشان تحقیق، این نتایج که آوردهاند چنین محققان بود، گرفته انجام »شیراز در جوانان دینی هویت
 هویت بر را تأثیر بیشترین دنیاگرایی، میزان و دوستان و والدین بودن مذهبی میزان جنسیت، میدهد
 بودن مذهبی میزان متغیرها، این میان از میدهد نشان چندمتغیره تحلیل. است داشته جوانان مذهبی
 متغیر مهمترین دنیاگرایی میزان آن از پس و داشته جوانان مذهبی هویت بر را تأثیر بیشترین دوستان

 میزان و تحصیالت مانند مهمی  متغیرهاي میدهد نشان مسیر تحلیل آماري نتایج. است ظاهرشده
 تأثیر که صورت این به داشته اند، اثر مذهبی هویت بر غیرمستقیم جهانیشدن، و سیاسی رضایتمندي

 شده اعمال مذهبی هویت بر دنیاگرایی میزان طریق از بیشتر جهانی شدن، و سیاسی رضایتمندي میزان
  .است

 ختهداپر جتماعیا تـهوی رـب سایبرنتیک يفضا تأثیر به دخو يکترد سالۀر قالب در نیز) 1381( دوران
 سطح سه از امهیچکد با سایبرنتیک ياـفض تجربۀ نمیا داريمعنا بطۀرا که هسیدر نتیجه ینا به وي. ستا

  .ستا هنشد همشاهد نهندگادپاسخ بین در) ملی تـهوی و نهماال ،گیادخانو هویت( جتماعیا هویت
 راهنمـایی  دوره آمـوزان  دانـش  در فرهنگی هویت در مطالعه خود به ررسی) 1386(همکارانشو  خادمی

 هـاي  مولفـه  برگیرنـده  در کـه  اي، گویـه  37 مقیـاس  یلهبـه وسـ   تحقیق این هاي داده. تحصیلی پرداختند
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 متوسـط  حـد  از بیشـتر  فرهنگـی  هویـت  دهنـده  نشان آمده بدست نتایج. گردید آوري جمع است فرهنگی
 تفـاوت  پسـران  و دختـران  فرهنگـی  هویـت  نمرات بین تحقیق این در. باشد می شیراز شهرستان نوجوانان

 تفـاوت  پـژوهش  ایـن  در. بـود  پسران از بیشتر دختران فرهنگی هویت نمرات و گردید مشاهده داري معنی
 بودنـد  متفـاوت  تحصـیلی  سـطوح  دارايهـا   آن والـدین  که نوجوانانی فرهنگی هویت نمرات در داري معنی

 چهارگانـه  نواحی در نوجوانان فرهنگی هویت نمرات بین که داد نشان تحقیق این نتایج اما. نگردید مشاهده
  .دارد وجود داري معنی تفاوت شیراز شهرستان آموزشی

 بـا  شـیراز  شـهر  جوانـان  بین در اجتماعی و فرهنگی در مطالعه خود به هویت) 1387(جوادي و عزیزي
 هـویتی  مختلـف  هـاي  نظریه علی، الگویی به دستیابی براي پژوهش این در. رسانه پرداختند عامل به توجه

 از اسـتفاده  بـا  مطالعه این. شد بررسی) اجتماعی شناسی روان و شناسی جامعه شناسی، روان حوزه سه در(
 تحقیـق  ایـن  آمـاري  جامعـه . شـد  اجـرا  مصاحبه با همراه نامه پرسش ابزار و پیمایش تکنیک میدانی، روش
 400 دربـاره  کـه  بـود  شیراز شهر پرورش و آموزش چهارگانه نواحی متوسطه مقطع سوم سال آموزان دانش

 آمـاري  افـزار  نـرم  از هـا  داده تحلیـل  بـراي . شد مطالعه نمونه عنوان به پسر، 200 و دختر 200 شامل نفر،
SPSS کـه  داد نشـان  نتـایج . شد انجام استنباطی آمار و توصیفی آمار حوزه دو در ها تحلیل و شد استفاده 

 حـوزه  دو ایـن  در هـویتی  عناصر به گویان، پاسخ درصد 75 فرهنگی، بعد در و درصد 92 اجتماعی، بعد در
  .دارند باال تعلق احساس

 ایرانی تلویزیونی هاي مجموعه در فرهنگی در مطالعه خود به بررسی هویت) 1388(اسدي و همکارانش
 مجموعه پژوهش، موضوع بررسی .شکن پرداختند خط تلویزیونی مجموعه بررسی: موردي مطالعه

 قسمت 14 مجموعه، این قسمت 22 کل از. است شده انتخاب مند هدف روش به »شکن خط« تلویزیونی
 گرفته قرار بررسی مورد شناختی، نشانه تحلیل روش به) تحلیل واحد ترین کوچک عنوان به( صحنه 16 و

 هویت مضامین داراي که شده انتخاب هاي صحنه و ها قسمت در موجود رمزهاي و ها نشانه. است
 ایدئولوژي، و بازنمایی واقعیت، رمزگان سطح سه در فیسک، جان تحلیل روش اساس بر هستند، فرهنگی

 به دینی، هویت تلویزیونی مجموعه این در دهد می نشان پژوهش هاي یافته .اند شده ارزیابی و تحلیل
 سطوحی عنوان به نیز مدرن و ملی هویت مقابل، در. است شده بازنمایی برتر و پایه فرهنگی هویت عنوان

  .است درآمده نمایش به پایین ارزشی بار با فرهنگی هویت از
یر مـاهواره بـر هویـت فرهنگـی در     تـأث در مطالعه خود به بررسی ارتباط ) 1389(محمدپور و همکارانش

در این تحقیـق بـه بررسـی ارتبـاط     . هاي سنندج پرداختندکرد دانشگاهکردستان ایران؛ در بین دانشجویان 
. پرداختـه شـده اسـت   ) کـردي (هاي تلویزیونی ماهواره و هویت فرهنگـی بـومی  بین میزان استفاده از شبکه

در بررسـی  . نفر بوده اسـت  378پیمایشی با ابزار پرسشنامه است و حجم نمونه نیز  -روش شناسی آن کمی
و آموزشـی در   اند سه نوع محتواي خبري، سـرگرمی حجم نمونه که داراي ماهواره بوده% 5/46انجام شده از 

رابطه با هشت مولفه هویت فرهنگی شامل پایبندي به زبـان، عالقـه بـه میـراث فرهنگـی بـومی، تـدارکات        
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ذاي هاي مذهبی تمایل به محصوالت فرهنگی محلی، عالقـه بـه غـ   ازدواج سنتی، آداب و رسوم، اجراي آیین
طور جداگانه و یکجا مورد بررسی قرار گرفت؛ نتایج این تحقیق نشان داد کـه  به سنتی و اوقات فراغت بومی 

بـا هویـت   ) یژه محتواهاي خبري و سـرگرمی به و(گانه آن بین میزان استفاده از ماهواره و نیز محتواهاي سه
نی که مدت زمان بیشتر صـرف اسـتفاده از   دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد؛ لذا دانشجویا فرهنگی بومی

متوسط در معـرض   به طورماهواره نموده بودند تغییر رفتارهایشان به سمت الگوهاي جدید بوده و کسانیکه 
سـوال اصـلی در مقالـه تحقیـق     . کـار داشـتند  طرفانه و سازشبودند هویتی نه منسجم و نه گسسته بلکه بی

بوده که چه عواملی و به چه میـزان در  )ماهواره(ايتاثیرات رسانه عالوه بر عوامل شکل دهنده هویت بررسی
گیري هویت فرهنگی کردها نقش دارند و نقش رسانه ماهواره در این رابطـه چگونـه اسـت؟ بـه     فرایند شکل

هـاي  هر حال توجه بیش از حد به مد و آرایش، مقابله با بسیاري از آداب و رسوم سـنتی، حضـور در عرصـه   
رابطه میزان اسـتفاده  (نتایج فرضیه اول در این تحقیق. از اثرات مواجهه با ماهواره بوده است اجتماعی مدرن

نتیجه داد که دانشجویان هر چه زمان بیشتري را صرف گذران وقـت بـا   ) از رسانه ماهواره با هویت فرهنگی
اي مـاهوار و هویـت   و بین نوع محتـو . اشان تضعیف شده استماهواره نمایند به همان میزان هویت فرهنگی

و صـرف   هـاي خبـري و سـرگرمی    یعنی هر چه میزان تماشاي برنامـه . فرهنگی نیز رابطه وجود داشته است
-یر استفاده از ماهواره بـر شـاخص  تأث. ها بیشتر شده هویت فرهنگی نیز تضعیف شده استوقت با آن برنامه

و . ها رابطه معنـادار داشـته اسـت   ه شاخصهاي فرهنگی محاسبه شد و به غیر از آداب و رسوم سنتی با کلی
با شاخص زبان رابطه معنا دار مثبت داشته یعنی دانشـجویان نسـبت بـه آداب و رسـوم و زبـان حساسـیت       

مـاهواره فعـال در جهـان کـه امـواج       90کلی این تحقیق بیان داشته کـه از حـدود    به طور. اي داشتندویژه
گیـري و  شبکه آن بر آسمان ایران ساطع اسـت کـه بهـره    3000دارند؛ شبکه تلویزیونی را ارسال می 7000

سـاز رسـانه مـاهواره در هویـت     هاي آن موجب ایجاد بحـران ناشـی از تجربـه فضـاي هویـت     تماشاي برنامه
دانشجویان کرد شهر سنندج در فرایند جهانی شدن شود و همچنین بر کلیه ابعـاد فرهنـگ کنـونی کشـور     

هـاي  سر برده و در معرض چـالش نگی ایرانی در وضعیت مبهم و حساسی بهیر نهاده است لذا هویت فرهتأث
  . اي استهویتی جدي متاثر از اثرات رسانه

 –یر ماهواره بر هویت اجتماعیتأثدر مطالعه خود به آسیب شناسی ) 1390(محمدي و همکارانش
ها یر رسانهتأثجه به نقش و این تحقیق با تو. شهر اراك پرداختند فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی

ماهواره بر هویت هاي تلویزیونییر برنامهتأثهاي متنوع در جهت بررسی خصوصاً ماهواره و ایجاد انتخاب
در این تحقیق با استفاده از نظریات اندیشمندانی چون . فرهنگی دانشجویان انجام شده است -اجتماعی

یر متغیر ماهواره بر تأثبحث چارچوب نظري به بررسی  هارولد السول در  هربرت مید، آنتونی گیدنز و
جامعه نمونه . هویت مذهبی، هویت فرهنگی، هویت سیاسی و هویت زبانی دانشجویان پرداخته شده است

بوده  1390واحد اراك در سال  نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی 6351آماري این تحقیق شامل 
تصادفی ساده  به صورتگیري نیز روش کوکران بدست آمده و نمونهنفر که از  362حجم نمونه . است
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هاي آماري سنجش پایایی و روایی آن نیز آلفاي کرونباخ و همسازي درونی روش. سنجش شده است
. اراك رسیده است ها بوده که به تائید سه تن از اساتید متخصص و صاحب نظر دانشگاه آزاد اسالمیگویه

هاي تلویزیونی ماهواره و نفی هویت دینی و اساس بوده که بین استفاده از برنامهفرضیات پژوهش بر این 
هاي تلویزونی ماهواره و هویت سیاسی، زبانی و فرهنگی جوانان رابطه وجود بین میزان استفاده از برنامه

ي متعدد هاهاي جمعی خصوصاً شبکهگی رسانهنتایج این پژوهش نشان داده که با توجه به گسترده. دارد
یر باالیی بر فرهنگ تأثشبکه گشته  3000موجب دریافت  1378اي که تنها در کشور ایران از سالماهواره

در دراز مدت موجب  که يطورالمللی و هویت دانشجویان داشته، به و ساختارهاي اجتماعی و نظام بین
هویت را در دنیا ایجاد  بحران به عنوانسازي سلیقه قشرهاي عظیم جامعه شده و نوعی چالش یکسان

اي نوعی سبک زندگی خاص هاي ماهوارهو برنامه. نموده که موجب افول فرهنگ و بی هویتی گردیده است
هاي فرهنگی، دینی، سیاسی در میان جوانان را موجب گردیده هدفمند اشاعه داده و بر دگرگونی به طوررا 

هاي شود که استفاده از برنامهه لذا تائید بر این میبود 0,89برابر با  Rدر فرضیه اول شدت رابطه . است
- هاي دینی جوانان و بیهدفمند یا غیر هدفمند موجب کم رنگ شدن ارزش به طورتلویزیونی ماهواره 

در فرضیه دوم نیز بر اساس ضریب همبستگی پیرسون نشان داده . توجهی به امور مذهبی گردیده است؛
هاي تلویزیونی ماهواره و هویت فرهنگی جوانان رابطه وجود دارد؛ یعنی هکه بین میزان استفاده از برنام

یر تبلیغات و الگوهاي غربی تأثکنند تحت اي را تماشا میهاي تلویزیونی ماهوارهجوانانی که بیشتر برنامه
هاي تلویزیونی ماهواره افزایش یافته موجب و در فرض سوم نیز هر چه میزان تماشاي برنامه. هستند

است که شدت  0,69شدت این رابطه در بحث هویت سیاسی . کاهش هویت سیاسی جوانان گردیده است
اما فرض چهارم این تحقیق یعنی رابطه میان میزان استفاده از . دهدنسبتاً باالیی را بین دو متغیر نشان می

وده بنابراین گرچه استفاده ب 0,124هاي تلویزیونی ماهواره و هویت زبانی شدت رابطه این دو متغییر برنامه
از وسایل ارتباط جمعی خصوصاً ماهواره موجب تغییراتی جزئی در زبان و اصطالحات کاربردي آنان گشته 

در نهایت . اما این تغییرات نا محسوس بوده و در هویت زبانی تغییرات جدي و عمده صورت نگرفته است
هاي بازرگانی در نوع مصرف ها و حتی آگهیها، فیلملهاي متنوع از جمله سریاهاي جمعی در برنامهرسانه

و به نوعی تنظیم کننده . گذاري افراد دخیل هستندکاالهاي پوشاکی، خوراکی و حتی نوع سرمایه
هاي کهن را تحت تأثیر هاي امروز حتی سنترسانه. احساسات و تأمین کننده امیال نفسانی انسان هستند

اند که هم جنبه آگاه کننده و هم کنترل هاي قرن ما به وسایلی تبدیل شدهرسانه. انددر آوردهوکنترل
که . کننداستفاده نمی% 7/40کنند و هاي ماهواره استفاده میاز دانشجویان از برنامه% 3/59کننده دارند  

یل جذاب ها در حال افزایش بوده و این به دلهاي این شبکهگرایش روز به روز قشر جوان به تماشاي برنامه
هاي مناسب با هاي صدا و سیما و کم توجهی به نیازهاي امروزي جوانان و تولید برنامهنبودن برنامه

  .است... روحیات و نیازمندیهاي نسل جدید و کمبود وسایل مناسب براي گذران اوقات فراغت مناسب و
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 هویت بحران با مرتبط جتماعیا عوامل در مطالعه خود به ررسی) 1390(آبادي و ابراهیم آبادي شاه زارع 
 بحران تعریف و تبیین منظور به بررسی این در. تبریز پرداختند دبیرستانی آموزان دانش بین در فرهنگی

 بحران نظریه بر و شده تلفیق پارسونز نظریه با نمادین متقابل کنش پردازان نظریه نظریات فرهنگی، هویت
 میزان چون متغیرهایی با فرهنگی هویت بحران است ذکر به الزم. است شده داده انطباق هابرماس هاي

 ها، سنت و دینی اعمال انجام به نسبت تقید میزان مشترك، تاریخ و قومی زبان به توجه و مندي عالقه
 دهد می نشان هاي تحلیل نتایج. است شده سنجیده... و همساالن و دوستان از تأثیرپذیري میزان

 به ماهواره از تأثیرپذیري و جنسیت فرد، تحصیالت همساالن، و دوستان گروه از تأثیرپذیري متغیرهاي
 از درصد 41 حدود و داشته فرهنگی هویت بحران یعنی وابسته متغیر تبیین در را اثرات بیشترین ترتیب

 در سهمی نتوانسته نیز اجتماعی طبقه متغیر همچنین. اند کرده تبیین را فرهنگی هویت بحران واریانس
  .باشد داشته وابسته متغیر تبیین

 و گروهی دینی، هویت بر آن یرتأث و در مطالعه خود به بررسی تلویزیون) 1391(باهنر و جعفري
 دهد می نشان چندمتغیره رگرسیون تایج. پرداختند )ایران در کاشت نظریه مطالعه( ایرانیان جنسیتی
 پخش و تولید را هایی پیام هویت، بررسی مورد هاي مقوله از کدام هر درباره ایران تلویزیون اینکه برخالف

 اجتماعی نظام متغیرهاي سایر از پس تلویزیون و تاثیرگذارند عوامل سایر کنار در ها پیام این اما کند، می
 مرکز در علمی پژوهشی حاصل که مقاله این. است بوده هویت درباره مخاطبان نگرش بر اثیرگذار عاملی

 بر ویژه به تلویزیون قدرتمندانه تاثیرهاي بر که کاشت نظریه دهد می نشان صداوسیماست، تحقیقات
  .شود نمی اثبات ایران در دارد، تاکید پرمصرف بینندگان

  :مطالعات خارجی -2-2-2
 در انجودانمر و 18- 12 سن ه درنشگادابه  فتنازر قبل ان،پسر روي 1979 لسا ن درمیلما فیلیپ

 یا و یافته شگستر وگرفته  شکل نساله یاهویتشا 15- 12 نناانوجو غلباکه  داد نسالهنشا 24-21 سن
 هايیدا یا ؟هستند کسی چه که فکر کنند شتنداند تمایلی نناانوجو از ريبسیا سن ینا در. دخاتمهیافتهبو

 که را يچیز ستا ممکن نناانوجو. تغییر میکند حتماالًا نددار که هايیدا هر که نستنددامی یا و شتهاند
 هرگز نهاآ که ستا شنرو لحا هر به. مبشو پزشک یکرم پد مانند همامیخو من مثالً بگویند نددار ستدو
 هشد زده سحد نهاآ ايبر دممر یا لدینوا توسط نددار که را بلکه هویتی ،نداشتهاند نشادخو از ريفتار
 از هویت فطر بر پیشرفت. ندا هشد ،ستا دنبو تعهد یک شامل که پیشساختهي حالتها رچاد و ستا

هویت  يجستجو فعالیت یا ريجا مایشآز انبحر یک ادفردرا نشد قانونی ینا. دمیشو وعسالگیشر 18
 به ند پاسخابتو دفر گرا. ستدافر ايبردخو نشانه یک قانونی يحالتها در نشد خلدا حتماالًا و ستا

 ادفرا% 2 تنها نمطالعه میلما در. میکند حرکت هویت لصوو يحالتها به ،کند اپید را نگیختهابر تالاسؤ
  .ندا هسیدر هویت لصوو يبه حالتها ساله 24 ادفرا از نیمی ازبیش فقط و ننشجویادا% 40و ساله 18
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 اي هـپرسشنام: آن نجشـس و یـفرهنگ هویت« انعنو با هشیوپژ در) 1999: 102( رانهمکا وینش د
 ي،نظر بخش در. نداختهداپر هدـپدی نـیا هـب یـهشوپژ و يرـنظ شـبخ دو در»  اـیاییهـسآ ايرـب

 پرسشنامه ینا دنکردهپیا به هشیوپژ بخش و تشریح فرهنگی هویت پرسشنامۀ تنظیم عملی يهاهشیو
 هـک دوـش یـم بوـمحس نهواکاروان هشیوپژ ،مقاله ینا. ستا هشد داده صختصاا يهند رانبیما روي بر
 مـمه مـنیسرمد هـب بتـنس ییاسنتگر در وتتفا در که يکلید يهارفاکتو دـهد یـم ناـنش آن ایجـنت

 دـعقای د،وـش یـم صحبت آن با که بانیز ،مذهبی يیینهاآ و مذهب: از ندرتاعبا ترتیب هـب تندـهس
 يهاوهگر خلدا در هـجامع تاـتباطار اـب ازيوـم ة ادانوـخ ردمو در يتصمیمگیر ازدواج، اركتد به طمربو

  .نهمسا قومی
در پژوهشی به ارزیابی تاثیرات خاص فرهنگ رسانه جهانی و پست مدرنیسم بر ) 2002(فرناندز

نتایج این پژوهش نشان . مکزیکی پرداخته است -آموزان دبیرستانی آمریکایی هاب اجتماعی دانش هویت
مکزیکی را  -آموزان آمریکایی اجتماعی دانش و یقومداد که عناصر رسانه و فرهنگ پست مدرن، هویت 

گیرند، صرفاً براي  آموزان به کار می و از طرف دیگر، تولیدات مصرفی متعددي که دانش .کند منسجم می
  .است و نه براي منزلتی و پایگاهی استفاده و تفریح و سرگرمی

 ملی ی هویتـسربر تـجه جیراـخ و یـمل هویت مطالعهدر).  2001(یلینویینا تررنوو  بالبی ینناد
 مریکاآ از رجخا در لبتهاه ـکرا اییـمریکاد آرـفا از ايهـنمون ،کیفی روش از دهستفاا با مریکاییاد آفرا

 هشد باعث یگرد ريکشودر رکه حضو ستا داده ننشا وي. ستا دهنمو بنتخاا نددبو دهکر تحصیل
 انعنو به دراخو ملی هویت مریکاییهاآ برخی چند هرو  دوـش اختهـس رهبادو ادفرا ملی هویت از جنبههایی

  .ندا دهکررد  را مینزسر و ملی هویت نمیا طتباار یگرد برخی، دـمیگیرن شغوآ در ییدارا یک
 پیش چالش: یکموبیست نقر در فرهنگی هویت درك انعنو تحت ايمطالعه در) 2005: 191(مبرا
 ایجــنت. تــسا هــختداپر راتاــما روـکشدر فرهنگی هویت يشکلگیر یندافر به ،تیراماا ننااجو روي

 90 ايبر فرهنگی هویت ةهنددم تشکیلــمه ياــهراکتوــف ناــمی از هــک داد ناــنش هــمقال نــیا
 ،)صددر 86/5( نباز بهترتیب رهمینطو ؛ستا ه دوـب مـمه ریاـبس ذهبـم ن،هندگادپاسخ صددر

 ايبر را همیتا کمترین) 62/4( با ازدواج ،یگرد فطر از). 74/4( بـنس و صلا ،)77/1( فرهنگی يهاارزش
  .ستا تهـشدا ندگاـهند خـپاس

 به ن،نااجو هویتی دوـخ دـشر بر ینترنتا تأثیر انعنو با دخو سیربر در) 2007: 98( رانهمکا والنگ 
 که داد ننشا تحقیق ینا نتایج. دازدمیپر چینی نناانوجو ديفر هویت يشکلگیردر ینترنتا اتتأثیر

 درك از يجدید يهاهشیو بلکه ،شتهاگذ أثیرـت تـهوی دـشر از بعد رچها بر تنها نه ینترنتا دبررکا
 از دهستفاا که شد داده ننشا سیربر ینا در. ستا هشد هاهدـمش ناـنآ ناـمی در نیز هویت يبندرتصو

 به نیز هویت شدر و هشد فهم سایبرنتیک محیط در تتجربیا یافتدر تـجه یـشرو هـمثاب هـب ینترنتا
  .ددمیگر درك د،خو از معین ممفهو یک به تعهد انمیز انعنو
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  1هویت مفهوم و چیستی: بخش دوم -2-3
که پیش از این بیان گردید در این قسمت ابتدا با اشاره به چیستی و مفهوم هویـت، سـطوح    همان طور

مطـرح  ) مدرنمدرن، مدرن، پست پیش(گردد؛ سپس این مفهوم در بستر تاریخیهاي آن بیان میو شاخص
را بـراي شـناخت بیشـتر     ..).ی، تاریخی، سـرزمینی، سیاسـی، فرهنگـی و   بعد اجتماع(و در ادامه ابعاد هویت

  .کنیم ت به زوایاي این واژه بیان مینسب
  

  2چیستی هویت-2-3-1  
گرفته شده که در فرهنگ زبان فارسی معـین بـه   » یت«و » هو«واژه هویت در اصل عربی و از ترکیب «

، یعنی آنچـه  )5228: 1371معین، (» کار رفته استآنچه موجب شناسایی شخصی یا چیزي باشد بهمعناي 
، حقیقـت  )منصـوب بـه هـو   (آید می» او«به معناي » هو«هویت از . که باعث تمایز یک فرد از دیگري باشد

بهشـتی،  (شیء یا شخصی است که مشتمل بر صـفات جـوهري او باشـد، شخصـیت، ذات، هسـتی و وجـود      
» هـم « منسـوب بـه  در فرهنگ عمید نیز هویت به معناي شخصیت، ذات، هستی و وجود و ). 1176 :1366

به تعبیري هویت مبین مجموعه خصایصی است که امکان تعریف صـریح   ).1212: 1378عمید، (آمده است
شـود،  بنـابراین هویـت در خـالء مطـرح نمـی     ). 9: 1380شیخاوندي، (آورد یک شیء یا شخص را فراهم می

  . کندوجود دارد وگرنه شناسایی معنا پیدا نمی» غیر«و یک » خود«حتماً یک 
براي توصیف مفهوم هویت، معانی مختلف و گاه مترادفی مانند، من فاعلی، من مفعولی، مـا، خـود، درك   

دوران و (کـار رفتـه اسـت   و شخصـیت بـه   خـود انگـاره  از خود، تصور از خود، بازنمایی خود، آگاهی از خود، 
آنچه که نشانه و شخصیت چیـزي یـا   : اندیت آوردههودر زبان عربی نیز، در ذیل واژه ). 81: 1383محسنی، 

یخی متفاوتی داشـته  تار یرساما این مفهوم در فرهنگ انگلیسی ). 1312: 1370قریب، (کسی را معرفی کند
وم هویت در فرهنگ انگلیسـی آکسـفورد معـادل واژة    و مفاهیم گوناگونی را در بر گرفته است؛ چنانکه، مفه

به ترتیب تـاریخی بـه نحـو زیـر ذکـر شـده        Identity آمده است و تحول مفهومی، »Identity«هویت کلمۀ 
  :است
ابتدا به معناي همسانی ذاتی یا مطلق، سپس به معناي فردیت یا شخصیت و بعد از آن احسـاس یکـی   «

ي چیزي که حافظ شخصیت و هویت افراد است ماننـد کـارت شناسـایی،    شدن و دلبستگی و نهایتاً به معنا
 ). Dictionary oxford: 1016(»آورده شده است.. .شناسنامه و

                                                             
1  - Identity 

٢ -Identitias  کھ ازIdem یعنی مشابھ و یکسان 
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از نظر لغت در معـانی، شخصـیت، اصـلیت، شناسـاي،      Identity« در فرهنگ انگلیسی دیگري آمده که 
پـور کاشـانی،   آریـان (» مانی و این همانیبرآوري کامل، المثنی، نسخۀ جور، وجود ذهنی و مادي، عینیت، ه

بر این اسـاس دو معنـاي اصـلی واژه هویـت در زبـان انگلیسـی نخسـت،        ). 1069: 1371عباس و منوچهر، 
و در معناي دوم تمایز است که از ثبات و تـداوم زمـانی   ) »آن«عین » این«به شکل(همانندي و تشابه مطلق

بـه  . که هم در آن تشابه وجود دارد و هم استمرار و پایـایی  یعنی چیزي). 5: 1381جنکینز، (شود ناشی می
مانـد و تحـول و دگرگـونی زمـانی روي آن اثـر      ی قسمتی از هویت در طول زمان ثابت و مشترك مـی عبارت
گذارد و یک قسمت دیگر آن از ویژگی پویایی و استمرار برخوردار است که موجب تمـایز ایـن از آن در   نمی

  . شودطول زمان می
. ترکیـب یافتـه اسـت   ) تمـایز (و ناهمسانی ) این همانی و وحدت( زنظر نگارنده هویت از دو وجه همسانیا

ي ارتباطی به موضوع نگاه کنیم، هویت در ارتباط فرد با خود و با دیگري مواجه اسـت؛ بنـابراین   اگر از جنبه
ها و تعـاریف  روریست که یافتهاز آنجا که انسان ابعاد وجودي مختلفی دارد براي درك بهتر مفهوم هویت ض

علوم مختلف را در خصوص هویت مورد مطالعه و توجه قرار دهیم؛ مفهوم هویت در علوم مختلـف از جملـه   
چـون اریکسـون،    کاربرد داشته، و اندیشمندان.. .فلسفه، عرفان، روانشناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و

 انـد؛ در واقـع  یف گوناگونی ارائـه داشـته  و تعارتحلیل نموده  ، از زوایاي مختلفی هویت را...جنکینز، گیدنز و

شناسی یکی شدن و در مردم 2»یکی شدن خود«شناسی به معناي در روان ،1»یکی شدن«هویت به معناي 
محسـوب  » یگـران و دیکی شدن با خود «شناسی به عنوان اما از نظر جامعه. است 3»هویت قومی«شدن در 

  .هویت فردي و اجتماعی است دهندهشود که توضیح می
مشارکت با دیگـران در  «و دیگري » یکی شدن خود«اول : آنچه مسلم است؛ هویت داراي دو جزء است 

براي درك بهتر مفهوم هویت در اجزاي ذاتی بایستی به تعریفی کـه علـم فلسـفه از    . »بعضی از اجزاي ذاتی
 یمفهـوم فلسفه بیانگر این مطلب است که، هویت مفهوم هویت در علم  واژه هویت بیان داشته اشاره کنیم؛

کنـد و   متمایز می) غیر از آن(هادارد که آن را از سایر پدیده» خودي«اي در ذهن ما ی است؛ هر پدیدهذهن
بـه تعبیـر    .گـردد به آن پدیده بازگردد، در واقع به خود یا مشخصۀ آن پدیده در ذهن باز می که یشهاندهر 

، اگر اصل هویـت از فکـر بشـر خـارج     »اصول فلسفه و روش رئالیسم«اورقی کتاب استاد شهید مطهري در پ
پـردازان علـوم اجتمـاعی از    برخی دیگر از نظریه. شود، آنگاه بشر نسبت به هیچ چیز تصوري نخواهد داشت

اندیشـمندانی همچـون    و معتقدند هر فرد داراي چندین هویـت اسـت؛   اند؛اي دیگر به هویت نگریستهزاویه
ها هستند یک فـرد،  یامز، گیچ، کوین، نیلسون، بومن، یونگ و الیت؛ معتقد به نسبی بودن هویت و هویتویل

یک فرد، یک هـویتی  . هاي متفاوت هستندهاي متفاوت، داراي هویتیک هویت نسبی است و افراد از حیث
   ).355-356: 1384زاده و عباسی، عباس(تواند داشته باشدشغلی، فامیلی و دینی می

                                                             
 -٢ Sameness 

2  - Self Sameness 

3  - Ethnic Identity 
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هویت به : توان گفتبا دقت در معناهاي این واژه در فرهنگ لغت و همچنین تعاریف علوم مختلف می
شود و تا پایان است؛ که از آغاز تولد آغاز می» من چیستم؟«و » من کیستم؟«ي ها پرسشمعناي پاسخ به 

از منظر جامعه شناسان آمریکایی،  »لوکمان و برگر«اما گیري و تغییر است؛ حیات هر فرد در حال شکل
دانند که در هاي فرد میها و گرایشآنان هویت را در برگیرندة همه نقش. دیگري به هویت توجه دارند

- شدن شکل می یطول مدت اجتماعی شدن درونی کرده است؛ بنابراین هویت در جریان فرایند اجتماع
توان هویت را حاصل با این رویکرد می. گیردشکل می کند و یا حتی از نوماند، تغییر میگیرد، باقی می

دانست که در برابر ساختارهاي اجتماعی معین واکنش » واقعیت عینی«و  »واقعیت ذهنی«دیالکتیک 
لوکمان و برگر، (شود گیري مجدد ساختارهاي اجتماعی مینشان داده و موجب حفظ، تغییر یا شکل

1375 :236.(   

را در  »واقعیت عینی«و  »خودآگاهی«را در  »واقعیت ذهنی« داز انگلیسینظریه پر 1گیدنزآنتونی
داند بر این اساس هویت را آگاهی شخص، گروه و جامعه به خود می. کندوجو میجست »کنش اجتماعی«

   ).81: 1387گیدنز، (گیردهاي اجتماعی به صورت تدریجی شکل میکه در کنش

از هویت . گیرد یترین نمود جمعی را در برمفردي تا عمومیترین جلوة هویت از خصوصیبه هر حال 
اي جمعی که تا هبه معناي مختصات ویژة فرد و متمایز کنندة او از دیگران گرفته تا هویت به عنوان پدیده

  ). 10: 1383خانیکی،(شود تفکر و رفتار به صورت جمعی اجرا نگردد آن نیز حاصل نخواهد شد، یاد می

هویت به مثابه احساس تمایز شخصی، احساس تداوم شخصی، احساس استقالل  از نظر نگارنده،
شخصی گرفته تا تفاوت فردي شخص در ارتباط با دیگران و ماهیت افکار و تلقیات یک جامعه از زندگی، 

گیري  توان جهتبر این اساس می. وجهی هستند همه و همه ابعاد مختلفی از این پدیدة پیچیدة چند
پسوندهاي آن مضیق یا موسع نمود از قبیل هویت فردي، هویت جمعی، هویت جنسی، هویت هویت را با 

نژادي، هویت اجتماعی، هویت دینی، هویت فرهنگی، هویت سیاسی، هویت بوم شناختی، هویت ملی، 
 . سازدگیري تحلیل را مشخص میهویت جهانی و غیره که هر کدام از این مفاهیم در کنار هویت، جهت

هویت «: کندگونه تعریف می یناهویت را » هویت اجتماعی« در کتاب 2گونه که ریچارد جنکینز همان
معناي . کند؛ این با آن مشابه استاولین معناي آن مفهوم تشابه مطلق را بیان می. دو معناي اصلی دارد

ترتیب، به مفهوم شباهت از به این . گیرددوم آن تمایز است که با مرور زمان سازگاري و تداوم را فرض می
سازد؛ زمان میان افراد یا اشیاء دو نسبت محتمل برقرار می مفهوم هویت هم. یابددو زاویه مختلف راه می

  ).5:  1371جنگینز، (»شباهت و تفاوت
                                                             

1 Anthony Giddens 

2 Richard Jenkins 
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بـدون تـوان شـناختن    «دانـد بـه اعتقـاد وي    هویـت مـی   الزمـه را از ضـرورت  » شناسایی«جنگینز فعل 
بنـدي  ي دسـته بـه معنـا  توان شناسـایی تمـایزات و تشـابهات    . یابدها هویت، معنایی نمیها و تفاوتشباهت

بـا دسـته    هاي معین خواهد بود که هر دسته داراي شـباهت در اجـزا خـود و تمـایز    اشیاء یا افراد در دسته
اء و افـراد  بندي کردن اشـی اول طبقه: کندلذا در ادامه جنگینز دو معناي دیگر به آن اضافه می. دیگري است

. و دوم مرتبط ساختن خود با چیز یا کسی دیگر که به بازتابی بودن هویت در روابط اجتمـاعی داللـت دارد  
هویت یک فرایندي که با معنا ارتبـاط دارد و معنـا نیـز خصـلت     : شود کهگونه استنباط می ینااز تعریف باال 

جنگینـز در  . آیـد مـی  به دستهاي دیگر توسط فرد هذاتی اشیاء و واژه نیست، بلکه در ارتباط با اشیاء یا واژ
هـا و اشـیاء نیسـت، بلکـه نتیجـۀ      شود و معنا خصیصۀ ذاتی واژههویت به معنا مربوط می«:گویدمی باره ینا

اي در بـاب آن چـون و   شود و تـا انـدازه  اي به اشتراك گذاشته میتوافق و عدم توافق است، همواره تا اندازه
تــوان همچــون یــک فراینــد فهــم کــرد، همچــون بــودن و هویــت را صــرفاً مــی همچنــین. شــودچــرا مــی

کاستلز، هم هویت فرایند ساخته شدن معنا است؛ امـا وي  به تعبیر مانوئل گرچه). 6: 1381جنگینز، (»شدن
دیگـر منـابع معنـا     ی که برفرهنگ هاي یژگیویه یک ویژگی فرهنگی یا یک دسته پاساخته شدن معنا را بر 

هـا از رهگـذر   آن به دسـت است و  کنش گرانبه اعتقاد او هویت منبع معنا براي . کندند تعبیر میبرتري دار
دهنـد،  هـا را سـازمان مـی    یـژه کـار و هـا،  که نقش گونه همانشود، یعنی فرایند فردیت بخشیدن ساخته می

 بـر اسـاس  ناسـازي  کاستلز هویـت را فرآینـد مع  ). Castells, 1997: 7(دهندها هم معنا را سازمان میهویت
هاي فرهنگی که بر منابع معنـایی دیگـر اولویـت    اي از ویژگیپیوسته به همیک ویژگی فرهنگی با مجموعه 

  ). 113:  1380کاستلز، (داندداشته باشند، می
 هـا  آن واسـطه دهند و مـردم بـه   ها، معناهایی کلیدي هستند که ذهنیت افراد را شکل میبنابراین هویت

گویند که چه کسـی  شوند، مردم به دیگران مینسبت به رویدادها و تحوالت محیط زندگی خود حساس می
ي رفتـار  ا به گونـه کوشند گویند که چه کسی هستند و سپس میتر اینکه به خودشان نیز میهستند و مهم

   .)Holland, 1998: 6(رودکنند هستند، انتظار میکنند که از آن کسی که تصور می
که اوالً دنیاي درونی یا شخصی را با فضـاي جمعـی اَشـکال     است یمفهومهویت «براساس نظر جنکینز 

-در فراینـد هویـت   )other(دومین استنباط اینکه، وجود دیگري  .کندفرهنگی و روابط اجتماعی ترکیب می
-ن خود و دیگري رابطـه رابطۀ میا. یابدیء یا دو فرد معنا میدو شیابی در شباهت و تفاوت در میان حداقل 

نتیجـۀ تمـایز میـان خـود و     . ي که در غیاب یکی، دیگري معنـا نخواهـد داشـت   ا به گونه. اي دوطرفه است
هـاي  این مرزها در تعامل میـان اعضـاي گـروه   . هاي هویتی در جهان اجتماعی استدیگري ایجاد مرزبندي

» پـردازد تـا بـه خـود مرزهـا     دي مـی هویت بیشـتر بـه فرآینـدهاي مرزبنـ    «. شوندداراي هویت متفاوت می
یعنـی همـۀ   . هـاي انسـانی اسـت   نکته حائز اهمیت در اینجا اجتماعی بودن هویـت ). 167: 1381جنگینز، (

  . هاي انسانی، اجتماعی هستندهویت
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اگر هویت شرط ضروري حیـات  «: گویدجنگینز می. شودلذا هویت در فرایند ارتباط با اجتماع کسب می
س آن نیز صادق است؛ یعنی هویت فردي که در خویشـتن تجسـم یافتـه اسـت جـدا از      عک. اجتماعی است

کامـل در اجتمـاع    به طـور ها ، اما خویشتن آنو متفاوتندافراد یگانه . سپهر اجتماعی دیگران معنادار نیست
 شود؛ یعنی در فرآیندهاي اجتماعی شدن اولیه و متعاقب آن در فرآیند جـاري تعامـل اجتمـاعی   ساخته می

  ). 35: همان(»کنندها افراد در طول عمرشان خود و دیگران را باز تعریف میکه در چارچوب آن
یابی موجودي منفعـل نیسـت،   فرد در فرایند هویت. است 1»بازاندیشانه«استنباط دیگر اینکه این فرایند 

بر اساس دیالکتیـک  مندي را جنگینز فرایند هویت. شودبلکه عاملی فعال در معنادهی و تفسیر محسوب می
برونی کـه توأمـان شـناخت     –دیالکتیک درونی . کند که فرایندي بازاندیشانه استبرونی تحلیل می -درونی

ي کـه هـم   بـه طـور  کنـد،  شود، رابطۀ دوسویه میان هویت و اجتماع را بیان مـی خود و دیگران را باعث می
هـم بـدون مشـارکت در تعـامالت      شـود و هویت شرط ضروري براي حیات و تعامل اجتماعی محسوب مـی 

  ).همان(هویت جدا از سپهر اجتماعی دیگران اصوالً معنادار نیست یابی امري ناممکن استاجتماعی هویت
در  "هویـت "«: شود بـه نظـر او   داند که فعاالنه ساخته میگیدنز نیز هویت را امري کامالً بازاندیشانه می

به عبـارت  . آگاهی دارد "آن"طالح خودآگاهی آمده است، به واقع همان چیزي است که فرد، چنانکه در اص
هاي اجتماعی فرد بـه او تفـویض شـده باشـد،     دیگر، هویت شخصی چیزي نیست که در نتیجۀ تداوم کنش

هـاي بازتـابی خـویش مـورد حفاظـت و      مداوم و روزمرّه ایجاد کند و در فعالیـت  به طوربلکه فرد باید آن را 
  ). 81: 1383گیدنز، (»پشتیبانی قرار دهد

در واقـع مـا بـا مشـاهده و یـا درك ایـن       . ویژگی دیگر هویت دارا بودن یک یا چندین خصوصیت اسـت 
ها و عناصر فیزیکـی و  ویژگی. توان هویتی براي او قائل شدها میها در یک فرد و دادن معانی آنخصوصیت

هـایی  هویـت . یـابی انسـان باشـند   توانند مبناهاي هویـت انی، سیاسی، فرهنگی و نظایر آن همه میبدنی، رو
بـر،  حسـین (دادنـد ی نشـان مـی  به خوبو غیره چنین چیزي را » پوست سیاه«، »تیپخوش«و » فقیر«مانند 
1386 :54.(  

هاي ی از پارادوکسبه عبارت. هاي هویت ایستایی و در عین حال پویایی آن استیکی دیگر از ویژگی
از یک سو . زمان حامل یک عنصر ایستایی و یک عنصر پویایی استمفهوم هویت این است که به طور هم

بیانگر استمرار و تداوم تاریخی است و از سوي دیگر به دلیل فرآیند بودن همواره در معرض تولید و 
خته و همیشه در حال ساخته شدن ها برساآنتونی گیدنز معتقد است که هویت. بازتولید تعریف است

هال نیز بر این باور است که هویت ایستا نیست و  استوارت. شوندهستند و پیوسته تولید و بازتولید می
فرهنگ رجایی نیز بر پویایی هویت ). 27و 25: 1383نوچه فالح، به نقل از (مداوم در حال شدن است

از یکسو . مقوله هویت به رودخانه تشبیه است«: ستتاکید کرده و آن را به یک رودخانه تشبیه کرده ا
زیرا در . اما در عین حال از تحول برخوردار است. نیست رودخانهدر صورت انقطاع دیگر  وگرنهتداوم دارد 
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- می.. .دار، پرپیچ و خم، خاکی ومسیر خود هم از مناطق جغرافیایی متعدد با مختصاتی مانند هموار، شیب
رجایی، (»شودبه زمان و فصل سال، قوت، سرعت و میزان آب رودخانه کم و زیاد می گذرد و از طرفی بسته

  . بنابراین ماهیت هویت به دلیل در جریان بودن دائماً در معرض بازتولید و بازتعریف است). 67: 1383
ها و سطوح، زندگی انسان را از هستی این الیه. هویت همچنین از ویژگی چند الیگی برخوردار است

از . الیه یا سطح اولیه آن در مقیاس فردي است. گیرنددرونی فرد تا هستی ملی و جهانی وي در بر می
آورد و بر هسته دیدگاه روانکاوانه در این سطح هر شخص در زندگی خود پیوسته تجربیاتی را بدست می

گیري ا سبب شکلهافزاید؛ چنانکه افزایش و تثبیت این الیههاي جدیدي میاصلی شخصیت خود الیه
الیه و سطح دوم مربوط به هویت جمعی یا گروهی است ). 102: 1384حاجیانی، . (شود یم یآدمهویت 
اي، محلی و ملی و فراملی مطرح توان در مورد سطح خانوادگی، خویشاوندي، قومی، طایفهکه می

  ). 28: 1379شیخاوندي، (شود
پیـدایش و یـا   . دارد) سـوبژه (» شناسـا «ثیـق بـا تولـد    بنابراین معماي هویت در چهرة نوین آن، ربطی و

فاعل شناسا یکی از عناصر بانی عصر مدرن است و بالطبع این ثبت و تثبیت تـاریخی آزادي  » کشف وجود«
از همین رو، عصر مدرن در ادوار متفـاوت خـود تـاکنون    . شرط ضروري بقاي آن است به عنوانفاعل شناسا 

هـاي  هویـت » خـالق «را داشـته اسـت، بلکـه    » کیستی و چیستی من«سش نه تنها ادعاي پاسخگویی به پر
  ).28-30: 1383زاده، عباسی و عباس(نیز بوده است» من«متنوع براي 

بـه مخـاطره    بـه شـدت  آن » بازنمـایی «و اسـتعداد  » فاعل شناسا«زییم که موجودیت اي میما در زمانه
بـه اعتقـاد اینـان، عصـر مـا،      . دهنـد می) سوبژه(رگ انسان اي نیز پا را فراتر گذاشته و خبر از مافتاده و عده

، »ثبـات مرزهاي لـرزان و بـی  «، 1»هاي کدر و ناخالصهویت«هاي بالانقطاع، عصر ها و پیوستعصر گسست
بـه  ( toDeffer به عـالوه ) تفاوت داشتن( to Differدر اندیشۀ دریدا ترکیبی است از ، 2»تمایزات«تجلیل از 

 4و معناي دوم بیانگر تمـایز یـا فاصـلۀ زمـانی     3به معناي اول نشانگر تمایز یا فاصلۀ مکانی). تعویق انداختن

 ).Derrida, 1982: 7-8(است
تأکیـد  . اسـت  6»در زمـانی «و  5»زمـانی هـم «یگر، واژة مذکور در عین حـال داراي دو وجـه   به عبارت د 

بسیاري یک گام فراتـر نهـاده و   . است 9» ها یتفرا واقع«و  8»وانمودها«و عصر  7»هاي صدقی محلی آیین«بر
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ها شـکل گرفتـه و ثبـات و    ها پیرامون آنکه هویت 1»اينقاط کانونی و گره« اند که تمامیبر این اعتقاد شده
. اي بیش نیستند و همواره در معـرض تغییـر و تصـرف هسـتند    »هاي تهیدال«یافتند، همگی خود قرار می

  ).Ibid(اندهویتی شدهدچار بحران بی ساز نیزهاي هویت»ابژه«بنابراین، 

با خود درونـی انسـان از دوران کـودکی آغـاز و تـا پایـان بـا         هاي مختلف هویت هر فرداز آنجائیکه الیه
اي تجسـم  توان آن را به رودخانـه المللی را پیوندي پایدار داشته و دارد، میاجتماعات محلی و در نهایت بین

در بستر گذشته تاریخی و تعـامالتی   خودآگاه یرغخودآگاه و  به طوری فرد، زندگ یدائمنمود که در جریان 
هـا، آداب و  هـا، سـلیقه  هـایی از ارزش دهد؛ در تـداوم زمـان الیـه   که تکنولوژي روزآمد در اختیارش قرار می

  ).Ibid(سازدهاي مختلف را بر خود فسیل میرسوم و فرهنگ
اگـر  . ي یک هویت معین حفـظ کنـد  ها محدودهجود خود را در بنابراین انسان امروز، دیگر قادر نیست و 

ی است، که بـه افـرادي اشـاره    جمع یمفهومبه تعریف اندیشمندان علوم سیاسی توجه داشته باشیم؛ هویت 
-دهنـد و هـویتی را مـی   مشترك، ملتی را تشکیل می.. .دارد که در تعامل با یکدیگر بر اساس تاریخ، زبان و

اصـلی هویـت ملـی     مجموعهفرهنگی که بحث اصلی این مقاله است از مصادیق و زیر  بنابراین هویت. سازند
بنـدي جوامـع بـه    صـنعتی و دسـته   توسـعه است؛ از قرن نوزدهم بـا تحـوالت سـریع تکنولـوژي، در بسـتر      

ترین آن فرهنـگ مشـترك تحـت    کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه، مشترکات زبانی، تاریخی، و مهم
هـاي  رسـانه (اي با کمک ابزارهاي فنیهاي ماهوارهشبکه. و غیرمترقبه واقع شده است ات ناگهانیتأثیر تغییر

هـاي فرهنگـی   هاي متنوع فضـا و زمینـه  ، با پخش برنامه...ي وا ماهواره یزیونتلواینترنت و : از جمله) جمعی
. انـد جاد بحـران هویـت گشـته   هاي متنوع موجب ایاند؛ لذا با ارائه فرهنگجدیدي را در جوامع تکثیر نموده

هـاي ثابـت و   دسـت از ارزش اي یـک انسان امروز از آن رو دچار بحران هویت است که هویت، دیگر مجموعه
  ).133-134 ،1380شایگان، (مطمئن نیست

یـت خـویش   بـر هو مکانی دچار بحران خواهد شد و مـا هرچـه بیشـتر    زمانه بی گسترهلذا هویت در این 
پـذیري هویـت خـویش را    لق خود را به گروه یا ملت با صداي بلندتر جار زنیم، آسیبتأکید کنیم، هرچه تع

ي دو بـر مبنـا  شود که هایی گفته میطور کلی باید گفت، هویت به ویژگی یا ویژگیبه . ایمبیشتر نشان داده
وسـیله   محمـل و  بـه عنـوان  هویـت  . شـوند بعد تشابه و تمایز، موجب شناختن و شناسایی افراد و اشیاء می

هویـت  . کندیک وجود مشخص و متمایز کمک می به عنوانشناخت، به درك و فهم افراد از خود و دیگران 
هـاي جمعـی و   منبع و سرچشمه معنا، منبع شناخت احساسات، عواطـف، سـازمان دهنـده کـنش     به عنوان

راي الیه فـردي و  پایدار، جریانی پویاست و دا سرچشمهسوم اینکه هویت در عین داشتن یک . فردي ماست
  ). 1390ساعی، (جمعی است
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 20سـالگی یـا آغـاز تولـد تـا       12که جنکینز بیان داشته هویت از  آن گونهدر پایان اشاره دارم به اینکه 
هاي ژنتیکـی  هابرماس بیان داشته ویژگی که  گونه همانبر این است که  نگارنده گیرد تصورسالگی شکل می

فهم از خود و جایگاه اجتماعی است؛ بنابراین هویت هـر فـرد بخشـی ذاتـی و     در ارتباط مستقیم با هویت و 
هاي ژنتیکی و وراثتی فرد برگردد و همین ذات درونـی فـرد موجـب    شود، که به ویژگیمتولد می همراه فرد

گردد که فرد در انتخاب و تقویت و تثبیت هویت خویش بر اساس ذائقه و غرایز درونی کشش بـه سـوي   می
اص داشته و از خطوط فرهنگی خاصی پیروي نماید؛ بخش دیگـر کـه در ارتبـاط فـرد بـا محـیط       هویتی خ

شـود  کسب مـی ) المللیاجتماعات کوچک مدرسه، جامعه محلی و بین( و محیط پیرامونی ) خانواده(درونی 
هـوم  هاي جدید است و ایـن امـر بیشـتر مر   ترین لحظات زندگی فرد در حال تغییر، و کسب هویتتا پایانی

باشد کـه در واقـع انسـان در کهکشـان دیجیتـال وارد شـده و پویـایی در        تکنولوژي و ابزارهاي فنی آن می
  . پذیردهاي ثانیه صورت میصدم

  

 :انواع و سطوح هویت-2-3-2
پردازان شخصـیت هویـت   شناسی و علوم اجتماعی و نظریهشناسی، مردماکثریت اندیشمندان علوم روان

هـاي شخصـیتی و   داننـد و عقیـده دارنـد کـه هویـت بـه ویژگـی       ري فردي و شخصی میرا در درجه اول ام
  ). 14: 1380محمدي، گل(شود احساس فرد مربوط می

-فرهنـگ جامعـه  . تـري پیـدا کـرده اسـت    شناسـی امـروز تعریـف دقیـق    مفهوم هویت در منابع جامعـه 
و چیستی خود در ارتباط بـا افـراد و   ، هویت به معنی پنداشت نسبتاً پایدار فرد از کیستی »ولبلک«شناسی

هاي دیگر تعریف شده که از طریق تعامالت اجتماعی فرد با دیگران در فرآیند اجتماعی شـدن تکـوین   گروه
در واقع هویت امري اجتماعی و اکتسابی و نه شخصـی اسـت کـه فـرد آن را در تعامـل بـا افـراد و        . یابدمی

  ). 107:  1381بر، عبداللهی و حسینبه تقل از (کندهاي اجتماعی کسب میگروه

هـا و  شناسان با تأکید بر دیالکتیک میان فرد و جامعـه معتقدنـد کـه هویـت در نگـرش     به عبارتی جامعه
اجتمـاعی بـه    به صورتگیري آن زندگی جمعی است و کامالً یابد، ولی بستر شکلاحساسات افراد نمود می

بـر ایـن    .)Jenkins, 1996: 20(شـود تماعی، سـاخته مـی  مراحل مختلف اجتماعی شدن و تعامل اج واسطه
اي اجتمـاعی و برسـاخته اسـت؛ یعنـی در فراینـدهاي اجتمـاعی شـدن کـه افـراد در          اساس، هویت مقولـه 

بـر ایـن اسـاس عوامـل     . گیـرد کننـد، شـکل مـی   و خود و دیگران را تعریف و بازتعریف مـی  ها آنچارچوب 
هـاي جمعـی در   هاي مرجع و رسـانه ده، مدرسه، همساالن، گروهمحیطی و اجتماعی مختلفی از جمله خانوا

  ).1389ساعی، (گیري هویت تأثیرگذارندشکل
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هـاي  باتوجه به مطالب ذکر شده، اگر هویت را امـري اجتمـاعی و حاصـل تعامـل فـرد بـا افـراد و گـروه        
تـرین  بندي مهـم تهاین دس. سروکار داریم) اجتماعی(اجتماعی بدانیم با دو نوع هویت فردي و هویت جمعی

بـر ایـن   . بندي است که بر مبناي ابعاد اصلی هویت یعنی همان تمایز و تشابه صورت گرفته اسـت نوع دسته
  .اساس مبناي اصلی هویت فردي، تمایز از دیگران و مبناي اصلی هویت جمعی، شباهت با دیگران است

  

  هویت فردي- 2-1- 2-3 

-یعنـی خـود   3»ابـرمن «یا مخزن انرژي عـاطفی و   2»نهاد«، 1» من«، چون یمیمفاههویت فردي که با 
هـا و حـاالت و   ویژگـی  مجموعـه شـود؛  آرمانی یا نمایندة واقعیت بیرونی، و شخصیت تحلیـل و عنـوان مـی   

  .شودصفاتی است که باعث تمایز یک فرد از سایر افراد می

هـاي شخصـی و   یر ویژگـی هویت در درجه اول امري فردي و شخصی است که با شکل، نام، باورها و سا
ي که بـا  به طوراین وجه از هویت با هویت جمع ارتباط و وابستگی تنگاتنگی دارد؛ . شودظاهري تعریف می

  ).1383زاده، عباسی و عباس(کندهویت جمعی، هویت فردي نیز معنا پیدا می

ایی است کـه  هدهد و بیانگر مجموعه ویژگیپاسخ می» من کیستم؟ و چیستم؟«هویت فردي به پرسش 
هویت فردي همـان  «به تعبیر گیدنز . بخشدسازد و به او فردیتی خاص مییک فرد را از دیگران متفاوت می

هویـت فـردي   ). 82:  1378گیـدنز،  (»پذیردنامه خود میبازتابی از زندگی به عنواناست که فردي » خود«
هـاي  د، پدر و مادر و بـا برخـی ویژگـی   هاي فردي یک فرد است مانند نام و نام خانوادگی، محل تولشاخصه

هـاي فـردي بـر    بـه عبـارتی هویـت فـردي بـه ویژگـی      . و غیـره » قـوي «، »تیـز هـوش  «خاص دیگر مانند 
  ).107: 1381بر، عبداللهی و حسین(گردد می

داند که تحت تأثیر مستقیم دنیاي خـارج و بـه   را آن قسمتی از نهاد می» من«شناس معروف فروید روان
گـردد کـه تـأثیر دنیـاي خـارجی      وقتی عملی مـی » من«پس، تجلی . یابدی و ادراك تکوین میواسطۀ آگاه

اش را  يارادشود که فـرد کنتـرل حرکـات    احساس شده باشد؛ لکن حوزة قضاوتش موقعی حقیقتاً برقرار می
زاده و عبـاس (کنـد گـري مـی  بین شـخص و دنیـاي خـارج میـانجی    » من«از طرفی، . در اختیار داشته باشد

  ). 360-361: 1384عباسی، 
روانکاو اتریشی در بحث هویت معتقد است که ضمیر خودآگـاه افـراد در مقابـل ضـمیر      4زیگموند فروید

را بـه  » ناخودآگـاه «نیز ضمیر » یونگ« .دهدشکل می را یآدمناخودآگاه فردي آنان بخش اعظم شخصیتی 
                                                             

1 Ego 

2 id 

3 Super-ego 

4 Sigismund Schlomo Freud 
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ترین مضـامین دوران کـودکی   به احیاي قدیمی الیۀ فردي. الیۀ جمعی و الیۀ فردي: کند دو الیه تقسیم می
] که الیۀ جمعی شامل زمان پـیش از کـودکی اسـت؛ یعنـی شـامل مضـامین بازمانـد        یدرحالشود، ختم می

بـه  او معتقد است که اگرچه هر انسانی داراي شیوة زنـدگی خـاص خـود اسـت، ولـی      . حیات اجدادي است
به نقـل از  (شودها بالغ میآید که عمر آن به قرنمی اببه حسیزان زیادي اسیر و نمایندة یک روح جمعی م

روانشاسان معتقدند که حداقل چهار مسئلۀ اساسی در احساس هویت فـردي  ). عباس زاده و دیگران، همان
  :وجود دارد

  انسانی، این احساس که فرد، یک موجود انسانی است؛ : اول

  جنسیت، احساس فرد از مردانگی یا زنانگی؛: دوم

  نظیر است؛فردیت، این شناخت که فردي خاص و بی: سوم

از این رو رشد احسـاس  . پایداري، این آگاهی که فرد، همان شخصی است که روز قبل بوده است: چهارم
نظیر و واحدي است، زن یا مـردي اسـت   هویت، مستلزم این است که یک فرد دریابد که او داراي هویت بی

   ).360: زاده و عباسی، همانعباس(ه هیچ فرد دیگري نیستطور کلی شبیجداي از دیگران و به 

بـاالترین   ها، از محـدودترین سـطح هویـت شخصـی تـا     تواند بر اساس دغدغهیطه هویت انسان میحدر 
توانـد  اسـت مـی   فرد مـدار دیگر، شخصی که داراي هویت  به عبارت. سطح، یعنی هویت انسانی دست یازید

در مقابـل، برخـی   . هاي خود ذبح کندرا پاي خواسته..) .منافع گروهی و ملی وچه برسد به (منافع خانوادگی
فردي و حتی خانوادگی خود بگذرند » من«تري گسترش یافته از در سطح وسیع ها آن» من«از آدمیان که 

کشـور خـود حاضـر بـه فـداکاري      ]فرهنگـی [یا ملی، نژادي و یا  و یبومهاي اجتماعی، و به فکر منافع گروه
برخی دیگر هویت مذهبی و دینی نیرومندي دارند که، که اگر الزم باشد، حاضـرند از منـافع فـردي،    . ندباش

در ایـن میـان معـدود آدمیـانی نیـز      . در پاي اهداف مذهبی و یا دینـی بگذرنـد  .. .خانوادگی، گروهی، ملی و
افع عـام بشـري و   اندیشـند و در پـاي منـ   شخصیت فردي را داشته و به بشـریت مـی   توسعههستند که اوج 

انسـانی و هویـت بشـري    هـا را در راسـتاي مـنِ   هویـت  همـه گذشته و  ...جهانی حاضرند از خود و خانواده و
ی، در فرهنگـ  یـت هوترین دیگـري  ترین هویت آدمی، و همچنین مهموسیع. تعریف، تحدید و تفسیر نمایند

اي تفکـر و تأمـل و هوشـیاري دارد    یـافتگی واقعـی جـ    توسـعه و ) و نه جهانی شـدن (سازي ارتباط با جهانی
  ).زاده و عباسی، همانعباس(
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  هویت جمعی یا اجتماعی-2-3-2-2

گـردد، تحـت عنـوان هویـت جمعـی      بـاز مـی  ..) .گروه، طبقه و(هاي بیش از یک فرد آنچه که به ویژگی
چیسـتند؟  کیسـتند؟  » دیگـران «کیسـتیم و چیسـتیم و   » ما«هویت جمعی به پرسش . شوندبازشناسی می

  . دهدپاسخ می

هایی است که عضویت، تعلق یک فرد در یک گروه و در نتیجه شـباهت  هویت جمعی مجموعه مشخصه
هـاي اجتمـاعی صـحبت    ویژگی دربارهسان وقتی بدین. دهداي را نشان میفرد به یک گروه و جمع یا دسته

عضو آن اسـت، منظـور هویـت اجتمـاعی یـا      گروه یا طبقه اجتماعی و یا ملیتی که فرد  دربارهشود، مثالً می
شـوند و ایـن گـروه را    می» ما«ها، موجب ایجاد این ویژگی. ، و غیره»ایرانی«، »یهودي«مانند : جمعی است
هویـت جمعـی شـیوه    ). 28: 1381احمـدلو،  (سـازد جدا مـی » ها آن«هاي دیگر یا از گروه» ما«تحت عنوان 

یک گروه اسـت کـه نـوعی احسـاس تعهـد و تکلیـف و تعلـق        مشترك در نحوه تفکر، احساسات و تمایالت 
بـه عبـارتی احسـاس تعلـق، تجربیـات و میـراث       ). 122: 1384فـر،  رزازي(انگیـزد نسبت به گروه را بـر مـی  

-تر از همـه هویـت  ها و باورهاي مشترك و مهممشترك، احساس تعهد افراد به اجتماع، برخورداري از آرمان
جنکینـز نیـز هویـت جمعـی را      .)Weedon, 2004: vii(بخشـد یت جمعی مـی یابی و شناسایی، به افراد هو

افراد و جماعات در روابط اجتمـاعی خـود از افـراد و جماعـات دیگـر       ها آن واسطهداند که به هایی میشیوه
هـاي شـباهت و   شوند و حاصل برقراري روابط و پیوندهاي هویتی و متمایز ساختن نظامند نسبتمتمایز می
هـاي متفـاوت اسـت کـه     یل تعلق افراد بـه گـروه  به دلدر نتیجه . داندهاست، میان افراد و جماعتتفاوت می

  ). 50: 1387دوران، (یابندشان در جامعه دست میآنان به یک هویت اجتماعی معرف وضعیت بخصوص

ن تر از سطح هویت فردي قابـل رؤیـت اسـت و منظـور از آ    در واقع هویت جمعی در سطحی فراتر و عام
دانـد و در برابـر آن   متعلـق و منتسـب مـی   » مـا «اي از حیات اجتماعی است که فرد خود را با ضـمیر  حوزه

هـاي مشـترکی   نشـانگر وجـود ویژگـی   » مـا «ضمیر ). 63: 1377عبداللهی، (کنداحساس تعهد و تکلیف می
از عضـویت مشـترك در آن    اسـاس  ینادهند و بر است که افراد به واسطه آن خود را در یک دسته قرار می

کننـد و در همـان   کنند و تعلق خود را به گروه نشان داده و هویت جمعی خـود را ابـراز مـی   آگاهی پیدا می
شناخت هویت جمعی نیاز به بررسـی و شـناخت ابعـاد و عناصـر     . دانندمتمایز می» دیگران«حال خود را از 
ابراهیم حاجیـانی  . دهدتعلق به یک جمع را نشان میاین ابعاد تصویر روشنی از عضویت و . مختلف آن دارد

  :سازي هویت جمعی بیان می کندهویت شناس، به نقل از جکسون و اسمیت چهار بعد را در مفهوم

آمیـز  تا چه اندازه گروه براي فرد مطرح است و رابطه بـا درون گـروه رقابـت   (درك فضاي بین گروهی -1
  ،)است یا همکارانه

  ،)احساس مثبت نسبت به درون گروه(ن گروهکشش به سمت درو -2
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 گـره خـورده  خوشبختی فرد و اعضاي درون گروه بـه هـم   (عقاید به هم وابسته یا سرنوشت مشترك -3
  ). 353: 1388حاجیانی، (عضو گروه تا فرد یکتا  به عنوانفرآیند حل شدن شخصیت ویژه افراد  -4، )است

خص کرده است کـه در اکثـر تحقیقـات ایرانـی بـراي      هنري تاجفل سه بعد را براي هویت اجتماعی مش
  :سنجش هویت اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است

 )یعنی آگاهی فرد از تعلق به یک گروه(بعد شناختی  -1
 )هایی در باره پیامدهاي ارزشی مثبت یا منفی عضویت گروهیفرض(عنصر ارزش  -2
: 1383قاسـمی،  بـه نقـل از   )(دیگـر احساسات نسبت به گروه و نسـبت بـه افـراد    (عنصر احساسی  -3
152.( 

ي هم ایستار شخص در باره عضـویت  بر روسان وي سه بعد آگاهی، عاطفه و آمادگی براي عمل که بدین
تـوان گفـت، هویـت جمعـی داراي     بر ایـن اسـاس مـی   . دانددر گروه است، را جزء ابعاد هویت اجتماعی می

عضویت خود آگاه بودن و تصـور فـرد از عضـویت در گـروه     هایی مانند، عضو گروه خاصی بودن، از مشخصه
. و داشتن ارزیابی احساسی مثبت نسبت بـه گـروه، درك از سرنوشـت و نظیـر آن اسـت     ) من ایرانی هستم(

هاي جمعی عـام را در  هاي جمعی خاص تا هویتهاي جمعی سطوح مختلفی دارند و طیفی از هویتهویت
هویـت  : ت جمعی براي هر فرد پنج بعد هویتی مشـخص کـرده اسـت   ابوالحسنی در سطح هوی. گیرند یبر م

  ).38: 1388ابوالحسنی، (و هویت جهانی) امتی(دینی -خانوادگی، هویت قومی، هویت ملی، هویت فراملی

هاي اجتمـاعی یـا واحـدهاي اجتمـاعی     بنابراین هویت جمعی معرف آگاهی و احساس تعلق فرد به گروه
ابعاد هـویتی  . است ها آنقوم، ملت و غیره و احساس تعهد و وفاداري در برابر  نظیر خانواده، طبقه اجتماعی،

هـر فـرد،    که يبه طورهاي اجتماعی خاص است گفته شده موجب ایجاد احساس تعلق فرد نسبت به گروه
توان در سطوحی مرتـب از کوچـک و خـاص بـه بـزرگ و عـام       بر این باور است که این هویت جمعی را می

 هم نـوع مذهب و وطن، همشهري، همزبانی، همروستایی، هممحلی، همگی، همطایفهدي، همچون خویشاون
هـاي مشـترك   هاي جمعی ویژگـی بدین معنی که برخی از هویت). 63: 1377عبداللهی، (تقسیم بندي کرد

اسـاس  بـر ایـن   . تـر گیرد و برخی دیگر هویت جمعی خـاص  یدر برمتري را هاي بزرگتري دارند و گروهعام
. هاي جمعی افراد را بر مبناي میزان تمام و خاص بودن در یک طیـف یـا پیوسـتار قـرار دارد    توان هویتمی

و ) مـثالً خـانواده  (ترین هویت جمعی که مبنی بر عضویت او در یـک گـروه دو نفـره   در یک سر طیف خاص
براي مثال هویـت  (ی فردترین هویت جمعدر سر دیگر طیف عام. هاي مشترك اعضاي این گروه باشدویژگی

هـاي جمعـی مختلـف را نشـان     زیر هویت) 1-2(شکل).عبدالهی همان(قرار دارد) ملی، هویت امتی و جهانی
  :دهدمی
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  )عبدالهی، همان( هاي جمعیپیوستار طیف انواع هویت )1- 2(شکل

، »خـانوادگی «بندي دیگري که از هویت جمعی گردیده؛ هویت جمعی حـداقل در نُـه سـطح    در تقسیم
قابـل  » انسـانی «و » توحیـدي «، »اسـالمی «، »شـیعی «، »حکومتی یا دولتی«، »ملی«، »قومی«، »گروهی«

با توجه به باورها، اعتقـادات، سـوابق و اشـتراکات تـاریخی،     ) جامعه، ملت(هویت جمع. طرح و بحث هستند
اما مسـئله اساسـی و مهـم در    . شود ها، نژاد، فرهنگ و دین تعریف میاهلیت و تعلق به مکان و زمان، آرمان

زاده و عبـاس (هاي انسانی با اشتراکات عام و خاص ایجـاد وحـدت میـان برخـی از عناصـر اسـت       حفظ گروه
  ).362: 1384عباسی، 

را استخراج و بـه یـک تعریـف    » گروه« واژه هومنز نظریه پرداز مطالعات رفتاري در نتایج تحقیقات خود 
آیـد کـه   مـی  بـه وجـود  معتقد است در یک جامعه وقتی انسجام و وحـدت   او .از مفهوم گروه رسید 1بیرونی

احسـاس  ، 3، کنش متقابل، روابط متقابل یا تعامـل متقابـل  2آن یعنی فعالیت مشترك کنندهعناصر مشخص 
 و بلعکس براي از بین بردن وحدت جامعـه و نـابودي انسـجام یـک    . در جامعه وجود داشته باشند 4مشترك

  ).(Homans, 1972: 60 که یکی از این عناصر حذف شود، کافی است گروه

است زمانی با یک گروه اجتماعی سـروکار داریـم کـه بـین افـراد آن گـروه بـا هـم          معتقد یزن، »مرتون«
سـاله یـا    25تـا   20فعالیت، کنش و احساس مشترك وجود داشته باشد و صرفاً دراز قدان یـا گـروه سـنی    

بنـابراین در صـورت   . یل نداده و فقط یـک گـروه آمـاري خواهنـد بـود     یک گروه اجتماعی را تشک "جوانان"
و  دراز قـد داشتن اتحاد عناصري چون کنش متقابل، فعالیت و احساس مشترك که موجـب اتحـاد جوانـان    

                                                             
1  - explicit 

2  - Activity 

3  - Interation 

4  - Emotion 
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شود، ما را به مفهوم گروه اجتماعی نزدیـک خواهـد   .. .تشکیل یک گروهک سیاسی و یا باند ترور یا قاچاق و
در تشریح این عناصر مهم در وحدت یک گروه یا جامعـه، وجـه اشـتراك اهمیـت بسـیار دارد؛ وجـوه       . کرد

) زن بـودن ( "جنس "گاه تحت شرایط فشار، . به شرایط زمانی و مکانی خاص بستگی دارد ها انساناشتراك 
شود و گاه رنـگ موجـب تشـکل گـروه     می 1ها  ینیستفمموجب پیدایش  به یک وجه اشتراك مهم تبدیل و

بروز یک وجـه اشـتراك بـه پیـدایش     : آیدمی به وجود 2یایی گروهیپواز همین جا است که .. .پوستان یاهس
برخـی از وجـوه اشـتراك    . گرددیدگی گروه میهم پاشکند و از بین رفتن آن موجب از یک گروه کمک می
داراي اهمیـت بیشـتري هسـتند و موجـب      ....هاي ایدئولوژیکی، ملیت و دشمن مشـترك  مانند دین، گرایش

 بـه وجـود  یی بـراي  به تنهـا یک از این اشتراك مهم  یچهشوند؛ اما پایداري و استحکام پیوندهاي گروهی می
  ).1376ریتزر، (آوردن یک گروه اجتماعی منسجم کافی نیستند

هـا  کـه انسـان   آن اسـت  3، منظور از فعالیت مشـترك تقابلکنش مدومین عنصر مهم فعالیت مشترك و 
، فعالیـت  4کـنش متقابـل  منظـور از  . براي رسیدن به یک هدف مشترك در کنار هـم کـار و فعالیـت کننـد    

یـا احساسـی، کـاري را انجـام      یجسـم مشترك نیست که دو نفر در کنار هم بدون ارتباط کالمـی، بیـانی،   
یگر کنش متقابل وقتـی  به عبارت د .شرط کنش متقابل است) آن یکالمحتی از نوع غیر ( این ارتباط. دهند

ــه وجــود ــی ب ــته      م ــی داش ــري را در پ ــت شــخص دیگ ــخص، فعالی ــک ش ــت ی ــا فعالی ــار ی ــه رفت ــد ک آی
اي در نمـاز جماعـت در کنـار هـم بـدون هـیچ       بنابرایناز نظر نگارنده اگر عـده ). :113homans, Ibid(باشد

 بـه هـم  اما اگر بعد از نماز . کنش متقابلاند نه فقط فعالیت مشترك داشته ها آنارتباطی، فقط نماز بخوانند، 
نیـز   کـنش متقابـل  بـا هـم    آن صـورت بگویند و یا خرما به هم تعـارف کننـد در    "اهللاتقبل"دست بدهند و 

مشـترك، دعاهـاي    قبلـه ها و مناسک دقیق، نمازهـاي جماعـت،   مراسم عظیم حج با انواع فعالیت. اندداشته
همچنـین دسـتورات دینـی، بسـیاري دیگـر از تجمعـات را       . از این نوع فعالیت مشـترکند ... ل، توسل وکمی

کـه هـم یـک فعالیـت     ... .شود، از جمله شرکت در مراسم تدفین یا مراسم ختم، ولیمه بعد از حجموجب می
  . کنش متقابلمشترك است و هم هنگام تسلیت و یا دیدن اقوام و آشنایان یک 

 کـنش متقابـل  هاي مشـترك و  توان فعالیتت است که براي تضعیف یک گروه یا مذهب میدر این صور
-رونـد مـی  براي مثال براي تضعیف یک گروه مذهبی که در روز جمعه به نماز جمعه می .را تضعیف نمودآن

 ,Stone(ها را به آن سمت کشانیایجاد کرد و آن.. .توان از یک طریق یک اقدام غیر مستقیم یک سیرك یا

ترین وجه اشـتراك  آید که خود مهممی به وجودها یک دشمن مشترك در آن صورت براي آن). 56 :1971
 . ها خواهد شدو موجب وحدت آن
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2  - group dynamic 
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مثالً احساس خوشحالی، غرور، غم، حسـادت،  ( 1مقصود از احساس عنصر سوم مهم احساس تعلق خاطر،
-هومنز و بقیه به ایـن نتیجـه رسـیده    .نه فکري استیزمیک ارزیابی مثبت و منفی از یک ..) .خجالت، عالقه

یعنی هر چه که کنش متقابل بین افـراد  . اند که در گروه اجتماعی یک نوع احساس مشترك نیز وجود دارد
 ). Homands, Ibid: 100(شودیکدیگر بیشتر میبه ها ، عالقه آنباشد یشترب

به ایـن معنـی کـه    . معکوس نیز بین این دو وجود دارد رابطهاما نتایج تحقیقات اخیر نشان داده که یک 
  . گردندتر میتر باشند، پیوندهاي اجتماعی بین اعضاء نیز قويهر چه پیوندهاي احساسی و درون گروه قوي

توان جامعه را به سوي انسـجام و وحـدت و یـا از هـم پاشـیدگی      بنابراین از طریق تحریک احساس می 
تـرین ابـزار مشـروع، موسـیقی و     ابزار وجود دارد که مهـم  به عنوانعامل اساسی در این مسیر چند . کشانید

عناصـر دیگـري    .باشـند ، گسترش مسائل جنسی و مشروبات الکلی میمشروع یرغبعد ورزش است و از ابزار 
و  2و عوامـل ظـاهري یـک شـکل     ها لباسعناصر جانبی در تقویت همبستگی نقش دارند مانند  به عنواننیز 

را به یکـدیگر برسـاند    ها آنت ظاهري که اعضاء یک گروه را از گروه دیگر متمایز نماید و وابستگی خصوصیا
تهیه پرژم و آرم خاص کـه گـاه بـه صـورت     ) هاي خاص مثل تراشیدن کامل موي سر یا استفاده از روسري(

جـب  هـاي جـاذب کـه مو   کوچک همیشه به همراه اعضاء باید باشد، سـاختن سـرودهاي خـاص بـا آهنـگ     
  ).109-118: 1773پور، رفیع(شود برانگیختن احساس جمعی و تقویت پیوند گروهی می

هویت جمعی میزان و سطح عضویت، احساس تعلق و تعهد فرد به یک گروه اجتماعی خـاص تـا عـام را    
گیرد که در آن فرد از عضویت خود در آن گروه آگاه است و احساس و ارزیـابی مثبتـی نسـبت بـه      یدر برم
هاي خاص آن گروه، خود را از دیگـران متمـایز   واسطۀ ویژگیو عضویت در آن دارد و از سوي دیگر به گروه
ترین سطح هویـت جمعـی   هاي جمعی در باال آمده است، عامطور که در پیوستار انواع هویتهمان. داندمی

با توجه بـه عناصـر   هویتی که . در یک کشور هویت ملی بوده که هویت فرهنگی در مرکزیت آن وجود دارد
مهم وجه اشتراك، کنش متقابل و احساس تعلق خاطر در حفـظ وحـدت و ایجـاد هـویتی فرهنگـی بسـیار       

عمـدي یـا    به صـورت حائز اهمیت است و با دستکاري، تحریک و یا تقویت یا تضعیف هر یک از این عناصر 
بـه  . یا یک کشور اقـدام نمـود   توان در حفظ یا انهدام هویت فرهنگی یک گروه، جامعه، امتغیر عمدي می

جریـان مـردم،   : نظر آپادوراي پنج جریان در جهان وجود دارد که مرکزگرایی هویت را دگرگون کرده است
ملـت   -ها معناي هرگونـه محلـی بـودن یـا دولـت     این جریان. اي، تکنولوژي، پول و ایدئولوژيتصاویر رسانه

  ). 136: 1384زاده، عباسی، عباس(سابق را دگرگون کرده است 
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هـا بـه   این جریان. توانند به تنهایی به این پنج موضوع بپردازنددر عصر دیجیتال مرزهاي ملی دیگر نمی
هاي سـنتی هنـر، اسـطوره و    تخیل هرچه بیشتر از عرصه که يطورتغییر تخیل انسانی منجر شده است، به 
سـجام و وحـدت در عناصـري چـون     اکنون هویت جمعی کـه بـا ان  .مناسک به زندگی روزمره راه یافته است

بـا ابزارهـاي مشـروع و    . گردیـد و فعالیت مشترك موجب وحدت جامعه می کنش متقابلاحساس مشترك، 
مندي و همبسـتگی در  شود و احساسات، عالقهدستکاري می مکان، زمان و بیغیر مشروع در بستر فضاي بی

لـذا سـخن از    گـردد؛ فرهنگـی ایجـاد مـی   هاي چندگانه یـا چنـد   هاي اجتماعی و سبک زندگیبستر شبکه
هاي نامحدود جغرافیـایی در معـرض   اند که افراد در مکانها موجب شدهیعنی رسانه. بریکوالژ فرهنگی است

اي شود که با توجه به تخیل ایجـاد شـده؛   چندگانهآنان فرهنگ  هاي گوناگونی قرار گیرند و فرهنگفرهنگ
هاي پازل، در کنار هم جمـع گشـته و یـک تصـویري را شـکل داده      تکهگفته در فرد مانند هاي پیشجریان

 برگرفتـه  یمردمـ هر قسمت از موضوعات کسب شده و انباشته شده، از یـک سـرزمین و    که یحالاست در 
و فرهنگ چند فرهنگـی را نمـود    متفاوتندبسیار .. .شده که ممکن است از لحاظ تاریخی، زبانی، جغرافیاي و

بنابراین قبل از پرداختن به تعریف فرهنگ ضروریست هویت را در بستر تاریخی آن مـورد توجـه   . داده است
هاي تمیز هویت فردي از هویت جمعـی در دو مـدل زیـر بـه تصـویر در آمـده       شاخصه مجموعه. مقرار دهی

  ).عباسی و دیگران، همان(است

  
هاي تمیز هویت فردي از هویت جمعی هشاخص مجموعه)2- 2(شکل  

  

 –مدرن پیش(بررسی سیر تحول مفهوم هویت در بستر تحول تاریخی آن -2-3-3
 )مدرنپست -مدرن

هاي مختلف اجتماعی و اشـتراك  اي جهت معرفی خود، تعلّق به گروهکلی هویت به منزله وسیله به طور
  .ة آن ارائه شده استدربارهاي مختلفی نظریهو افتراق با دیگران موضوعی بحث برانگیز است که 
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-مفهوم هویت گاهی ثابت و یکپارچه و گاهی سیال و متعدد فرض شده است، گـاه در طـی زمـان و بـه     
کند و گـاه  شود؛ و فرد آن را کسب میشرایط مختلف اجتماعی و فرهنگی موجود به فرد آموخته می واسطه

شـود، در برابـر عوامـل    ها تولید و بازتولید مـی تنازع میان گروه هاي اجتماعی وعاملی است که در چارچوب
در ایـن تحقیـق   . شناسدهاي طبیعی شده را به رسمیت نمیدهد و شاخصمحدود کننده مقاومت نشان می

ایـن  . اسـتفاده شـده اسـت    1اي کلنـر در بررسی مفهوم هویت در بستر تحول تاریخی از رویکرد سه مرحلـه 
  .براي نشان دادن تحول تاریخی هویت است 2"ونه آرمانینم"بندي نوعی تقسیم
  

  مدرنهویت پیش - 1- 2-3-3
شـد کـه واجـد    مدرن، انسان به منزلۀ موجـودي یکپارچـه، منسـجم و عقالنـی تصـور مـی      در دوره پیش

. زنـد در واقـع، نـوعی جـوهر ثابـت و الیتغیـر، هویـت انسـان را رقـم مـی         . هاي ذاتـی و ثابـت اسـت   ویژگی
دکارت موجودي است کـه در هـر کجـا، هـر زمـان و هـر       » من«پرسد من کیستم؛ دکارت میکه  هنگامی«

-کنـد، ویژگـی  فرد، مستقل از ساختارهاي جامعه و تاریخی که در آن زیست می .لحظه هویتی یکسان دارد
در این نظام، هر کس بخشی از یک نظام خویشـاوندي  . هاي ثابتی دارد و هویت همواره اجتماعی بوده است

و بـیش   شوند و سمت و سوي زندگی او کمها و رفتار او به چارچوبی معین محدود می، اندیشهاست یمیدق
از همین روست که پرسش و چون و چرایی در باره جایگاه و موقعیـت انسـان در جهـان بـه     . مشخص است

ردي هـم  شود و ناگفته پیداست که وقتی چنین پرسشی به ذهـن خطـور نکنـد، هویـت فـ     میان آورده نمی
در این برداشت هویت چون جوهري ثابت نگریسـته  ).  ,Kellner 1996(تواند معنا و اعتباري داشته باشدنمی
پس هویت امري ثابـت و ایسـتا   . شود که ثابت و پایدار استچیزي در چهرة زیرین هویت دیده می. شودمی

  . تأثیري نخواهد داشت در آن.. .است و هیچ عامل اجتماعی، فرهنگی و
  

  هویت مدرن  -2- 2-3-3
 کـه  يطوربه . روي انسان نهاده شدیت پیشو هوتري از قوانین اجتماعی در جامعه مدرن، گستره وسیع

شـناس  شـهروند، هـم دانشـمند بـود و هـم جامعـه      خویشاوند بود و هـم  ، هم پسر، همپدر بودیک نفر، هم 
-ش خود در قبیله آگاهی داشـت؛ پیونـد مجموعـه   مدرن که انسان کامالً از نقبنابراین متفاوت با دوران پیش

لـذا فـرد بـا ایـن      توانست در گزینش هویت انسان نقش داشته باشـد؛ ها و امکانات اجتماعی، میاي از نقش
کرد که خویشتن واقعی و فطري خـویش،  تواند باشد؟ فرد تالش میپرسش روبرو شد که واقعاً چه کسی می

فاعـل  « بـه نـام  اي در دوران مدرنیتـه، مسـئله  . کرد را پیدا کندبازي میکه در زیر نقشی بود که در اجتماع 
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انسان، توانـایی، اسـتعداد و عقالنیـت او    . یا سوژه مطرح شد که انسان را در مرکز کهکشان قرار داد» شناسا
گیرد و اصالت انسان و هویت انسـانی بـه منزلـۀ یـک فاعـل شناسـا و سـوژه        در متن گفتمان نوین جاي می

ها و امکانات اجتمـاعی بـا هویـت ذاتـی و درونـی      در جامعه مدرن، نقش).  ,Kellner 1996(پذیردمیصورت 
  . لذا فرد به دنبال شناخت هویت فطري خویش است شود؛فرد پیوند زده می

 

  هویت پست مدرن-3-3- 2-3 

اي از جموعـه فـرد م . شـود ی و نیز پراکندگی و تجزیه فرد تأکید میذات یرغدر پست مدرنیسم، بر هویت 
-طبق تحلیل. هاي ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه فرد استدریافت دست آوردکه بخشی از آن  هاست؛تعارض

اي است کـه هویـت   مدرن فرانسوي، ناخودآگاه فرد بیان کننده سوژه چند پارهالکان، روانکاو پستهاي ژاك
هـا از  یله ایـدئولوژي بـه وسـ  ی و چندگانگی هویـت،  چند پارگکند، اما واقعیت متکثیر و تغییرپذیر ایجاد می

سازد و بـه فـرد،   ایدئولوژي، حقیقت چندگانگی و چندپارگی را از سوژه خودآگاه پنهان می. ماندنظر دور می
ها نیز اساسـاً  اند، بلکه تولید آنپارهها چندبخشد، نه تنها هویتاحساسی از کلیت، وحدت و هویت یگانه می

سـازیم و یـا   هویت، محصول روایتی است که ما دربارة خود می. گیردو نظام نمادها صورت میاز طریق زبان 
استاد جامعه شناسـی دانشـگاه ماساچوسـت، نیـز معتقـد      1شري ترکل). Kellner, Ibid(سازنددر باره ما می

سـعه و  تحـت تـأثیر تو   بـه شـدت  هاي مختلف و تفسیرهاي متوالی است که است؛ آنچه وجود دارد بازنمایی
وي معتقد است؛ فراینـد جهـانی شـدن    ). 131: 1383به نقل از کوثري، (ي مجازي است)دنیا(گسترش فضا

. گردیـد » دورگـه «یـا   2»پیوندي«که به دنبال یکپارچگی و همگنی فرهنگی بود موجب ایجاد نوعی هویت 
در واقع نـوعی  . نامید 4فرهنگی 3توان آن را نوعی بریکوالژشود که میاین هویت به مدد فرایندي حاصل می

هـاي غربـی   توسط رسـانه ) نژادهاي بشري و یقومهاي ترکیبی از مدها، موسیقی و سنت(آمیختگی فرهنگی
در واقـع  . نامیـد  5تـوان بریکـوالژ چنـد فرهنگـی    آمده؛ این پدیده را می به وجودکانادا و آلمان ، نظیر آمریکا

-نیرویی در خاورمیانه و آسـیا عمـل مـی    به صورتها هتوانیم عنوان کنیم که در دنیاي پست مدرن رسانمی
تصادفی یا بـدون ارتبـاط در کنـار     به صورتکند که موجب آمیختگی و بهم جفت شدن است و این عناصر 

هـال نیـز معتقـد     چنانکـه اسـتوارت  . بلکه عاریه گرفتنی با دقت و شایستگی در کار است. گیرندهم قرار نمی
                                                             

1 Sherry Turkle 

2 -Hybrid Identity 
گران اجتماعی با دقت از اجتماعات مختلف محلی، قومی، ملی و فرا ملی چیزهایی را گزینش کنشاین واژه نخستین بار در جامعه شناسی زیمل به کار رفت که حاکی از این بود که  -ا3

شخصی است که زندگی خود را از طریق جمع آوري چیزهاي بی اهمیت ) Bricoler(در زبان فرانسه، بریکولور . کنند و هویت آنان تصویري رنگارنگ از این قطعات انتخاب شده استمی
ژرار ژنه این مفهوم را در نقد ادبی بکار بد و آن . این واژه را بکار برد) 1962(استروس در کتاب ذهن وحشی پس از زیمل انسان شناس برجسته فرانسوي کلودلوي. کندمیو خرد، تأمین 

ها و منابع مختلف نامتجانس استخراج خودش اطالعات را از مدلبریکلولور امروزه توصیف کننده فردي است که براي کار . را به عنوان ساختن چیزهاي نو از چیزهاي کهنه تعریف کرد
 ) 10گانی، (کندمی

4-Culural Bricolage 

5-Pluricultural Bricolage 
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-عیِ جمعی نظیر طبقه، نژاد، ملّت، جنسیت در جهان غرب گرچه با هویتهاي عظیم اجتمااست که هویت
یـا   سـاختار دهنـده  هاي فرهنگی و فردي ما رابطه دارند اما دیگر آن نیروي یکدست کننده و تعین بخـش،  

  ).همان(مان در ارتباط با آن بفهمیم چه هستیماي را ندارند که بتوانیم با برآورد مواضعتثبیت کننده

-بیان سیر تحول هویت از نگاه کلنر این است که توجه شما را به این نکته جلب کنم که رسـانه  هدف از
اي را که در گذشـته مبتنـی بـر هویـت ذاتـی فـرد و       هاي یکپارچه اجتماعی و جغرافیایی و منطقهها هویت

هایی نـه تنهـا   نامحسوس تبدیل به هویت به طورهایش بوده طی فرآیندي تدریجی و سپس تاریخ و اسطوره
هـا از  گیـري هویـت  در جامعه پساساختارگرایانه قرن بیست و یکم شـکل  .دورگه بلکه چند رگه نموده است

و نه تنها نیروهاي تولید و روابط تولید موقعیت فرد را در جامعـه تعیـین   . گیردطریق نماد و زبان صورت می
در . در ایجـاد هویـت نقـش دارنـد    .. .رهنگـی و ي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، فها سازماننموده، بلکه کلیه 

هـاي مختلـف و متفـاوت    اي، بریکوالژ فرهنگی رخ داده و افراد با کسب تکهبستر تکنولوژي و بریکوالژ رسانه
نمایند و آمیختگی فرهنگی ایجاد شده موجب گشـته کـه   هاي گوناگون هویت چندپاره کسب میاز فرهنگ

هـاي  زیـرا دیگـر اسـطوره   . اش نباشـد خود واقعی آگاه از من تـاریخی و هر فرد . تضادهاي فرهنگی رخ دهد
یله بـه وسـ  هـا   و در واقع این اسـطوره . تاریخی هر فرد در فضا به دست نابودي و فراموشی سپرده شده است

 ,Kellner(دهند که همواره در حال شدن و تغییـر اسـت  زبان، نماد و تاریخ ناخودآگاه فرآیندي را شکل می

Ibid.(  

 

  ابعاد هویت -2-3-4
و تشریح ) بعد اجتماعی، تاریخی، سرزمینی، سیاسی و فرهنگی( مؤلفه اساسی  5در این تحقیق به 
  .پردازیمتأثیر آن بر هویت می

روحی افراد را به  و یجسمترین تعاریف، ممیزات که پیش از این بیان شد، هویت در ساده همان طور
. ی فرد با نظام کالن اجتماعی مطرح استروابط اجتماعدر بعد اجتماعی هویت، کیفیت . گذاردنمایش می

ملی، به افراد هویت » ماي«ی احساس تعلق خاطر مشترك و احساس تعهد افراد به اجتماع ملی یا به عبارت
تمایل به  این بعد هویت به معناي اعتقاد به ضرورت وجود و احساس). 31: 1378چلبی، (بخشد جمعی می

وطن، داشتن نگرش مثبت به دیگران متعلق به ملت، هم به عنوانعضویت در این جامعه، پذیرش یکدیگر 
هاي الزم براي عضویت خود و تداوم افتخار به عضویت در این جامعه و عالقه و تمایل به پرداخت هزینه

 ). 75 :1388بوالحسنی، ا(حیات این اجتماع و نگرش نسبت به مبانی همبستگی و همکاري اجتماعی
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وقتی افراد یک جامعه احساس مثبتی از عضویت در این اجتماع و جامعه را داشتند و حاضر به پرداخت 
- پذیرد؛ دومین بعد اساسی در شکلیر میتأثهاي آن شدند قاعدتاً بخشی از هویتشان از این بعد هزینه

تاریخی کافی نیست بلکه  گذشتهشترك از گیري هویت، بعد تاریخی آن است؛ اما تنها داشتن آگاهی م
خاطرات، (بنابراین تحوالت و فرآیندهاي تاریخی .بایستی احساس دلبستگی به آن نیز وجود داشته باشد

هاي در ایجاد دلبستگی و شکل دادن به انگاره) هاي تاریخیها و فراز و نشیبرخدادها و حوادث، شخصیت
هاي مختلف به یکدیگر پیوند دهنده نسل» يپندار یخهم تار«نوعی  لذا ؛ در واقع. جمعی تأثیرگذار هستند

اي با هویت تاریخی خود تعریف و زیرا هر جامعه. شودباشد که مانع جدا شدن یک نسل از تاریخش می
 ).17: 1378معمار، (شود ترسیم می

ترین ی از مهمنخست، دانش تاریخی؛ به معناي آگاه: طورکلی بعد تاریخی داراي سه مؤلفه استبه 
و ي وجود احساسات و عواطف مثبت به معناخاطر تاریخی؛ هاي تاریخی، دوم، تعلق حوادث و شخصیت

میزان اهمیت  به مفهومسوم، اهتمام تاریخی؛ . هاي مثبت و منفی استی به حوادث، وقایع و شخصیتمنف
اجتماعی افراد در یک محیط جغرافیایی که اما این تاریخ و روابط . ه تاریخ در مقایسه با سایر موارددادن ب

تعریف هویت  آید؛می به حسابگیرد و هویت ملی تبلور فیزیکی، عینی، ملموس و مشهود است؛ شکل می
از تعلق به یک سرزمین، وفاداري به آن و نگرش مثبت به آب و خاك به این  عبارت استملی در این بعد 

معین هستیم و از جایگاه مشخصی در نظام هستی ساکن یک کشور و یک سرزمین » ما«جهت که 
در هویت ملی فرهنگی، سرزمین تاریخی مورد توجه است، ولی در هویت ملی سیاسی . برخورداریم

  ). 76: 1388ابوالحسنی، (گیردسرزمین فعلی مورد توجه قرار می

پذیري و ها، هنجارها، نمادها، اعتقادات و مذهب، جامعهارزش(فرهنگ مجموعه ذهنی مشترکی
پذیري به وجدان جمعی در گذشته تاریخی شکل گرفته و طی فرآیند جامعه به شکلاست که )تفریحات

بعد . اندمیراث گذشته به ارث برده به عنوانهاي نوین آن را هاي بعدي منتقل شده است و نسلنسل
دان دانست که سبب توان میراث فرهنگی مشترك، گسترده و فراگیر در بین شهرونفرهنگی هویت را می

  ).همانابوالحسنی، (شودتوافق فرهنگی می

به گیرد که میراث فرهنگی کلیه ابعاد فرهنگی هر نظام اجتماعی را در بر می در یک تعریف گسترده،
به هاي تاریخ یک فرهنگ و یک ملت  دهد، و نشانهي خودآگاهانه یا ناخودآگاه ما را تحت تأثیر قرار مینحو

در این مفهوم، میراث فرهنگی یک ملت، کلیت زنده و پویاي خالقیت انسانی است رود و می شمار
هر شخص . انسجام بخشبه بیان دیگر، فرهنگ هم تفاوت آفرین است و هم ). 66: 1378ورجاوند، (

دهد که دهد، در واقع، خود را در چارچوب دنیایی قرار میکه زندگی را به شیوه خاصی سازمان می هنگامی
این بعد ). 49: 1383تاجیک، (شود هاي فرهنگی از دنیاهاي دیگر جدا میطه مرزها و تفاوتبه واس
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ها و فولکلور، دین و زبان ها، عر ها، اعیاد، اسطورههاي معماري، سنتمشتمل بر مجموعه مناسک عام، شیوه
  . و ادبیات است

ی، بعـد اجتمـاع  عـاد هویـت در   بنظر نگارنده براي داشتن هویت فرهنگی منسجم و مستحکم توجه به اب
تـرین اصـل احسـاس    بنابراین مهم. بسیار مبرهن است..) .دین، زبان، ادبیات و(تاریخی، سرزمینی و فرهنگی

جغرافیایی و تصور محدوده و حد و مرزهاي آزادي و احساس امنیت و پذیرش قـوانین   محدودهتعلق به یک 
هـاي تـاریخی،   کند و در آن حیطه فرد اسـطوره ب میخودآگاه آن را کس به طورو مقررات آن است که فرد 

دهد و بر ایـن  نقش می در ذهناش را ها، اندیشمندان، شعرا، نویسندگان و گذشته تاریخیها، پیروزيجنگ
تـرین  شود و به دنبال آن بـا توجـه بـه مهـم    اي ممکن میاساس احساس مثبت از حضور در چنین محدوده

جغرافیـایی خـود    محـدوده فرد با پـذیرش و قبـول سیاسـت حـاکم بـر       مؤلفه هویت یعنی بعد سیاسی آن
یابـد و مـیهن پرسـتی و    ها و مشـروعیت آنـان را مـی   احساس روانی مثبت و عالقه قلبی براي پذیرش ارزش

گردد؛ لذا فرهنگ و نقاط قوت و ضعف یا نقاط مثبت یا منفی فرهنـگ کشـورش   وطنی در او زنده می عالقه
ها، ادبیات، هنـر، اوقـات   در نهایت هر گاه هنجارها، ارزش. کوشدآن می اشاعهحفظ و  را پذیرش نموده و در

فراغت، صنایع فرهنگی موجود در بستر حد و مرزهاي جغرافیایی شناخته، پذیرفته و حفـظ گردیـد؛ سـینه    
گیـري یـک میـراث    یابـد و موجـب شـکل   هاي بعدي انتقـال مـی  به سینه بدون تحریف و دستکاري به نسل

  . گرددنگی مشترك شده و با تعامل اجتماعی رضایتمند توافق فرهنگی را موجب میفره
در واقع هر فرد در بستر فرهنگی خاص خود مناسـک  . ترین منبع هویت استبنظر نگارنده فرهنگ غنی

را ها، فولکلور، زبـان و ادبیـات خاصـی    ها، عرف يسوگوارها، ها، اعیاد، اسطورههاي معماري، سنتعام، شیوه
شود اما در این بعد مؤلفه مهم دیگر وفاداري مردم به دین و شعائر مذهبی است و بخشـی  درك و پذیرا می

در نهایـت  . شـود از معنابخشی و هویت بخشی ما ایرانیان از بستر دین و پذیرش شـعائر مـذهبی ایجـاد مـی    
هاي جغرافیایی و آگـاهی از گذشـته تـاریخی و پـذیرش نظـام سیاسـی و داشـتن تعامـل          يمرزبندشناخت 

 –اجتماعی مناسب با استفاده از زبان و ادبیات در ایجاد عرق سرزمینی و عالقـه بـه حفـظ فرهنـگ ایرانـی      
یـق آن  بنابراین شناخت زبان رسانه و تأثیرات آن بر ذهن مخاطب و نیز تلف. نمایدیار ضروري میبس یاسالم

همـان  ضمناً . است یبومهاي تر نیز از مسائل مهم و ضروري براي حفظ فرهنگیر عمیقتأث يبرابا موسیقی 
بیان داشته معتقدم هویت فرهنگی هر کشور وابسـتگی بیشـتري بـه سـرزمین     ) 1388(که ابوالحسنی  طور

یـک کشـور در حفـظ    .. .ا وهـ ها، اسطورهاش دارد لذا ضرورت توجه به گذشته تاریخی و حفظ ارزشتاریخی
اي بـه تـاریخ سـرزمینی    این است که هویت ملی نیز بـه گونـه   برداشت نگارنده. هویت فرهنگی روشن است

  .گرددهاي فرهنگی میوابسته است و فقط توجه به سرزمین فعلی موجب آسیب رساندن به زمینه
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  فرهنگی هویت و فرهنگ: بخش سوم-2-4 
زوایاي آن اولین اقدام در این تحقیق بـوده اسـت؛ امـا در ایـن بخـش      آنچه مسلم است شناخت هویت و 

منظور تبیین موضوع تحقیق ضمن بیان مفهوم فرهنگ و هویـت فرهنگـی، هویـت فرهنگـی      ضروریست به
، فولکلـور،  .. ).سـنت، غـذا و ذائقـه غـذایی، لبـاس و     (میراث فرهنگـی ، زبان، ادبیات(هاي آن ایرانیان و مؤلفه

میـراث معنـوي، میـراث    (تشریح و سپس دینمداري در هویت ایرانـی، تـاریخ و حافظـۀ فرهنگـی    ..) .دیانت و
 .، و جغرافیاي فرهنگی مطرح شود)مادي
  

  و هویت فرهنگی فرهنگمفهوم  -2-4-1
التینی  واژه، از )مانند زبان فرانسوي(یشه التینی دارند رها، که واژه فرهنگ در آن گروه از زبان

Cultura در فرهنگ فارسیِ  اما این واژه. گرفته شده که معناي اصلی آن کشت، کاشتن و کشاورزي است
- انسان 1رالف لینتون،). 8: 1381لویی دولو، (به معناي علم و ادب و معرفت و آموزش و پرورش است 

فرهنگ یعنی آنچه انسان را از حیوان .. .«گوید، ینه فرهنگی و شخصیت میزمشناس آمریکایی در کتاب 
). 232-233: 1379به نقل از نراقی، (»متمایز ساخته و به او قدرت دخل و تصرف در طبیعت را داده است

به  2کولتوس واژهکولتور و سپس  واژه. فرهنگ را فراهم آورد از یمفهومیونان باستان امکان پیدایش 
سان مذهب و فرهنگ به یکدیگر نزدیک طرح شد؛ که بدینمعناي کیش نیایش و ستایش خدایان نیز م

  ). 24-17: لویی دولو، همان(پیوندندشوند و از لحاظ لغوي به هم میمی
در بحث نزدیکی مذهب به فرهنگ دکتر شریعتی نیز فرهنگ را روبنا و نمودي از زیربنا و بود واقعی 

عبارت است از مجموعه تجلیات معنوي، فرهنگ «: داند و معتقد استجامعه و تاریخ جامعه خود می
موقعی که من مذهب خودم، ادبیات » ...هنري، تاریخی، ادبی، مذهبی و احساس یک قوم در طول تاریخ

کنم در واقع خودم را  ها و دردها و نیازهاي خود را در فرهنگ خود احساس می ها، رنج ، احساس.خود
کشورها، همچنین شمار زیادي از فیلسوفان و اي از پاره). 204، 1360شریعتی، (کنم احساس می

دین، بر نقش فرهنگی مذهب، یا دست کم اخالق در نشو و نماي انسان را اندیشمندان، اعم از دیندار و بی
  . منکر نیستند

فرهنگ جز یک امر فردي، : اي از اندیشمندان فرهنگ را امري فردي تلقی نموده و معتقدنددسته
ها براي تفاهم با  ییداناجویی در جهت خواست انسان براي تالش در رسیدن به وذهنی، یک نیاز و جست

سارتر فیلسوف امانیزم، فرهنگ پلاز دیدگاه ژان). 14: لویی دولو، همان(تواند باشدخویش و دیگران، نمی
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اش را به او یینه عتیق، چهرهآتنها این : شناسدتابد، خود را در آن میمیانسان در آن باز«: بازتاب من است
  ). 131همان (» . نمایاندمی

یوه گفتار و رفتار کامالً فکري و ادبی نبود و شهاي آخر قرن بیستم مفهوم فرهنگ، دیگر تنها  در سال
هاي  امروز فرهنگ غرب، فراتر از تفاوت). 24-17: لویی دولو، همان. (گرفتهاي دیگري را نیز فرا می ارزش

مفهوم فرهنگ پیشین . هاي بزرگ دیگر بشریت است؛ در برابر فرهنگ وجوي هویت خویشملی در جست
  .برندرا زیر سؤال می

با توجه به اینکه ارتباطات فردي و اجتماعی در هر عصر در حال تغییر است؛ تحول در نیازهاي انسان  
نه همگن، تلقی جریانی متداوم، اما  مثابههومنز، فرهنگ را به  دلیل بر ثابت نبودن فرهنگ است؛ چنانکه 

گانه از عناصر مختلف است که دائم در حال اي ترکیبی چندفرهنگ هر جامعه«: او معتقد است. کندمی
هاي هاي هویتی خود عناصري از فرهنگ گروههاي اجتماعی مختلف بسته به استراتژيگروه. تغییر است

فرهنگ، در طرز رفتار، کار، نقش  ،بر این اساس ).140: 1383به نقل از کوثري، ( »کنندمختلف کسب می
شود در عین حال فنون یک جامعه، اکولوژي، تولید و مصرف نیز در ی افراد منعکس میروابط اجتماعو 

مادي هاي غیرتغییرات اجتماعی اهمیت دارد و آنچه مهم است رابطه متقابل بین تظاهرات مادي و جنبه
   .یک جامعه است

داننـد و بـراي   اي فرهنگـی مـی  چنان عمیق است که اغلب هویت را پدیـده پیوند میان هویت و فرهنگ 
رو در ترکیب هویت فرهنگی بایـد بـه مقولـۀ پیچیـدة     از این. شوندفرهنگ، شأن مستقلی در هویت قائل می

کنـیم،  اي، فرهنگ هر آن چیزي اسـت کـه کسـب مـی    نامهدر یک تعریف لغت. فرهنگ توجه بیشتري کرد
هـاي نهـادي   انیم انتقال دهیم و در یک کالم مجموعۀ حیات اجتماعی است که از سـازمان توآموزیم، میمی

  ).77: 1370 بیرو،(گیرد یتا حیات روانی را در برم
یاسی، زبان و دین س یايجغرافهایی چون ملت، قلمرو شناسان هویت فرهنگی از مؤلفهدر دیدگاه انسان
شناس سنگالی بر این باور است که هویت تادیوپ انسانآن). 28: 1379االمینی، روح(تشکیل شده است 

شناختی بستگی دارد که با از بین رفتن هر کدام از فرهنگی یک جامعه به سه عامل تاریخی، زبانی و روان
اما از سوي دیگر کنفرانس جهانی در باره ). 5: 1361آنتادیوپ، (شود ، هویت فرهنگی ناقص میها آن

در مکزیکوسیتی توسط یونسکو برگزار شد، هویت فرهنگی را  1982سال  هاي فرهنگی که درسیاست
- کند که به مثابه اصولی حیاتی زیربناي بیشتر تصمیمهستۀ مرکزي شخصیت فردي و جمعی قلمداد می

سازد؛ در عین هاي معتبر، رفتار، اعمال و فرایندهایی است که یک جامع را در دستیابی به توسعه توانا می
در این معنا هویت نیز در کنار توسعه ). 30: 1379سلیمی، (کندهاي خویش را نیز حفظ مییاینکه ویژگ
 .شودمعرفی می

به . شودسبب شناخته شدن و متمایز کردن فرد و جامعه از دیگر افراد و جوامع می هویت فرهنگی
ن تداوم، خود توان گفت که هویت فرهنگی حاکی از تداوم بین گذشته و حال است و نفس اینوعی می



 

44 
 

اي در محیط فرهنگی نقش برجسته ).474و  472: 1373هنوي، (کند برشناخت گذشته داللت می
 میان ؛اگر چه ساختارهاي عینی از خالل تکوین اجتماعیِ برآمده. تکوین، حفظ، تغییر و تحول هویت دارد

نظریه دوگانگی  که يطوره ب). 1383توسلی، (کندایجاد میرابطه ) عرصه(و اجتماع ) طبیعت ثانوي(فرد 
انسانی  هستند، بر کنش یهاي اجتماعی نتیجۀ کنش انسانساختکه : ین مطلب استا یانگربنیز،  1ساخت

کنند و بر گر را محدود میهاي اجتماعی بر پایه قواعد، عمل کنشنیز تأثیر گذارند؛ بر این اساس ساخت
: 1984 گیدنز،(آوردندفراهم می یبازتولید کنش اجتماعمبناي منابع، امکان عمل او را در جریان تولید و 

چنین فرایندي بر هویت نیز اثرگذار است چه اینکه آن را در میان طیفی از شبکۀ معنایی  ).25- 26
 وو هر آن ممکن است تغییري ول ...دهدآمده از محیط فرهنگی و نیز ساختارهاي اجتماعی قرار میرب ذهنِ

محیط فرهنگیِ مؤثر (بلکه از دیگري ) شبکه معنایی(از خود  ییري که نه تنهانامحسوس را تجربه کند؛ تغ
  ).همان(شودمیناشی ) بر شبکۀ معنایی و نیز ساختار اجتماعی

گونه عنوان نمود که هویت فرهنگی یک ملت حاصل خودآگاهی نسبت به  یناتوان یت میدر نها
در  مبناطبعاً این . در طول زمان شکل گرفته استهاي فرهنگی آن ملت است که انباشتی تاریخی از تجربه

تمدنی آن به هزاران  -یشینه تاریخیپمورد کشوري چون ایران از اهمیت زیادي برخوردار است چرا که 
  . هاي گوناگون تجربی را در خود اندوخته استاي بی نظیر از انباشترسد که مجموعه سال می

  

   هویت فرهنگی ایرانیان-2-4-2
اي دیالکتیکی میـان خـود و دیگـري بـوده     معتقد است هویت فرهنگی ایرانیان پیوسته در رابطهنگارنده 

هویـت ایرانـی در واقـع از     غربی قرار داده اسـت؛  و یاسالمکه ماالً آن را در میان مثلث منابع هویتی ایرانی، 
غربی در هم تنیده شده و تجلیات فرهنگی متنـوعی را در فرهنـگ مـادي و     و یاسالمایرانی،  گانه سهمنابع 

-مـع . معنوي ایرانیان پدید آورده است، اما این منابع هویتی اثربخشـی متـوازن و یکسـانی را نداشـته اسـت     
تري را بـه خـود اختصـاص داده اسـت؛ اسـالمیت و تشـیع در       الوصف ایرانیت ایرانیان طول تاریخی گسترده

یخی ایرانیان جزء رسوبات فعال شده و عمالً به هسته سخت هویت مبدل گشته و از سوي دیگـر  حافظه تار
معاصریت متأثر از موج منبع غربی نیز جزء الیه سطحی هویت بوده و به حافظه تـاریخی و رسـوبات سـخت    

از  هویت فرهنگی یک ملت حاصل خودآگاهی نسـبت بـه انباشـتی تـاریخی    . فرهنگی ایرانیان نپیوسته است
در مـورد کشـوري    مبنـا طبعـاً ایـن   . هاي فرهنگی آن ملت است که در طول زمان شکل گرفته اسـت تجربه

رسـد  تمدنی آن به هـزاران سـال مـی    –چون ایران از اهمیت زیادي برخوردار است چرا که پیشینۀ تاریخی 
  .هاي گوناگون تجربی را در خود انداخته استنظیر از انباشتاي بیکه مجموعه
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وجوي منابع هویتی مورد توجه متفکران معاصر ایرانـی بـوده   مندي هویت فرهنگی، جستکنار تاریخ در
، هویت ایرانیان را حاصل سـه فرهنـگ ملـی، دینـی و غربـی      )154: 1377(است؛ چنانکه عبدالکریم سروش

  :کندنماید و ضمن بیان این مطلب تلویحاً نقش و نمود هر یک را نیز تبیین میقلمداد می
باسـتانی خـود داریـم هـم در فرهنـگ       –اي از فرهنگ ملـی  خویش هم بهره ما اینک در زندگی جاري«

خورد و حیـات  وریم و هم امواج فرهنگ غربی بر سر و روي فرهنگ دینی و ملی ما خورده و میدینی غوطه
  ).همان(»فردي و اجتماعی ما نشان از آن دارد

صـراحتی کـه    بـا  یاسـالم سازد اما در مورد نقش هویت مینیز مطرح ) 1380(همین رویکرد را شایگان 
تـوان در سـه   وي بر این باور است که هویت ملی ایرانیان را می. کندسروش بدان اشاره داشت، برخورد نمی

 و یاسـالم شان زنده است، هویـت  ضلع تبیین کرد؛ هویت قبل از اسالم که به صورت تاریخی هنوز در ذهن
توان این سـه   یمتر با نگاهی عمیق. هویت جدید که از طریق تحوالت عظیم مدرنیته بدان تعلق گرفته است

هویـت  (ایـران   :هویت در ایران، میان سه منبع. هاي هویتی آن مورد توجه قرار دادمنبع را با توجه به مؤلفه
منبعـی فلسـفی   (یبرالیسم غرب ل )ینی وسیعجهان بهویت معنوي، اعتقادي و (، اسالم )سرزمینی و تاریخی

  .قرار گرفته است) با کاربردهاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی
منافع خـود یـا منـافع امـت     . در این وضعیت هر کدام که محور قرار گیرند نوع تلقی متفاوت خواهد شد
 1383القلـم،  سـریع .. (.قبیـل اسالم، مسئولیت در برابر خود یا مسئولیت در برابر مستضعفان جهان و از این 

  ). الف

  

  هاي هویت فرهنگی ایرانیانمؤلفه-2-4-3
هاي هـویتی ایرانیـان   مدرن است؛ مؤلفه و یاسالمبا توجه به اینکه هویت ایرانی تلفیقی از هویتی ایرانی، 

ارتباطـات   خـانیکی اسـتاد    هـادي  در میان محققان ایرانی . اندرا با توجه به رویکردهاي مختلفی تبیین کرده
شود در میان سه ضلع زبـان، دیـن و   معتقد است وقتی مفهوم هویت وارد حوزه علوم اجتماعی می) 1383(

دانشمند علوم سیاسـی آن را در  )  157: 1376( عبدالرحمان عالمدر رویکردي دیگر . گیردسرزمین قرار می
. مشترك اقتصادي خالصه کرده اسـت هاي هاي جغرافیایی و بستگیسه عامل اساسی زبان مشترك، بستگی

گرایی دانشکده اقتصادي لندن نقش ممتـازي را بـه جغرافیـا و     گرایی و ملیاستاد قوم) 14: 1991( 1اسمیت
 یابد؛ قلمرو تـاریخی و حافظـۀ  تاریخ فرهنگی داده و معتقد است این دو مقولۀ هویت از دو حیث اهمیت می

حوزه جغرافیاي فرهنگی و حافظه تـاریخی را در نظـام اجتمـاعی و    توان قلمرو تاریخی را در تاریخی که می
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نظام اجتماعی و زندگی روزمره نیز در ارتباط تنگاتنگی با یکـدیگر  . حافظه و تاریخ فرهنگی مد نظر قرار داد
  .هاي هویتی مورد توجه قرار گیرندقرار گرفته و باید در مؤلفه

میـراث فرهنگـی،   : رانیان را در ضـلع هویـت ایرانـی شـامل    ي هویت ایها مؤلفهتوان در یک نگاه کلی می 
یـز دیـن و   ن یاسـالم زبان، تاریخ و حافظۀ فرهنگی، جغرافیاي فرهنگی و نظام اجتمـاعی دانسـت و در بعـد    

هـاي مهـم و اساسـی در شـکل     را از مؤلفـه  ...دینمداري و در بعد غربی نیز تجدد گـراي و سـبک زنـدگی و   
تـر، در  ی ایرانیان دانست؛ لذا براي دریافت درکی بیشتر و شناخت عمیقگیري، حفظ و تحول هویت فرهنگ

هـا خـواهم   ي هویت به دوران پیشامدرن و مـدرن؛ در ذیـل بـه تبیـین هـر یـک از آن      ها مؤلفهبندي تقسیم
  .پرداخت

  

  هاي پیشامدرن یا سنتیمؤلفه-3-1- 2-4
هاي مطرح شده در بعد فرهنگ که پیش از این نیز اشاره شد؛ در هر دوره از تاریخ شاخص همان طور

ي ها مؤلفهمتفاوت بوده است؛ و بر این اساس در حوزه مسائل فرهنگی تلقی هر یک از اندیشمندان در 
  فرهنگی متغیر بوده؛

  
  میراث فرهنگی -3-1-1- 2-4

هویـت مـا    از یمیعظاست؛ بخش )ویت سرزمینی و تاریخیه(با توجه به اینکه یکی از منابع هویت ایران
هـاي  لـذا بـه بررسـی برخـی از مؤلفـه     . گیـرد مان شکل میدر بستر میراث فرهنگی تاریخ و سرزمین مادري

، نـوع پوشـش و   )ها، تاریخ، ادبیـات، و موسـیقی  اسطوره(سنت، فولکلورایران شامل میراث فرهنگی و ادبی 
  .پردازیممی ا بومی ذائقه غذایی، هویت عامیانه ی

  سنت -1 -2-4-3-1-1
بوته بودن، ریشه بودن و به زبان عامیانه بیزا است که از نااستواري، بییک جریان پویا و حرکت سنت

، متفکر سرشناس انگلیسی و بنیادگذار 1به تعبیر ادموند برگ). 143: 1382رجایی، (کندجلوگیري می
اند، بلکه افرادي است که زنده جانبهمشارکت همه «کاري جدید، سنت نه تنها محصول یشه محافظهاند

 2».اند و حتی با کسانی که قرار است در آینده زاده شوندمرده آنان کهاند با یی است که زندهها آنمشارکت 
کنیم و گی میزمانی از گذشتگان به ما رسیده، ما با آن زند به صورتدر واقع سنت یک میراث ابدي است 

                                                             
1 Edmund Burke 

2   - Edmund Burk 
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گیر است و تمام هاي مختلف همههمچنین از لحاظ مکانی در میان نسل. نماییم یمبه آیندگان منتقل 
آنچه همه ایرانیان را ). 138: یه نقل از رجایی، همان(گیردتمدنی را در بر می حوزهابعاد زندگی یک 

کند، سنت همدلی ایجاد می ها آنط و در اي به هم مربواي و منطقهنظر از تعلقات دینی، زبانی، فرقهصرف
. ایرانیان جاري است روزمرهمنظور از سنت الگوهاي گفتاري، رفتاري و کرداري است که در زندگی . است

گذارد، در تعارفات روزمره و حتی روندهاي فکري بافی اثر میسنت در معماري، نقاشی و قالی که يطوربه 
- دهند و معنادار میکلی زندگی را از گهواره تا گور جهت می ه طورباي منعکس است، و و تولید اندیشه

  ).139-136: رجایی، همان( سازد
این اعتدال نه تنها در پوشاك،  ؛اولین جنبه از میراث سنت در ایران، اعتدال است«: رجایی معتقد است

جنبه دوم از میراث . ه استاعیاد، سوگواري و حتی تغذیه؛ بلکه در محاوره روزمره ایرانیان نیز قابل مشاهد
داري است؛ در ایران نه فقط مراد از فضیلت؛ جوانمردي، تواضع و مردم. سنت در ایران جوانمردي است

آنچه از سنت میراث در میان ایرانیان بوده . بلکه اصوالً این نحوه نگرش به جوانمردي نشانه آدمیت است
که در این تحقیق به اعتدال در تغذیه و نوع . )140: همان(»است؛ اعتدال، معرفت و جوانمردي است

  .پوشش توجه شده است
  
  .. ).ها و ، ترانهالمثل ضربشاهنامه، ( فولکلور -2 -3-1-1- 2-4

اي قرار گرفت که  عنوان مقاله 1میالدي بوسیلۀ آمبروز مرتن 1846نخستین بار در سال  این واژه
از آن پس در زبان محاوره زبان انگلیسی . موضوع بحث آن درباره دانش عامیانه و آداب و رسوم سنتی بود

« در تبارشناسی فولکلور چنین می نویسد ) 109:1373(طبیبی  .راه یافت و شناسنامه فرهنگی پیدا کرد
ملت، عوام و توده مردم و   معنی مردم، گروه، قوم و خویش،، به Folk؛ مرکب از دو کلمه است، 2ولکلورف

lore ،یا  "فرهنگ و دانش عامه"توان به  بنابراین واژه فولکلور را می. معرفت و دانستن است ، به معنی دانش
فولکلور به آداب و سنن، حکایات و . ترجمه کرد "ها و آداب و رسوم و باورهاي مردم اشعار و افسانه"

در واقع این واژه معرف دانشی است که هدف آن . شودیک ملت، اطالق می یمردمو باورهاي ها داستان
ها، اعمال و المثلها، ضربي زندگی، آداب و رسوم، عادات، باورها، اسطورهي ابعاد سنتی یعنی شیوهمطالعه

ها، اعتقادات و ها و قصهها، آوازها، افسانهها، رقصو اموري از نوع جشن) عوام(رفتار اجتماعی توده مردم 
  .»آورند یی است که موجبات استمرار و بقاي آن را فراهم میها و لهجهها خرافات و حتی زبان و گویش

فولکلور به «تر،  شناسی مطرح است و به مطالعه دقیق فولکلور اصطالحی است که در علم مردم
شود که در بین توده مردم، بدون در نظر  میها، باورها و رفتارهاي مراسمی اطالق  اي از دانستنی مجموعه

هاي زندگی به ارث  هاي علمی و منطقی آن، سینه به سینه و نسل به نسل به صورت تجربه گرفتن فایده

                                                             
1   - Ambrose Merton 

2  - Folklore 
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. کند ها، ادب و فرهنگ عامه بحث می شود که در آداب و رسوم، سنت رسیده باشد و یا به علمی گفته می
ها و اشعار عامیانه و  ها، ترانه ، مثلها یتها، حکا ، عادات، افسانهدر واقع، مجموعه آداب و رسوم، عقاید

لباس دوختن و پوشیدن، آداب و رسوم کفن و دفن، مراسم عروسی  هاي غذا خوردن، رفتارهایی چون شیوه
رواج این اصطالح در زبان فارسی ابتدا به وسیله اما ). 111: 1380رنجبر، (».در شمار فولکلور هستند.. .و

اي توسط  پس از آن در مقاله. بوده است خواري یاهدر کتابی به نام فواید گ 1306هدایت در سال  صادق
  . هجري شمسی چاپ شد 1315رشید یاسمی در مجله تعلیم و تربیت سال 

ها،  ها، مثل ترانه: ان شاملفولکلور ایرانیفرهنگ عامه یا  از یمهمبراین اساس از نظر نگارنده بخش 
اي داشته و هر زمان که  ترانه در ایران کهن جاي ویژه. ها بوده است ها، افسانه ها، دوبیتی یی، الالها یستانچ

ها، احساسات درونی خود را بازگو  همین ترانه یلهرویدادهاي مهم تاریخی روي داده است، مردم به وس
هنی جامعه، نه تنها هاي ذ ها، همچون دیگر مقوله ترانه. اند اند و عشق و نفرت خود را نشان داده کرده
ي آنان که وابسته به معیشت و شیوه تولید است؛  اي هستند از زبان، طرز بیان مردم و ذوق و اندیشه نمونه

ها و  مردمانی است که در ایران پهناور با زبان يهازوزندگی و نیازها و آر هاي یتبلکه نشانگر واقع
  . هاي گوناگون رواج دارد گویش

شود؛  ان و دایگان براي خواباندن کودك شیرخواره است، به نوعی فولکلور قلمداد میالالیی که آواز مادر
هاي خودمانی و ذوقی زندگی است و وقتی بر ترین موضوع اي که بیان کننده عادي پیرایه کلمات ساده و بی

با  گردد و نخستین ارتباط کالمی را شود با جوهري از عشق و احساس همراه می زبان مادري جاري می
  .اند منتقل شده ینهبه س ینهها نسل به نسل بین افراد، س این الالیی. کند کودك ایجاد می

  
  لباس -3 -3-1-1- 2-4

یژه توسط زنان ایرانی، همیشه محجوب و معتدل بوده است؛ نه به ولباس پوشیدن ایرانیان،  نحوه
خویش بر کتاب نگار زن  مقدمهدانشور ایرانی تاریخ، یحیی ذکاء در . مستوري و نه عریانی، بلکه محجوبی

بسیار شرم داشتند، و بر  شان برهنهزنان و مردان پارسی چون از دیده شدن پوست و تن «: نویسد چنین می
را کاري بر خالف شرم و آزرم و بس زشت و ناروا  پوشاك یبآن زمان، نمایش تن برهنه و  خالف یونانیان

اي بپوشند که بلند و فراخ و پرچین باشد تا گذشته از پوشیده بودن دانستند، کوشش داشتند جامه می
-145: 1382به نقل از رجایی، (» ها نیز پیدا و نمایان نباشدهاي طبیعی اندامتن و بدن، برجستگی همه
146 .(  
  
  غذا و ذائقه غذایی - 3-1-1-4- 2-4

دهد که از نظر توجه به انواع غذاهاي ایرانی نشان می. دو جنبه از سنت در ایران تغذیه و البسه است
هاي ایرانی مواد گیاهی، حبوبات با مواد گوشتی به خورش. آن، اعتدال است دهندهترکیب مواد تشکیل 
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یه شرق ایران در همساغذاهاي ایرانی نه به تند و تیزي غذاها در کشورهاي . دآمیزطور معتدل در هم می
  ).145: همان(غرب و جنوب ایران  منطقههند است و نه به چربی غذا در کشورهاي عربی در  قارهشبه 
  
  هویت عامیانه یا بومی -3-1-1-5- 2-4

باشد خواهی فرهنگی میملیتهاي ها و موسیقی و همچنین فرهنگ عامیانه از نشانهها و رقصجشن
ي جوامع و تنوع  همهگستردگی آن در . شود هویت سازي فرهنگی محسوب می در یمهمموسیقی شاخص 

هویت بومی، بعدي از هویت افراد نسبت به عناصر و ). 150: 1379محمدي، (آن نشانگر اهمیت آن است 
هاي فرهنگی وابستگی کرده و در فعالیتشناخت و آگاهی داشته و احساس تعلق و  یبو ماجزاء فرهنگی 

به شرکت بوده و داراي نگرش مثبت و موثر نسبت به عناصر فرهنگی هستند و براي تداوم و  حاضر یبوم
   ).62: 1390ساعی، (خواهند نمود تالش یبومبقاي فرهنگ 

 
  زبان-3-1-1-6- 2-4

در این معنا . دینی، تاریخی است اي از شئون علمی، آموزشی،نماد هویت، شامل مجموعه به عنوانزبان 
بازي شبیه  و یسرگرمپذیر نبوده و به ریزيِ پیکرة زبان نیز بدون توجه به این شئون عمالً امکانبرنامه

  ). الف 1386داوري، (ریزي زبانی، کسب هویت قلمداد شده استاست تا آنجا که غایت و انگیزة برنامه
هاي تلقی کرد؛ ارتباطی که در سطح خرُد، همۀ کنش ها نانساتوان وسیلۀ ارتباط بین زبان را می

شود و در سطح کالن ناقل حکمت و علم، را شامل می ها انسانروزمره و ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم 
- هاي مختلف برقرار می و نسل ها ملتفکر و اندیشۀ میراث فرهنگی و تمدن بشري است که بین 

  ). 110: 1377گرانپایه، (شود
که باعث شده این مؤلفه در حوزة هویت فرهنگی  است یمهمخالقیت و تنوع نامحدود زبان از عوامل 

ین مفاهیم فرهنگی است، از این لحاظ زبان تر و خالقترین قرار گیرد؛ چه اینکه هویت نیز یکی از سیال
ن عامل استراتژیکی براي زبا. کنددر جوامع، اهمیت بنیادین پیدا می ها گروهبراي حفاظت از هویت افراد و 

محلی است که در بیشتر  و یعمومهاي پیشرفت به سوي توسعۀ پایدار و ارتباط موزون بین زمینه
ندوشن،  اسالمی(رود می به شمارها رویکردهاي نظري به مقولۀ هویت فرهنگی، جزء نخستین مؤلفه

1370.(  
 یررسمیغ و یرسمهاي آشکار و پنهان، شاي از سازوکارها و نگربعد سیاسی زبان را می توان مجموعه

قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته  15اهمیت این موضوع در اصل ) ب 1386داوري، (زبان پنداشت  در
- کتاب و یرسماسناد و مکاتبات و متون . مشترك مردم ایران، فارسی است و یرسمزبان و خط «است؛ 

هاي مطبوعات و رسانه در یقومهاي محلی و فاده از زبانهاي درسی باید با این زبان و خط باشد ولی است
  ).قانون اساسی ج اسالمی ایران(»در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است ها آنگروهی و تدریس ادبیات 
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  :هاي بعد زبانی و ادبی هویت ایرانشاخص -3-1-2- 2-4

، آثار منظوم ادبی، داستانی و ها آنهاي مربوط به به همراه شخصیت.. .ادبیات علمی، فلسفی، سیاسی و
هاي بعد زبان و ادبیات ایران هاي مهم آن، ادبیات عامیانه، زبان رایج، موسیقی ملی از شاخصشخصیت

  .پردازیمهستند که به اختصار بدان می

  
  شعر و داستان و افسانه  -ادبیات -3-1-2-1- 2-4

- بخش در زبان فارسی را نشان میردهاي هویتها اهمیت و کارکبنظر نگارنده ادبیات، شعر و داستان
به سازد، عاملی که هویت ایرانی را از غیر ایرانی جدا می به عنوانعشق و عالقه به زبان فارسی . دهند
شاعران ایرانی، زبان فارسی را زبان . یکی از مسائل بنیادین فرهنگ ایرانی در شعر متجلی شده است عنوان

اند که با گستره وسیع واژگان و گران و عامل وفاق اجتماعی و وحدت دانستهسویی با دیاندیشی و همهم
و به گسترش آن همت  ترکیبات و تعبیرات ویژه، آن را عامل هویت بخش فرهنگ ایرانی معرفی کرده

هاي هاي مختلف اندوختهدر گفتار شاعرانی چون فردوسی زبان فارسی موجب پیوند حوزه. اندگماشته
اي وحدت بخش و فراتر از ابعاد مکانی و فاصله زمانی را در سامانه ها آنتماعی ایرانیان شده و فرهنگی و اج

فولکلور هاي مطالعات زبان و ادبیات خصوصاً ادبیات شفاهی جزء آثار غیر مادي و از زمینه. آوردگرد می
 .ایمیک در هر جامعه به ویژه جوامع سنتی است که پیش از این بدان پرداخته

  
  هنر - 3-1-2-2- 2-4

پیمودن مسیر  به منظور ]زنان[سازي ذهن جوانانشک هنر از جمله عواملی است که در آمادهبی
هاي ها و زیر و بمهنر ابهام. کندخالقیت و اکتشاف روح جهت نیل به سر منزل هویت نقش بسزایی ایفا می

در واقع هنر هویت . کندیی میرمز زدا ها آنآورد، از هویت را از فراموشی یا نهفتگی سالیان بیرون می
ین اساس، انسان در اثر هنري تصدیق بر ا. کندپذیر، ثبت شدنی و ماندگار میانسان و چیزها را انتقال

اند و همراه با هم در خدمت آگاه ساختن انسان از ریشههنر و دین هم. شودیابد و اثبات میهویت می
-120: 1390ساعی،(هاست آنانتقال  حفظ معانی وجودي درك شدههدف از اثر هنري . اندمعانی وجودي

در ). 132: همان(کنندهر هنري زبانی دارد و هنرها، اسرار را با زبان تصویري اما رمزگونه بیان می .)123
رساند هاي ملموس زندگی میتوان گفت؛ هنر در مفهوم عام انسان را به درك عمیقی از واقعیتنهایت می
غریزي طالب زیبایی مطلق و  به طوراز آنجا که روح بشر . کندشاد زیستن و لذت بردن آشنا میو وي را با 

عشق حقیقی است در طلب خویشتن خویش از هنر الهی براي رهنمود شدن به کمال نهایی، خود مخاطب 
ستر آرام هاي فرهنگی مختلف سردرگم مانده و این طلب زیبایی را در بو گاه فرد در الیه. شودهنري می

- هاي جمعی کسب میگیري از هنر رسانههاي دنیوي در بهرهنمودن، شاد کردن جسم و روح از خستگی
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خصیصه اصلی یا هویت  که یحالدر . نمایندگرایی هدایت میجویی و مصرفي لذتبه سوکند که او را 
ل بردن عنصر بیگانه ها ثابت مانده، حفظ و صیانت جوهرش و به تحلیفرهنگ ایرانی که در طول هزاره

ذات فرهنگ ایرانی به خواري و زبونی تن در نداده و مادام سیطره بیگانه را اندك اندك از درون . بوده است
تراشیده است و با برون سازي و درون سازي همزمان کهنه و نو را پیوندي غیر قابل تشخیص داده 

نفسی افرادي هم و یهمدمموجب همدلی و گیري همگان از این گنجینه مشترك، بهره). 130: همان(است
عرف و آداب اساطیري در  اند؛ نمادها و رسوماست که از این رهگذر صاحب هویت فرهنگی مشخصی شده

اند و به سخنی دیگر نمایشگر الگوهاي کار و تالش عمده بیان تصویر مناسبات پاینده و دوام پذیر زندگی
  ). 131: همان. (شوندف و معنویات محسوب میبشرند و بدین اعتبار اسوه اعمال و عواط

  
  )هاسرود و ترانه(موسیقی -3-1-2-3- 2-4

هاي حماسی، اخالقی و تاریخی بیشتر به حفظ خاطرات نویسندگان آثار منظوم و منثور با خلق داستان
البته در ورزیدند و حکام، اصالح و تذکار حکام و با هدف تمتع سیاسی و مالی به چنین کاري مبادرت می

اما . شان توده مردم نبودنوشتند و روي سخناین حالت، نویسندگان در درجه نخست به مردم عادي نمی
که با الهام از آثار ادبی  بودهیی ها ترانهسرودها و  آنچه موجب رونق زبان فارسی در بین توده مردم گردیده،

هاي گذشته، مسائل اند که افسانهاي بودهیحهدر گوشه و کنار ایران افراد خوش قر. شدندو دینی ساخته می
هاي مختلف به ایراد آن مبادرت زمان حال و آرزوهاي خود را در قالب ترانه محلی منظوم کرده و در مراسم

- گشت، افسانهها در بین مردم دست بدست نمی نامه یاستسهاي شعرا و سفرنامه و  یوانداگر . ورزیدندمی
ها سینه به سینه وفور در ایام به یادماندنی سال، نظیر اعیاد و جشن به یبومهاي محلی و آداب و رسوم 

میراث ملی و محلی را به زبان  از یمهمگویان و پرده خوانان بخش شدند و نقاالن، خوانندگان، قصهنقل می
  .کردندفارسی یا نزدیک به زبان فارسی بیان می

  

  منبع دوم هویت ایرانی -3-2- 2-4
است؛ لذا در ) ینی وسیعجهان بهویت معنوي، اعتقادي و (ت ایرانی از نظر شایگان اسالم منبع دوم هوی

  .پردازیمبررسی این منبع به تعریف و بررسی دیانت و دینمداري در ایران می
  
  دیانت -3-2-1- 2-4

و منبع مشترك هر سه منبع هویتی ایرانیان به حساب  در بردارداز مذهب را  تر عام یمفهومدیانت 
در  1ایزدي  کند؛ مثالً فرهیابد اما استمرار خود را حفظ میهاي متمایز میدیانت در هر عصري جلوه. آیدمی

                                                             
1 Farrah 
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- گیرد و در آثار اشراقی سهرودي بازتاب میشود، باز مورد توجه قرار می یم یاسالماوستا وقتی وارد دوره 
اي به دوره دیگر انتقال یافته و دینی از دورهتوان گفت برخی از مفاهیم بنابراین می). 1381مددپور، (یابد

تکیه بر هویت دینی به  با یاسالمدر دوران معاصر نیز انقالب . انددر فرایندي فرهنگی بازتعریف شده
گذاران حوزة فرهنگ نیز توجه و دقت زائدالوصفی را به این معنا در این راستا سیاست. پیروزي رسید
  .اند مبذول داشته

استمرار مؤلفۀ دیانت در . تر مذهب مورد توجه قرار دادتوان در حوزه دین و حوزه جزئیدیانت را می
ینکه دین نیز مانند زبان در حوزه هویت فرهنگی و هویت گو ااست  انکار یرقابلغهویت فرهنگی ایرانیان 

- یز به چشم میاین موضوع با تراکم باالیی در اسناد فرهنگی ن). 1383خانیکی، (ملی مورد نظر بوده است 
رشد و تعالی فرهنگ «؛ 5و الف  1و غیره سیاست فرهنگی بند الف  3، 2قانون اساسی اصول ا، : خورد
تحقق کامل انقالب فرهنگی «و » جامعه و جهان در یاسالمی و بسط پیام و فرهنگ انقالب انسان یاسالم

جمعی و فردي و نگاهبانی از  زندگی در یاسالمهاي مورد نظر اسالم و انقالب در جهت استقرار ارزش
در این ). قانون اساسی ج اسالمی ایران(1»و استمرار حرکت فرهنگی براي رسیدن به جامعه مطلوب ها آن

شود، شناخت جامع فرهنگ از کلمه توحید تأکید می برخاسته یاسالممعنا عالوه بر اینکه بر هویت 
مفهوم کلی مذهب در واقع اصول و . گیردترویج اخالق و معارف دینی نیز مورد توجه قرار می و یاسالم
بر نمودهاي هویتی، نمودهاي فرهنگی فراوانی  و عالوهکند گیري هویت دینی را تعیین و تبیین میجهت

ش مذاهب در هاي هویتی به نقدهد؛ با این وجود در رویکرد نظري به مؤلفهرا نیز به خود اختصاص می
 12توان در اصل اهمیت نقش مذهب در هویت را می. ها توجه چندانی نشده است یتهوییر و تغتکوین 

- الی، اسالم و مذهب جعفري اثنی عشري است و این اصل رانای ی رسمدین «: قانون اساسی مشاهده کرد
  ).همان(»االبد غیر قابل تغییر است

  
  دینمداري در هویت ایرانی- 3-2-2- 2-4

به ( به تعبیر یونگ» خاطره ازلی«. دهندترین الیۀ هویتی را تشکیل میو حافظۀ تاریخی عمیق ها ارزش
یا نسبتی که ما به طور بنیادین با  -» فطرت«یا آنچه در متون دینی تحت عنوان ) 1381نقل از شایگان، 

یر پذ دسترسترین و در هسته اساسی این الیه عمیق هویتی است؛ اما در سطحی –حقیقت عالم داریم 
الیه هویت وجوه ظاهري و متغیر و بیرونی انسان است که جنبۀ جمعی پیدا کرده و سپس شکل مناسک 

  ).ب1387کچویان، (آید کند، یعنی به شکل ثابت و پایداري مثل مراسم عزا و مانند آن در میپیدا می

                                                             
تعداد کانونهاي قرآنی موجود در کشور تعداد  74تا  72هاي عینی مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی نیز مورد توجه بوده است؛ چنانکه در بند مؤلفه هویتی دیانت در شاخص - 1

 .هاي مذهبیافزارهاي دینی تعداد سخنرانیهاي موجود در کشور تعداد سایت و نرمحسینیه
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 یاسالمی در تحلیل هویتی ایرانیان، منبع بر این اساس بنظر نگارنده با اصالت یافتن مبانی دینی و اله
 فطرت یاسالمگیرد؛ بدین مبنا قلب و مرکز کانونی هویت یت به عنوان هسته مرکزي مورد نظر قرار میهو

هاي هویتی را توان در هسته مرکزي و در پوستۀ پیرامونی، هر کدام از مؤلفهدر این معنا می. است
فت که به حسب تفاوت افراد، شرایط و اقتضائات زمانی و مکانی چندوجهی و مقّول به تشکیک در نظر گر

حوزه توصیفی و البته  در یاسالمگیرد نقش و جایگاه هویت متفاوت است؛ اما آنچه در کانون توجه قرار می
تجویزيِ هویت فرهنگی ایرانیان است که بر پایه تعالیم دینی در دو حوزه کلی ایمان و عمل صالح نمود 

  1.یابدمی

 -هویت فرهنگی اصیل ایران را هویت اسالمی رانای ی اسالمگذار جمهوري بنیان) ره(امام خمینی 
کالم ایشان مبنی بر احیاي این هویت در واقع تأکیدي بر هویت انسانی عقالنی است که . داندانسانی می

روزي انقالب که همین جوهره موجب پی) 1380فوزي، (ی یافته استتجل یاسالمجوهرة آن در تعالیم 
بر این مبنا . اي متفاوت کردشد و ایرانیان را بر پایه تعالیم و معارف اسالمی، وارد عرصه ران اي یاسالم

هاي دینی هویت فرهنگی ایران مورد توجه متفکران معاصر نیز بوده است چنانکه استاد جایگاه بنیان
فرهنگی یک ملت، فرهنگی است که در اند؛ هویت مطهري و دکتر شریعتی نیز بدین معنا توجه داشته

  .جانش ریشه دوانیده و هویت ملی این مردم، اسالم است

در این رویکرد نقش ممتاز جهان بینی اسالم در هویت ایرانیان در تحلیل فرهنگی سنت و تجدد نیز 
شت به نیز راه حل این معضل را بازگ) 1379(مورد توجه اندیشمندان مسلمان بوده است؛ چنانکه شریعتی 

  . نظیر است یب یاسالمداند، زیرا نفوذ و حضور آن در فرهنگ خویشتن که همان هویت مذهبی است می

مذهبی تنها منحصر به آداب و رسوم نیاکان مسلمانان  و یاسالمدر این رویکرد، فرهنگ سنتی و اصیل 
خداوندي که انسان را سنت در اینجا یعنی سنت ازلی . شناختی استوار استنیست بلکه بر بینشی معرفت

اهللا و جانشین خدا در زمین است که در هویت دهد؛ انسان سنتی همان خلیفهبه عالم قدس پیوند می
  .دهدمدرن و نوعاً متجدد، وجود الهی و نورانی خود را در قمار اومانیسم از دست می

از انسانیت خویش گیرد، از خویشتن خویش و در این نگاه، انسانی که از سنت خویشتن فاصله می
انسان متجدد انسان عاصی است؛ انسانی که در برابر عالم قدس شوریده و دعوي استقالل . گیردفاصله می

یعنی مرکزیت نظري و عملی نظام و  یاسالمدر این رویکرد مرکزیت هویت . از عالم باال و ذات الهی را دارد
یه تحلیلی تاریخی با هسته سخت آن که هویت بینش معرفتی اسالم در هویت فرهنگی ایرانیان که بر پا

شیعی در هویت فرهنگی ایرانیان دو روي یک سکه قلمداد  و یاسالمخورد؛ لذا هویت می شیعی است، گره
                                                             

براي مطالعه بیشتر در این . دهدرود که دنیا و آخرت انسان را در بستر تکاملی عقل قرار میدو شاخص اساسی در حیات طیبه انسانی و اجتماعی به شمار میایمان و عمل صالح  - 1
در فصلنامه ) ره(و عالمه طباطبائی ) ره( ؛ مقاله از حیات معقول تا حیات طیبه؛ در آمدي بر فلسفه فرهنگ شیعی از منظر عالمه جعفري1389آشنا و روحانی، : (ك . زمینه ر

 )پژوهشی شیعه شناسی علمی
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بدین معنا مناسبات اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی مذهب شیعه از پنج قرن گذشته . شوندمی
: 1385نجفی، (رین زوایا تحت تأثیر و راهبري خود قرار داده است تتاکنون حیات و روح ایرانی را در عمیق

37.(  

گوییم مقصود ما در قالب موسع می سخن یاسالمبر این اساس از نظر نگارنده وقتی از مرکزیت هویت 
) یک شاخص هویتی به عنوان(و تفسیر کلی از هویت فرهنگی ایرانیان است؛ مبنایی که در طول تاریخ 

کند؛ چنانکه در پذیري معقول، تغییرات بنیادین را در خود مستحیل میعالوه بر انعطافشکل گرفته و 
 صورت یاسالمدوره پهلوي نیز تالشی جهت تفسیري تجدد مآبانه از ایران باستان و در تعارض با هویت 

یت فرهنگیِ بنابراین هو. شد ران اي یاسالمگرفت که البته نتیجۀ معکوس داد تا آنجا که منجر به انقالب 
یرانی، ا یتیهویک و بر مبناي توزیع قدرت در منابع هارمون یکرديرومعاصرِ ایرانیان با در نظر گرفتن 

- ۀ فوق گرچه ایرانیت طول تاریخی گستردهگان سهغربی باید مورد توجه قرار گیرد؛ لذا در منابع  و یاسالم
تري را تشّیع است که در حافظۀ تاریخی گستردهیژه به وتري را به خود اختصاص داده اما این اسالمیت و 

یژه تشیع است که در حافظۀ تاریخی ایرانیان جزء رسوبات فعال به واسالمیت و  به خود اختصاص داده؛
یژه قرائت شیعی آن، جامعه را به وشده و عمالً به هستۀ سخت هویت تبدیل شده است؛ چه اینکه اسالم و 

اداره کرده و نظام و ساختار اجتماعی و فرهنگی را مدیریت کرده است؛ از  تا پیش از ورود به دنیاي مدرن
سوي دیگر معاصر بودنِ متأثر از موج منبع غربیِ هویت فرهنگی، جزء الیه سطحی هویت بوده و به حافظۀ 
تاریخی و رسوبات سخت فرهنگی ایرانیان نپیوسته است؛ بنابراین باید گفت هویت فرهنگی متأثر از اسالم 

هاي هویت فرهنگی مورد تشّیع در میان منابع هویتی دیگر جایگاه ممتازي داشته و باید در حوزه مؤلفه و
  . تأکید و توجه قرار گیرد

  
  هاي بعد دینی هویتشاخص -3-2-3- 2-4

هاي دینی، دلبستگی شپایبندي به جوهر دین و ارز: هاي مهم بعد دینی هویت عبارتند ازشاخص
هاي مذهبی  عائر، مناسک و نهادهاي دینی، مشارکت و تمایل عملی به ظواهر و آیینش به یعمومجمعی و 

  ).109: 1388ابوالحسنی، (و دینی
به سه الیه احساس دلبستگی، تعلق و تعهد به هویت  اما نکته مهم مورد توجه در این تحقیق توجه

 یعمومنگ هایی چون میراث دینی، گذشته تاریخی، فرهفرهنگی است که از طریق شاخص
گرایی، گذران اوقات ، نوع پوشش، ذائقه غذایی، مصرف)سبک زندگی(پایبندي به سنن ایرانی(مشترك

است که تا چه میزان .. .ها وها، ارزش يسوگوار، اجراي مراسم دینی اعیاد و )فراغت، استفاده از رسانه
ه و نسبت به آن احساس آگاهانه و بر اساس نیاز خویش، فرهنگ خود را شناخت به طورجامعه زنان 

کنند خودآگاه نسبت به فرهنگ خویش رفتار می به طورنمایند؛ به عبارتی آیا و تعهد می دلبستگی، تعلق
براي پیدایش انسجام درونی و ... .نمایند؟ناخودآگاه و از روي تعلق رفتار می به طوربه آن پایبند هستند با 
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ها بایستی ملت فرهنگی و ملت سیاسی بر هم منطبق انساناي از همبستگی و ارتباط متقابل بین عده
  ). 72- 71: 1388ابوالحسنی، (باشند 

) پندار و ساختار(بنابراین مطالب اگر باور داشته باشیم که هر اجتماعی از دو بخش ذهنی و عینی 
تشکیل شده؛ در بخش ذهنی دو بخش شناختی و روانی وجود دارد که حائز اهمیت است و در بخش 

اي از ساختارهاي فرهنگی، مذهبی، اقتصادي، سیاسی و خانوادگی مجموعاً حیات ینی نیز مجموعهع
خودآگاه است و  به صورتیزان مباید بدان پرداخت که هویت زنان چه . اجتماعی زنان را در بر گرفته است

- اساس آن رفتار می بر یزانممند هستند و چقدر بدان پایبند هستند یعنی وفادار به آن و چه بدان عالقه
  .کنند
  
  وفاداري -3-2-3-1- 2-4

حفظ امنیت و وفاق اجتماعی ملت و  به منظوربنظر نگارنده مفهوم وفاداري از آن جنبه است که ما 
ممانعت از تجزیه و یا استعمار کشورمان توسط دیگر جوامع به قوانین اقتصادي،  به منظوردولت خویش 

کند که گرچه کلیه نهادها و سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وفادار هستیم و این وفاداري ما را وادار می
به خود کنیم که دشمن خارجی یرانمان برایمان مقبولیت ندارد؛ اما به نوعی رفتار میااجتماع .. .قوانین و

  . به کشورمان ندهد را ینظاماجازه حمله 
  
  احساس تعلق -3-2-3-2- 2-4

اي، جغرافیایی و دولت با مقتضیات منطقه محدوده منظور از احساس تعلق اینکه خود را متعلق به یک
شود ما برطرف می مشترك یعمومسیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بدانیم که در بستر آن نیازهاي 

  . ر اساس قوانین اجتماعی موجود مجبور به انجام رفتارهاي خاصی خواهیم بودو ما ب
   

  پایبندي -3-2-3-3- 2-4
 مرحلهتر از وفاداري و احساس تعلق است زیرا فرد در از نظر نگارنده مقصود از پایبندي، بسیار عمیق

نهد؛ فرد با آزادي ارادي با میل و پاي می.. .پایبندي فراتر از بعد سرزمینی، سیاسی، اقتصادي، اساطیري و
فرد احساس مثبت کرده و خود را بازیگر . کند به عملی اقدام نماید جرئتعالقه و احساس امنیت و آرامش 

هاي روانی عمیق و ناشناخته انسان لذا شناخت ریشه. بداند گرچه از آزادي مثبت و منفی برخوردار است
  . در آن نقش دارند شناخت اجتماعی و فرهنگ جامعه به همراه

داریم نشان از وفاداري کنیم و یا شب یلدا را به پا میهاي عاشورا تاسوعا شرکت میاینکه ما در مراسم
زندگی شخصی، ذهنی، فردي و  مراحل یتماماما مقصود بنده از پایبندي یعنی در  یا احساس تعلق دارد؛

اي از نگاه ییم بدون اینکه واهمهنماسازي شده باشد که بدان عمل یا رفتار خصوصی خود چنان درونی
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دیگري داشته باشیم؛ مگر آن نگاه فقط خدا باشد زیرا گاهی با خداي خود چنان راحتیم که در مقابلش ریا 
و باور  کنیم اما در مقابل بندگان دیگر یا نظام و نهادها یا افراد و اجتماعی دیگر، خود آنچه هستیمنمی

  .داریم؛ نیستیم
  

  هاي مدرن مؤلفه -3-3- 2-4
منبعی فلسفی با کاربردهاي اقتصادي، (از نظر شایگان سومین منبع هویت ایران، لیبرالیسم غرب

یر و میزان وابستگی هویت تأثاست؛ در این تحقیق براي بررسی ) اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی
گرایی و استقالل فردي و مدگرایی و ی چون تجددگرایی، مصرفهایایرانیان به این منبع به تشریح مؤلفه

  .پردازیمگرایی و سبک زندگی غربی میعقل
  
  
  تجددگرایی-3-3-1- 2-4
ها پیش آغاز شده بود با سیطره بحث جهانی شدن روند تجدد و غربی شدن و ملزومات آن که از مدت 

است  سرتاسر جهانمدعی ساخت انسان یکسانی در ) 1381(شتاب گرفت؛ فوکویاما آینده پژوه امریکایی 
  . ها و اصول واحدي بر آن حاکم استکه ارزش

مشتق  1یشه مودوریکی از بسترهاي رودخانه هویت ایرانی تجدد است؛ واژه تجدد در زبان انگلیسی از 
تجدد یک حرکت تاریخی و در واکنش به یک مشکل . شده است و در معناي اخیر در این زمان بودن است

اي بود که ارتقاي از ساختار سیاسی، اقتصادي و فرهنگی» رهایی طلبی«در معناي سلبی  .متولد شده است
به مخلوق و دریافت کننده، بلکه  به عنوانلذا انسان بازیگر در آن نه . کرامت انسانی را از دست داده بود

لذا وقتی جهان و هرچه در آن هست در ). 168-170: 1385رجائی، (خالق و تولید کننده است  عنوان
- اختیار انسان و موضوع مالکیت وي شده؛ انسان از آزادي، ابتکار، خالقیت و اعمال حاکمیت برخوردار می

  ). 171: همان. (شود
فردیت . است» آزادي معقول«و » فردیت مسئول«دو مفهوم محوري  رسدآنچه از تجدد به ارث می

از یک سو انسان مختار است و هیچ منبعی وراي خود او و صاحب او نیست و لذا : مسئول به دو معنی است
فردیت در . اي الهیبه ذات خود وي است و نه وابسته به فره ایزدي و یا مائده قائم یآدمکرامت و احترام 

اما در عین حال . به سرنوشت و غایت خویش دارد نسبت یآدمردیت داللت بر بی حد و حصري این معنا ف
. نهدمسئوالنه حد و حدودي است که انسان با اراده و توافق خویش به آن گردن می در بعد دیگر، رعایت

ین تجدد بنابرا). 178: همان(ارزشمند است» قانون اساسی«به همین دلیل است که در دنیاي جدید نهاد 
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بایستی خوب شناخته شود و بر هویت ما افزوده گردد؛ بایستی از لحاظ ذهنی، روانی و فکري بپذیریم که 
- دارد ایرنیان بیهردوت نیز بیان می مشاهدهاند؛ ایرانیان در زمینه علوم جدید و تحوالت جهان سهیم بوده

ایی نداشتند، به این دلیل است که ایرانیان اب ها آنیري از وام گآموختند و از ها میفرهنگ همهپروا از 
امیرکبیر بر  ناجوانمردانهبانیان قتل ). 187: همان(دانستند را جزء گریز ناپذیر زندگی می» روزآمد بودن«

این اندیشه بودند که با از میان برداشتن وي و خاموش کردن صداي اصالحات در این مرحله، راه تجدد و 
  ).202: همان. (سد خواهند کردتجدد خواهی را در ایران 

  
  عقل گرایی-3-3-2- 2-4

- یکی از مشکالت ایرانیان در خصوص تجدد این است که ابزارهاي دستیابی به آن را از خود بیگانه می
. کند تا نقل، براي ایرانیان آشنا نیستتأکید می بر عقلدانند؛ یعنی روش فهم و علوم جدید، که بیشتر 

گرایی نیز یشه زبان خود، زبان عربی مسلط شدند با عقلر همکه ایرانیان بر زبان غیر  گونه همانگرچه 
علوم و فنون جدید  حوزهتا به امروز، ایرانیانی که در ) امام محمد غزالی(بیگانه نبودند؛ چنانکه از گذشته

  . هاي شامخ دارند کم نیستندمقام
   

  اوقات فراغت- 3-3-3- 2-4
به اوقات فراغت، . آورد بیشتر امکان مصرف است، تا فرصت فراغتمی به بارزي آنچه جامعه صنعتی امرو

یگانگی در آمده و خود بوسیله و عامل از  به صورتارزش و اعتباري فرهنگی کسب کند،  آن کهي جا
هاي اجتماعی شده است، زیرا مردم تنگ دست امکانات مالی الزم براي گذراندن موجب تشدید نابرابري

  . اغت مورد پسند تمدن مصرف را ندارنداوقات فر
  
  سبک زندگی -3-3-4- 2-4

اي از مفاهیم از یکی از اصطالحات علوم اجتماعی، پیوند مستقیم با مجموعه به عنوانسبک زندگی 
، اخالق و ایدئولوژي، سنت و نوگرایی، )نگرش، ارزش و هنجار(جمله فرهنگ و جامعه، رفتار و معنا

اجتماعی، ) بندي(فردیت و عمومیت، تولید و مصرف، طبقه و قشر) معیفردي و ج(شخصیت و هویت 
توان درك درستی از سبک زندگی و و نیاز دارد که بدون شناخت این روابط نمی) سلیقه(زیبایی شناسی

همیشه انتخاب سبک زندگی صرفاً توسط فرد ). 200: 1387مهدوي کنی، (آورد به دستهاي آن نظریه
اند که فرد را ناچار به گزینش اي فشارهاي اقتصادي یاجتماعهاي گاهی این گروه گیرد، بلکهصورت نمی

هاي اجتماعی بندياي بر گروههاي زندگی مقدمهبنابراین انتخاب سبک). 569: 1387فاضلی، . (کنندمی
ی هاي زندگهاي مشابه و سبکاي قرار دارند، ذائقهدر فضاي اجتماعی مشابه که یمردم. متفاوت است

  ).70: همان(مشابه دارند
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- مجمع(دانند که این کلمه را در کتابشالشعراي بهار، رضا قلی خان هدایت را اولین کسی میملک
سبک زندگی مجموعاً به معناي روش ). "ي": 1369بهار، (کار برده است به معنی روش به) الفصحاء

وه زندگی یا سبک زیستن که شی). 1990نامه آکسفورد، لغت(خاصی از زندگی یک شخص یا گروه 
ها، معیارهاي ها، سلیقههاي یک فرد یا یک گروه است، عادات، نگرشها و ارزشمنعکس کننده گرایش

مهدوي کنی، (نامندمی سازد،رد یا گروهی را میکه با هم، طرز زندگی کردن ف.. .اخالقی، سطح اقتصادي و
1387 :204.(  

سلیقه، . شدشود و هم قدرتی که از این ناحیه کسب میمی سبک زندگی هم الگوهاي مصرفی را شامل
). 208-207: همان(شوندعالئم داشتن جا در نردبان اجتماعی شناخته می منزلهآداب معاشرت و مد به 

نوع پوشاك و پیروي از (شیوه تغذیه، خودآرایی: گروهی از اندیشمندان اجتماعی سبک زندگی را شامل
هاي گذران اوقات فراغت و نوع وسیله حمل و نقل، شیوه) معماري و اثاثیه دکوراسیون،(، نوع مسکن)مد

ي، کشیدن سیگار در محافل عمومی، تعداد دل باززادگی یا دست و رفتارهاي حاکی از نجیب(تفریح؛ افکار
  . دانندمی)هامستخدمان و آرایش آن

سبک زندگی، نخست سبک زندگی را شامل  مطالعه دو سطحجامعه شناس فرانسوي در  1بوردیو
خانه، ویال، ماشین، : اند؛ مانند داند که افراد دور خود جمع کردهمی) ايکاالهاي تجملی یا فرهنگی(دارایی

هایی که با آن خود ها و در مطالعه دوم سبک زندگی را شامل فعالیتها نقاشیها، عطر، لباساثاثیه، کتاب
پیمایی، پیاده روي، اسکی، سوارکاري، گلف یا کوه(ها، تفریحاتها، بازيورزش: دهندرا متمایز نشان می

: 1984بوردیو، (بندي، لباس پوشیدن، رسیدگی به ظاهر بدن خود، نحوه استفاده از زبان و بودجه)تنیس
  ). 283و  4-173

  
  سلیقه-3-3-5- 2-4

میل، «ي به معنای، مزه و طعم و قوه چشایی بوده، اما بعدها به معندر زبان انگلیسی در اصل  Testواژه 
نامه آمریکن لغت(است گسترش یافته» ، لذت بردن و قدرت تشخیصدوست داشتنعالقه، اشتیاق، 

مفهوم . رواج یافته است» قدرت تشخیص«این لغت در زبان عربی و فارسی به معناي ). 2000هریتیج، 
شود این اصطالح، اولین بار در آثار تماشاگر اثر هنري مربوط می سلیقه و طبع، بیشتر به مخاطب و

به آن مبناي فلسفی داد؛ به معناي توانایی کامالً  کانت. کار رفتبالتازارگراسیاي، فیلسوف اسپانیایی به
  .یو انسان براي تشخیص زشت از زیباسابژکت

بندي شده آنچه مناسب ایشان قهکند، در میان کاالهاي طبسلیقه اصولی است که مردم را قادر می
 6: 1993بوردیو، (دانداست، بشناسندوي سلیقه را ناشی از درونی کردن نظام قشربندي اجتماعی می
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- سلیقه، هر انتخابی در زندگی انسان است که قابل طبقه محدوده: توان برداشت کردبنابراین می). 108
دیگر او را از دیگران تمایز  به عبارتي انسان شود یا بندي رفتارهابندي باشد و در نتیجه، منجر به طبقه

  ).222: 1387مهدوي کنی، (بخشد 
شناسی جنبه اکتسابی، اما بر هر دو ها جنبه نظري و وراثتی دارد و از نگاه جامعهسلیقه از نگاه کانتی

در واقع سلیقه . وندشها قشربندي میآورد که در آن افراد و گروهدر جامعه پدید می را ینظامسلیقه،  مبنا
شود؛ که نماد دسته، گروه، طبقه یا قشر خاصی از هایی میاي از گزینشخاصی، موجب انجام مجموعه

کانت فیلسوف ). 223: همان(یابدها تمایز میجامعه است و فرد یا گروه با این نمادها از دیگر افراد یا گروه
شود و  یعمل مل، مانع از توجه و تأمل در نفس الوصوهاي سهلایدآلیسم معتقد بود، گرایش به لذت

برد و در نتیجه می را از بین) فاصله میان شیء و لذت ناشی از آن(هایی که متضمن آزادي فرد استفاصله
یک امري درونی تأثیرپذیر از : بنابراین سلیقه عبارت است از. آوردرا در فرد پدید می» بیگانگی«نوعی 

کند که بر اساس آن فرد جایگاهی خاص در فضاي اجتماعی کسب می) کتسابیغریزي و ا(محیط بیرونی 
گرچه هر شیء نمادي . گرددی خاص رهنمون میسبک زندگي کسب به سوو بر اساس آن قشر اجتماعی 

یگانگی خود بجویی بدون تعلق در نوع انتخاب ممکن است ما را دچار از از معناهاست که با ایجاد لذت
  ).هدوي کنی، همانبه نقل از م(کند

  
  کیفیت زندگی-3-3-6- 2-4

. ي تجاري شامل دو گونه کیفیت مرغوب و نامرغوب مراد نباید کردمعنادر کل کیفیت زندگی را 
هاي تلویزیونی، آلودگی مناظر، پایداري در برابر تغییر و دگرگونی، برنامه: پذیر نیستکیفیت زندگی تقسیم

ی فرهنگ امروزه کیفیت به عبارتاي هر فرهنگ زنده. گروهی خاصمربوط به همگان است نه شامل حال 
  .زندگی نام گرفته است که همه مردم و همه جهات و جوانب زندگی

  
  گراییمصرف-3-3-7- 2-4

موجودي  به صورت را یآدمکه فشار مصرف  اي سیلی از اطالعات، هنگامیهاي تودهکه رسانه هنگامی
ها دست به انتخاب بزنیم، دهد که به کمک آنک از ما وسایلی میآموز در آورد، فرهنگ به هر یدست

مدرس ) 1387(دکتر فردین علیخواه. تابعیت را رد کنیم و اندیشه کردن را به پذیرش ترجیح دهیم
مقصود از «: نویسدگونه می ینا، »گراییپیامدهاي سیاسی مصرف«اي با عنوان دانشگاه گیالن در مقاله

که ممکن است فرد توانایی  –دید به داشتن کاالها و برخورداري از خدمات است گرایی تمایل شمصرف
کند که در آن داشتن انواع کاالها و را نداشته باشد و چنین تمایلی در فرهنگی رشد می ها آندستیابی به 

). 234: 1387علیخواه، (»شودسبک معینی از زندگی موجب برتري منزلت و کسب وجهه اجتماعی می
گرچه توجه به  .گرایی پیامدهاي روانی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مختلفی در پی داردش مصرفگستر
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گرایی بر سیاست کمتر است اما نبایستی از نظر دور داشت که، زمانی که افراد به سبب ناتوانی تأثیر مصرف
جه به ذهنیت تاریخی محرومیت کردند عمدتاً نظام سیاسی را با تو و یناکامدر برآوردن انتشارات حساس 

دانند و در سبب ناتوانی خود در برآوردن انتظارات رفاهی می –و ساختار سیاسی فرهنگی جامعه ایران 
  ).235همان، (کنند نتیجه نگرش خاصی نسبت به نظام سیاسی اتخاذ می

تنهایی  داند؛ گرچه فرد بهلیاقتی فردي میگرایی را موجب ایجاد احساس بیمرتون ناتوانی در مصرف
- تشویق می یژه تلویزیون مردم را به مصرفبه وهاي تبلیغی مرتن معتقد است که دستگاه. عامل آن نیست

در نتیجه رفته رفته . دهندناپذیر جلوه میکنند و کاالهاي تولیدي را براي زندگی مدرن، ضروري و اجتناب
که از درآمد کافی براي خرید کاالهاي  و در این بین آنانی. شودبر نیازهاي مصرفی خانواده افزوده می

 یناکامیی که قدرت خرید ندارند؛ دچار ها آندهند و تبلیغی برخوردارند منزلت اجتماعی خود را ارتقاء می
نکته مهم در آرائ مرتن آن است که به زعم او در یک جامعه  .شوندمی 1احساس محرومیت نسبی و

به عبارت دیگر تبلیغات تجاري  .شودتبلیغ می) مصرف(برابر یا یکسانیایدئولوژي ) هانابرابري فرصت(نابرابر
مرتن ). 239-236: همان. (شودها وارد نمیشود ولی درآمد مکفی به همه خانهها وارد میبه همه خانواده

- یانگري میعصنوآوري، شعائرگرایی و  مقوله 3محرومیت فرد را مستعد  و یناکاماحساس : معتقد است
  ). 240: همان(کند

چنانکه در بررسی . یژه تلویزیون اهمیتی انکار ناپذیر داردبه وها گرایی، نقش رسانهدر اشاعه مصرف
اي گسترده و فراگیر یابیم که تولید کنندگان کاالها و خدمات به اهمیت رسانهتاریخچه تلویزیون در می

تولید کنندگان خصوصاً  1960و  1950 هايباید گفت در دهه). 251: همان. (اندنظیر تلویزیون پی برده
ها و هاي مختلف فیلمها تأکید نموده و با گنجاندن کاالها در صحنهآمریکا، بر موضوعات خانوادگی در فیلم

مستقیم و  به طورهاي بازرگانی ها، به تبلیغ کاال و ایجاد میل مصرف در بینندگان از طریق آگهیسریال
  . غیر مستقیم پرداخته است

  
  جهانی شدن-2-4-3-3-8 

هاي ارتباطی، روند گسست مکان و فضا را آوريآور فنشگفت واسطۀ پیشرفتفرایند جهانی شدن به
. کندفضاي اجتماعی با مکان و سرزمین را بیش از پیش پاره می زنندههاي پیوند بخشد و رشتهشتاب می

طبیعی میان فرهنگ  رابطهسرزمین زدایی،  واسطهشود؛ این است که فرایند جهانی شدن به آنچه ادعا می
نقش دولت ). 234: 1381محمدي، گل(بردکند و از بین میوهویت با قلمروهاي جغرافیایی را تخریب می

پذیر کردن مرزها و رها کردن امر اجتماعی از سازي است در این فرایند با نفوذترین متولی هویتکه مهم
این فرایند که با گسترش . دهدر عرصه هویت سازي بسیار کاهش میها را دبستر مکانی، کارآئی دولت

                                                             
 

1  - Reative Depirvation 
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- سازي را بهمسئولیت هویت. هاي جهانی قدرت، ثروت و اطالعات و کاهش اقتدار دولت همراه استشبکه
فرایند جهانی شدن در عین حال که هویت سازي سنتی را ). 244-243: همان(گذارد عهدة فرد می

  . کندکانات و بسترهاي جدیدي هم براي بازسازي هویت فراهم میکند، اممخدوش و مختل می
- فرایند جهانی شدن صرفاً بحران آفرین نیست، بلکه ابزارهایی کارآمد هم براي گذر از بحران عرضه می

به همین دلیل برخی نظریه پردازان در بحث از پیامدهاي جهانی شدن آن را موجد آزادي و اضطراب . کند
فرایند جهانی شدن ). 250: همان(گوینددانند و از دیالکتیک جهانی شدن سخن مییو فرصت و خطر م

آورد سازي سنتی یک بحران گسترده هویت پدید میبا مختل کردن شرایط و تحلیل بردن منابع هویت
- ها و مرجعفرایند جهانی شدن با رها کردن فضا و زمان از قید مکان و نسبی کردن فرهنگ). 255: همان(

بنابراین . کندیوه سنتی را بسیار دشوار و حتی ناممکن میشسازي و معنایابی به ي اجتماعی، هویتها
هاي گوناگون صورتگیرد که بهنوعی بحران فراگیر و فزایندة هویت و معنا جوامع مختلف جهان را فرا می

ایند جهانی شدن با پاره فر). 248: همان(کندهاي مختلف بازتاب میدر تصورها و احساسات افراد و گروه
 به شدتپذیر کردن و فرو ریختن مرزهاي مختلف زندگی اجتماعی، آن دنیاها را کردن پیوند و نفوذ

این فرایند با تبدیل زمان کرونولوژیک . متزلزل و حتی نابود کرد و لذا نوعی بحران هویت و معنا پدیدار شد
؛ نابودي گذشته به معناي از بین رفتن خاطره و کندپایان گذشته هویت بخش را نابود میبه حال بی

تاریخ، چونان منابع اصلی هویت در جوامع سنتی و از بین رفتن پیوند میان گذشته مشترك و حال 
- اي قرار میکند و در دنیایی لحظهزمانی را تجربه میدر چنین شرایطی انسان نوعی هم. مشترك است

    ).246: همان(تواند احساس کردیگیرد که در چارچوب آن گذشت زمان را نم
  

  هاي فرهنگ ایرانیویژگی-2-4-4
پذیري با گرایی، دولت ایرانی؛ فرهنگ شیعی، انطباقداري، خانوادهفرهنگ ایرانی با صفاتی چون دین

  .قابل تعریف است. .شرایط جدید و
  

  دینی بودن ایران -4-1- 2-4
دانند؛ به عبارتی دین نهاد اصلی جامعه اي دینی میشناسان جامعه ایرانی، را جامعهمورخان و فرهنگ

از میان سیاحان، ادوارد براون مدعی است که ایرانیان دین دارند و این امري ). 1382رجایی، (ایران است
مونتسکیو نیز جامعه ). 1376ون، برا(ري ایرانیان امري تاریخی استداتازه نیست به عبارت دیگر، دین

  ).1322مونتسکیو، (هاي ایرانی به این معنی اشاره کرده استاو در نامه. ددانایرانی را دینی می
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  جهانی شدن فرهنگ ایرانی -4-2- 2-4
این معنی در نگاه به فرهنگ در دوره مدرن . فرهنگ ایرانی امري جدا افتاده از فرهنگ جهانی نیست

دوستی، با وابط انسانی و نوعاش چون اسالم، خانواده، رفرهنگ ایرانی با حفظ عناصر اصلی. شکل گرفت
مردم ایران در دوره معاصر، فرهنگ خود را نه در نفی فرهنگ دیگري . پردازدها به تعامل میدیگر فرهنگ

ی فرهنگ ایرانی در تعامل با فرهنگ جهانی است تا در تضاد به عبارت. کنندبلکه در قیاس با آن مطرح می
  .)104- 105: 1386آزاد ارمکی، تقی. (با آن
  

  نو خواهی ایرانیان - 4-3- 2-4
ها به هاي مختلف در ایران مرسوم بوده است؛ اما بیشتر مسافرتجا شدن در دورهعالقه به سفر و جابه

مسافرت ایرانیان  1385گرفت؛ از نوروز هاي مذهبی خصوصاً از سوي طبقات باالي جامعه انجام میمکان
طی  که يطوربه . افزایش یافته است.. .که، سوریه، کربال وبه خارج از کشور اعم از سفرهاي زیارتی به م

. کنندسال گذشته، بیشتر مردم ایران به مناطق مذهبی و توریستی داخل و خارج کشور مسافرت می 10
لذا مردم . اي در الگوي مصرف زمان و امکانات آن استدهد که تغییرات عمدهلذا این آمارها نشان می

ها عالئق از جهان و کسب اطالعات دقیق از تحوالت جامعه جهانی از طریق رسانه تريایران با درك روشن
اما در عین حال بر اساس . اندجدیدي کسب نموده و در گذران زندگی و مدیریت آن نگرشی جدید یافته

دانند و در درجه بعدي یک ؛ مردم ایران نخست خود را یک مسلمان می1379تحقیق انجام شده در سال 
  ).108 - 106: همان(نیایرا

  

  مداريخانواده -4-4- 2-4
هاي عمده همچنین، ارزش. در جامعه ایرانی توجه به مسائل خانوادگی بیشتر از دیگر جوامع است

بنابراین توجه به دین، خانواده . باشدزندگی عمدتاً هنوز دین، خانواده، کار و کمک به دیگران و دوستان می
آزاد (حکایت از فضاي دینی، عاطفی و فرهنگی جامعه ایرانی است ) فامیل دوستان و(هاي نخستینو گروه

  )63: 1383ارمکی و همکارش، 
  

  تاریخ و حافظۀ فرهنگی -2-4-5
این همان غیریت است . یابدهم موضوعیت می» دیگري«تصور » خود«در تعریف هویت عالوه بر تعریف

نباشد، موضوع هویت ) دیگري(گوید و اگر غیریتیها سخن میها و فرهنگهاي افراد، گروهکه از تفاوت
لوتمان بر مبناي مدل تقابل خود و دیگري، ابتدا فهم متقابل را با تکیه بر معنا . منتفی خواهد شد) خودي(
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هاي تاریخی را بر اساس چنین رویکردي درتبیین فرهنگ، انباشت تجربه. دهدو داللت مورد توجه قرار می
توان مورد تحلیل دهد با تکیه بر دو عنصر تکرار و نوآوري میاي رخ میحافظهکه در یک نظام ذهنی و 

  ).2001لوتمان، (قرار داد 
اي از انباشت تجربی را در خود دارد، یک گروه و جمع طور که یک فرد مجموعهبر این اساس همان 

طبعاً براي پی . به دنبال داردهاي گوناگون زمانی را هاي تاریخی برآمده از دورهانسانی نیز انباشت تجربه
اي موجه هستیم که بردن به چنین تجاربی با یک حافظۀ واحد سروکار نداریم بلکه با یک نظام حافظه

اي همان نمود فرهنگیِ تاریخ است که در این نظامِ حافظه. شوندهاي تاریخی در آنجا نگهداري میداده
با چنین مبنایی، یک جمع . یابدغیره ظهور و بروز می ها وها، اسطورهشکل آداب و رسوم، شعائر، قصه

شان با یکدیگر شریک کنند که در خلق انباشت تجربیانسانی در یک طول تاریخی با هم زندگی می
آوري، هاي گذشته است، قابلیت نودر این رویکرد عالوه بر اینکه عمل انسانی در گروي تکرار تجربه. هستند

گیرد لذا انباشت تجربۀ تاریخی این پویایی اي نیز مورد توجه قرار مینظام حافظهخالقیت و تغییر در این 
با این نگاه، تاریخ فرهنگی یک کشور منبع مهم و مؤلفه اساسی هویت . را دارد که هر روز برآن افزوده شود

حیاتی آن  زمهالرود که دیالکتیک تکرار و نوآوري در آن، پویایی هویت فرهنگی را که می به شمارفرهنگی 
  ). همان(دارد به دنبالاست، 

گیرد و در خود میاي فلسفی نیز بهگاه جلوه)1361آنتادیوپ، (توجه به مؤلفه تاریخ در هویت فرهنگی
چنانکه حتی برخی گذشته تاریخی . دهداي اساسی در هویت را تشکیل میکنار فرهنگ ملی مؤلفه

  ). 1380رواسانی، (دهندویت مورد توجه قرار میمعیار ملّیت و بالتبع ه به عنوانمشترك را 
به بخش در طول انباشت تجارب ایرانیان در هر حال تاریخ فرهنگی ایران یکی از منابع مهم هویت

البته گرچه شناخت دقیق . گیردرا نیز دربرمی رود که نه تنها ایران باستان بلکه ایران اسالمیمی شمار
- زبان، پرده از عمیقرو است ولی مؤلف هویتیان باستان با دشواري روبهیژه ایربه وتاریخ فرهنگ گذشته 

توان به شاهنامه ابومنصوري، شاهنامه فردوسی و دارد که از آن میان میمیهاي تاریخی برترین الیه
پرداز بزرگ نژادپرستی وقتی کنت دوگوبینو نظریه. اشاره کرد) پیش از اسالم(» هاخداي نامک«شاهنامه 

آید در کتاب سه سال در ایران از آگاهی و عالقۀ سفیر فرانسه در زمان ناصرالدین شاه به ایران می عنوان به
 به عنوانخانه و در هر روستایی کند و از نقّالی شاهنامه در هر قهوهتاریخی ایرانیان اظهار تعجب می

اي به نباشتی، عناصر هویتی از دورهدر واقع در رویکرد ا). 1383فر، ثاقب(برد کنفرانسی تاریخی نام می
شوند که یا در نظام ذهنی و حافظه روند بلکه وارد مؤلفه هویتی تاریخ فرهنگی میدوره دیگر از بین نمی

- هاي کنشی بازتعریف میماند یا در نظامماند و یا در نظام ذهنی و حافظه جمعی باقی میجمعی باقی می
گیري ناسیونالیسم ایرانی و پیدایش ترین نقش را در شکلاسالم، مهمشود؛ چنانکه عناصر هویتیِ پیش از 

  .اندطلبانه در ایران بعد از اسالم ایفا کردههاي استقاللجنبش
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  جغرافیاي فرهنگی -2-4-6
در باره نژادهاي مردم و  2یا لري، 1هاي الفیتو،توان در نوشتههاي اصلی جغرافیاي فرهنگی را میریشه

 4یا بعدها سویفت، 3هاي تمثیلی که در ادبیات نویسندگانی چون رابله،نیاي مدرن یا زمینهآداب و رسوم د
همان نقطۀ عطفی است که در واقع این. که در قرن شانزدهم میالدي بدان توجه شده، مشاهده کرد

ظ انسان به لحا). 1998کرانگ، (هاي قدیم گره زده استشناسی از زمانجغرافیا را با مضامین مردم
 در یمهماین بستگی جغرافیاي، نقش . کندجغرافیایی و مکانی با محیط زندگی خود ارتباط برقرار می

در رفتارهاي فرهنگی، آداب و رسوم و  اقلیمیطور که شرایطدر واقع همان. هویت فرهنگی نیز دارد
که هویت فرهنگی را نیز در  هاي زیرین فرهنگیگذارد، بر الیهها تأثیر میها و فرهنگاخالقیات افراد، گروه

هاي مختلف در اوضاع بنابراین جغرافیاي فرهنگی از چگونگی حیات فرهنگ. گیرد، مؤثر استبر می
- هاي مختلف مردم نهالبته در این معنا گروه). فرهنگ از منظر جغرافیا(گویدجغرافیایی گوناگون سخن می

هاي عقیدتی شوند بلکه با سیستممتمایز میهاي متفاوت زندگی تنها به واسطه پوشش، لهجه و سبک
هاي متنوع فهم جهان نیز با یکدیگر تفاوت دارند، لذا جغرافیاي فرهنگی، وجوه فرهنگ گوناگون و روش

ها و نقش فرهنگ در شناخت زند و چگونگی گسترش فرهنگمادي را با تجلیات فرهنگ معنوي پیوند می
ها، به از سوي دیگر عالوه بر تفسیر مردم در مورد فضاها و مکان. ددهمفهوم فضا و مکان را مدنظر قرار می

بر این اساس جغرافیاي ). همان(کنند نیز توجه داردها به جاودانگی فرهنگ کمک میاینکه چگونه مکان
گیرد، چه اینکه تغییر و تحوالت عمیق و بنیادین فرهنگی در بستري از جغرافیاي تاریخی مد نظر قرار می

ها و این قبیل موضوعات که در بستر جایی مراکز جمعیتی، تغییر کانونافیاي فرهنگی با جابهدر جغر
خورد و از این نظر در ارتباط تنگاتنگی با مؤلفه هویتی تاریخ و حافظه پیوندند، گره میوقوع میتاریخی به

  . گیردفرهنگی قرار می
- هاي فرهنگی نیز قرار میاز عناصر و گروهاز سوي دیگر مفهوم جغرافیاي فرهنگی در کنار بسیاري 

تفاوت و یکسانی در زبان، مذهب،  نحوهگیرد؛ بنابراین جغرافیاي فرهنگی برتوصیف و تجزیه و تحلیل 
در این نگاه جغرافیاي . هاي فرهنگی از مکانی به مکان دیگر تکیه دارداقتصاد، حکومت و دیگر پدیده

مکانی و فضایی حرفی براي گفتن و سیاستی براي اعمال دارد تا  ها و موضوعات گوناگونفرهنگی در حوزه
تنها در عوامل طبیعی که در تمایالت، گوید، الگوي کشاورزي را نهآنجا که وقتی از کشت گندم سخن می

کند یعنی در اینجا ارجحیت الگویی بر الگوي دیگر از منظر گیري میهاي جامعه نیز پیها و سنتعادت
توان از پنج حوزه کاربردي در جغرافیاي فرهنگی مورد این مثال را می. گیرددقت قرار میفرهنگی مورد 
بوم ) 3، )ها و ابداعات در یک منطقهگسترش ایده(پخش فرهنگی) 2ناحیه فرهنگی، ) 1: تحلیل قرار داد

                                                             
1  -  Lafitau 

2  -  Lery 

3  - Rabelais 

4  - Swift 
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اي از هفرهنگ مجموع(تنیدگی فرهنگیدر هم) 4، )کنش و روابط متقابل انسان و محیط(شناسی فرهنگی 
فرهنگ با استفاه (انداز فرهنگیچشم) 5، )معلولی و کلیتی پیچیده است –هاي با هم مرتبط و علّی ویژگی
  ).1380جردن، )(دهد مثل معماريانداز خاص خود را شکل میهاي اولیه محیط طبیعی چشماز داده

- ، قلمروهاي دینی)اي زبانیهلهجه(هاهاي پیدایش و تفرّق زبانتوان در حوزهاین پنج حوزه را می
مثل (هاي فرهنگ عمومی، عرصه)موسیقی قومی(با توجه به نواحی فرهنگی هاي قومیمذهبی، فرهنگ

و افزون بر این در مطالعات موردي ) بومی، استعماري، نوظهور(هاي شهري، جغرافیاي نژادي، مدل)غذا
با توجه به ارتباط عمیقی که بین جغرافیا و از این منظر ). همان(جغرافیایی مورد توجه تحلیل قرار داد 

هاي ترین مؤلفهتوان جغرافیاي فرهنگی را یکی از مهمنمودهاي مادي و معنوي فرهنگ برقرار است، می
هاي هویتی نیز تنیدگی این مفهوم با سایر مؤلفههویت فرهنگی هر کشوري تلقی نمود چه اینکه در هم

هاي جغرافیایی را در حقیقت توجه به عامل سرزمین و بستگی. کندمی تبادر این معنا را به ذهن دوچندان
  ).1380رواسانی، (هاي گوناگون به هویت دیدتوان در نگرشمی

هاي هویتی دارد و براساس جغرافیاي فرهنگی ایران نیز با در نظر گرفتن ارتباطی که با سایر مؤلفه
بدیلی مختلف تاریخی رخ داده است، از جایگاه بیهاي تغییرات گوناگون فرهنگی و هویتی که در دوره

ها بر ها بر ایران و تأثیر آنها و حتی تسلط آنجایی جمعیتکه جابه نباید از نقش مهمی. برخوردار است
اما از سوي دیگر نباید نگاهی تقلیل گرایانه 1383جعفریان، (ایران داشته، غفلت کرد گذشتهاجتماعی نظام

دهد بلکه باید عالوه بر داشت که تنها آن را در بستري تاریخی مورد توجه قرار می به جغرافیاي فرهنگی
اجتماعی و فرهنگی یژه نظامبه وها این نگاه، با رویکردي موسع جغرافیاي فرهنگی را با توجه به سایر مؤلفه

حکام فرهنگی یژه در ابه وو همچنین تاریخ و حافظۀ فرهنگی مورد توجه قرار داد؛ گرچه این رویکرد 
  . نمایدرنگ میرنگ و گاه بیشود ولی در مجموعِ اسناد باالدستی کمبرنامه پنجم توسعه کشور دیده می

واژه التینی فرهنگ : در پایان این بخش باید نکاتی را از منظر نگارنده در قالب جمع بندي اظهار کرد
ه معناي پرورش روح و ذهن در نظر به معناي کشت و کشاورزي اگر به معناي مجازي فرهنگ در غرب ب

گرفته شود در تقابل با معناي این واژه در زبان فارسی به معناي علم، ادب و آموزش و معرفت تفاوت بسیار 
هاي جوامع است؛ لذا امروز فرهنگ دیگر فراتر از غرب به دنبال پرورش روح و ذهن انسان. خواهد داشت

ها و اعتقادات، تاریخ، و ادب معنا شود، فرهنگ نمایانگر ریشه کاشت و علم به عنوانهایی است که  واژه
باورها، تضادها، تشابهات، نوع مصرف و به اقتضاي آن تولید هر آنچه که ارزش مادي و معنوي است مفهوم 

تر آن یعنی که دکتر شریعتی بیان داشته یک جامعه و گروه اجتماعی تا سطح جزئی همان طور. یابدمی
  .اش را شناخت در واقع خودش را شناخته استفرهنگ فرد زمانی که

اي است که در هر دوره و زمان خاص شکلی خاص به خود گرفته است و در فرهنگ مانند ابرهاي تکه
توان فرهنگ آمریکایی را بر فراز منطقه جغرافیایی هر کشوري دیگر گستراند، فضا در جریان است؛ لذا می

ها و ذهنیتی از خود دارند و اگر ساکن در هر منطقه جغرافیایی آموختههاي اجتماعی اما افراد، گروه
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اش نیز داشت و با دیگر افراد جامعه فردیت و آن گروه اجتماعی و قومیت و ملیت، خودشناسی مستحکمی
تعامل و احساس تعلق خاطر نمود و با آنان کنش متقابل داشت این مخاطبان پویا تضادهاي فرهنگ 

فرهنگ فضایی امروز از عناصر . دآگاهی فرهنگ ساکن زمینی خود تشخیص خواهند دادفضائی را با خو
گیرد تا بر یک محیط آنچه میراث مهم اساسی چون زمان اوقات فراغت بیش از هر چیزي بهره می

  .کاري نمایدارزش چکش به عنواناجتماعی و فرهنگی وي است 
تجربیات .. .از میراث تاریخی، ادبیات و محیط،مخاطبان گرچه براساس ذهنیت خویش که نشأت گرفته 

ترین بایدها و نبایدهاست؛ اي از کاملنمایند؛ اما در این میان مذهب نیز بستههایشان را معنا میخود یافته
ترین مذهب یک دهد؛ در واقع فرهنگ کاملیر قرار میتأثکه حیات اجتماعی تا حیات روانی افراد را تحت 

دهند و هویت فرهنگی نیز هاي زمینی هویت فرهنگی افراد یک جامعه را شکل میهنگفر. مرز و بوم است
شناسان هویت فرهنگی انسان. سازدبخشی از ویژگی جامعه است و آن جامعه را از سایر جوامع متمایز می

وپ همچنین آنتادی. دانندهایی چون ملت، قلمرو، جغرافیاي سیاسی، زبان و دین میرا متشکل از مؤلفه
شناختی دانسته انسان شناس سنگالی هویت فرهنگی یک جامعه را بسته به سه عامل تاریخی، زبان و روان

، هویت فرهنگی را هسته مرکزي 1982اما یونسکو در کنفرانس جهانی مکزیکوسیتی به سال . است
و فرایندهاي هاي معتبر رفتار اعمال بناي بیشتر تصمیمکند که زیرشخصیت فردي و جمعی قلمداد می

- بنابراین هویت و توسعه در کنار هم مورد تأکید می. تواناساز یک جامعه براي دستیابی به توسعه است
  .باشند

هویت فرهنگی که حاکی از تداوم بین گذشته و حال است و این تداوم نیز خود بر شناخت گذشته 
اما این ترکیب . غربی پا گرفته است و یاسالمکند، در ایران از ترکیبی مشتمل بر هویت ایرانی، داللت می

 یاسالمتوان کثرتی از ایرانیت یا ها این ترکیب میبندي نسلتوازنی یکسان ندارد؛ گرچه با توجه به تقسیم
غربی بدست دهد، ایرانیت در طول تاریخ در نهاد ما تثبیت شده، و اسالمیت تشیع از رسوبات فعال است  و

اي سطحی قرار گرفته و هنوز رسوب نیافته تا شده و فرهنگ غربی در الیهکه عمالً به هسته سختی مبدل 
  !!چه رسد به نهادینه شدن

بر این اساس هویت فرهنگی ایرانیان که در بستر تاریخ شکل گرفته، چنانکه عبدالکریم سروش در 
دن هر یک مطالب فوق الذکر بیان داشته حاصل سه فرهنگ ملی، دینی و غربی است؛ لذا محوریت واقع ش

اما در مجموع هویت فرهنگی ما تحت تأثیر زبان، . تواند در هر دورة تاریخی در تغییر فرهنگ مؤثر باشدمی
مذهب، تاریخ، محیط جغرافیایی، زمان، فضا، ادبیات، حافظه فرهنگی، جغرافیاي فرهنگی، دیانت و تجربه 

  . ما قرار گرفته است
خود زبان نیز از سه جنبه مورد توجه خواهد بود یک زبان اصیل ایرانی از زبان کیانیان پهلوي پیشین 
تا پهلوي ساسانیان که اوستا بدان نوشته شده و برابر با سانسکریت کنونی است؛ در پیشینیه تاریخی 

هاي متقابل شی، لذا کنشرویکردي آموز به عنوانماست تا زبان عربی به لحاظ زبان اسالم و زبان انگلیسی 
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گردد که هر کدام به خرده نظام واقع می 4ارادي و عقالنی در نظام کنش  به طوراجتماعی و فرهنگی ما 
مؤلفه هویتی وجود دارد از جمله خرده  4نظام اجتماعی که در آن . شوندتنهایی خود یک نظام تلقی می

گیري و فرهنگی که هر کدام به نوعی در شکل یو نظام اقتصادي نظام آموزشی، نظام خانوادگی، نظامی
  .اندساخت هویت ما مورد توجه

ها و حافظۀ تاریخی الیه هویتی عمیقی هستند، از جمله خاطره که بیشتر بیان شد ارزش همان طور
ها در الیه درونی است و نماي حال این ارزش. شودفطرت یاد می به عنوانازلی که در متون دینی از آن 

  . آیداست به نمایش در می.. .چون عزاداري، عروسی و ی آن برپایی مناسک و مراسمیبیرون
دانند که در جانش ریشه دوانده دکتر شریعتی و استاد مطهري هویت فرهنگی یک ملت را فرهنگی می

و مذهب ها اسالم را نیرومند و استوار نمودند زیرا ایرانی. داننداست اما هویت ملی این مردم را اسالم می
  .اندخود را تغییر داده

کند و این نقش همچنین انسان به لحاظ جغرافیایی و مکانی با محیط زندگی خود ارتباط برقرار می
. کندسبک زندگی انسان را با دیگران متفاوت می.. .لذا پوشش، لهجه و. هویت فرهنگی دارد در یمهم

ها زند و اینکه چگونه مکانهنگ معنوي پیوند میجغرافیاي فرهنگی وجوه فرهنگی مادي را با تجلیات فر
  . کنند را توجه داردبه جاودانگی فرهنگ کمک می

اقتصاد حکومت بر تجزیه و تحلیل  –مذهب  –جایی مراکز جمعیت این جغرافیا یکسانی در زبان جابه
بین جغرافیا و  در مکانی جغرافیایی به مکان دیگر تکیه دارد و با توجه به ارتباط عمیق ها آنتفاوت 

هاي هویت فرهنگی هر کشور جغرافیاي فرهنگی از مؤلفه. نمودهاي مادي و معنوي فرهنگی برقرار است
بر ایران و تأثیر در نظام اجتماعی گذشته ایران را  ها آنجایی جمعیت و حتی تسلط لذا نقش جابه .است

  .نباید غافل بود
یژه تشیع را در حافظۀ به واي ایرانیت، و اسالمیت بنابراین هویت ایرانیان در طول تاریخ گسترده

تري اختصاص داده و از آنجائیکه حافظۀ تاریخی، جغرافیاي فرهنگی منبع مهم و مؤلفه تاریخی گسترده
لذا حافظۀ جمعی . رود و پویایی هویت فرهنگی الزمه حیات آن استمی به شماراساسی هویت فرهنگی 

  .بسیار مهم است
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  ) هاي هویتتئوري(رویکردهاي نظري هویت: مبخش چهار -2-5
در این بخش سعی می شود مروري بر نظریات مربوط به هویت و تشریح و تبیین نظري آن پرداخته 

در ادامه به گزارش تفصیلی هرکدام از این نظریه ها پرداخته . که در چهار نظریه کلی مطرح شده اند. شود
  :شده است

  نمادیننظریۀ کنش متقابل  -2-5-1
بندي ممکن را از مفروضـات کـنش   نظریه پرداز پارادایم کنش متقابل، موجودترین صورت 1هربرت بلومر

  :متقابل ارائه داده است
 .کنندها دارند عمل میها برمبناي معناهایی که چیزها براي آنانسان -1
 .انداین معانی محصول کنش متقابل اجتماعی در جامعۀ بشري -2
گیـرد، ایـن معـانی جـرح و     کار میها بهتفسیري که هر فرد در برخورد با نشانه در جریان یک فرایند -3

 ).1376به نقل از ریتزر، (شوند تعدیل می

مکانیسـتی بـه    بـه صـورت  هاي رفتارگرایانه انسان تنها در رویکرد کنش متقابل نمادین بر خالف دیدگاه
-عمـل مـی  ی که امور براي او دارند، دست بهدهد، بلکه برمبناي معنایهاي بیرونی واکنش نشان نمیمحرك

هـا را درك کنـد و ایـن    گذارد تـا رفتـار آن  ها میدر واقع، انسان در تعامل با سایر افراد خود را جاي آن. زند
تنهـایی  طور، مطابق دیدگاه اصـحاب ایـن مکتـب، معنـا بـه     همین. پذیر استندرك با نمادهاي معنادار امکا

ها در ارتباط با یکدیگر خواهان رسـیدن بـه مقاصـد عملـی هسـتند و معنـا نیـز در        وجود ندارد، بلکه انسان
  ). 109: 1381کرایب،(یابدهاي متقابل و براي رسیدن به نتایج عملی مشترك تکوین میهمین کنش

مـوارد اول و دوم در سـطور   . اسـت » وگـو جامعه به مثابۀ گفت«مهمترین تمثیل از جامعه در این مکتب 
هـا بـه وسـیلۀ آن و بـا     که انسـان  کنش متقابلکند؛ یعنی فرایندهایی از وگوي بیرونی تأکید میتباال بر گف

کنـد،  وگوي درونی فـرد بـا خـودش تأکیـد مـی     مورد سوم بر گفت. کنندکمک هم جهان مشترك خلق می
 2فتـۀ میـد  یـا بـه گ  (وگو میان دو بخش فرایند تفسیري درونی نیز نوعی گفت«: گویدمورد میکرایب در این

کنـد  به یاد داشته باشید که نماد معنادار در خود من همان واکنشـی را ایجـاد مـی   . از خود است) دو مرحله
. کننـد طور که دیگران بـه مـن نگـاه مـی    دهد که به خودم نگاه کنم، همانکه در دیگران؛ به من امکان می

و میـد  ) کـنم در بارة خودم فکر می من(کند آن بخشی است که به خودم نگاه می )Me(، »خود شناسنده«

                                                             
1   - Blumer 

2 George Herbert Mead  
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وگوهـاي  آورد که همۀ گفتوگوي درونی مجرایی فراهم میگفت. داندآن را منشأ اصالت، خودانگیختگی می
آنچه گفته شد شامل مبـانی نظـري   ). 111: همان(» هاي کنش متقابل باید از آن عبور کنند بیرونی یا انگاره

مختصـر   بـه طـور  گذاران این مکتـب اسـت کـه    نبرت مید از بنیاجورج هر. مکتب کنش متقابل نمادین بود
  . شودنظریۀ مید در ذیل اشاره می

افراد با خود همـان فراینـد تفکـر اسـت      کنش متقابلورزد؛ مقصود وي از مید بر رفتار و عمل، تأکید می
میـان  وگـوي  وگـو همـان گفـت   این گفت. شودوگوي خصوصی فرد با خودش محسوب میکه به نوعی گفت

  ). همان(است» من را«یا » خودم«یا » در من«و » من«

گـر از  در من، بخشی از خود است که کنش. من و من را، در من یا خودم، فراگردهایی در خود هستند«
-شود و نشان دهندة نیروهـاي سـازش  آن آگاهی دارد و همان رویکردهاي درونی شدة دیگران را شامل می

من بخش ناآگاهانه، آزاد و خالق خود است و واکنش فرد را در برابـر رویکـرد   . گري و نظارت اجتماعی است
توانـد بـه   دهـد و مـی  شـود، نشـان مـی   سان که در تجربۀ شخص نمایان مـی همانیافتۀ اجتماعی بهسازمان

چنان که در تجربۀ اجتمـاعی  به عقیدة مید، خود، آن«). 450: 1382ریتزر،(»دگرگونی این رویکرد بینجامد
ناپـذیر  هاي تثبیت شدة دیگري در خودم و خـودانگیختگی محاسـبه  شود ترکیبی است از بازتاب لی میمتج
» را دگرگون کنـد پس این خود، خودي باز است و قادر است ضمن واکنش در برابر جهان اجتماعی آن. من

گیـري  ر شـکل گرایان نمادین، اهمیتی است که براي محیط اجتمـاعی د ویژگی تعامل). 450: 1382کوزر، (
گرا به هویت، درتأکیدشان بر ساخت هویت و فراینـدها و تعـامالتی کـه    لیکن رویکردهاي تعامل. خود قائلند

گرایـان  و تعامـل  1گرایـان سـاختی  تعامـل : شوند، متفاوت است و به دو دسـته ها ساخته میها هویتطی آن
  ).2000هاوارد، (شوند فرایندي تقسیم می

  

  بیرونی هویت –ریچارد جنگینز و دیالکتیک درونی  -2-5-2
هاي کسانی چون هربرت میـد، اروینـگ   اش تحت تأثیر اندیشهجنگینز در پرورش نظریۀ هویت اجتماعی

او هویـت را محصـول فرآینـدي مسـتمر میـان خـود و دیگـري        . گافمن و فردریک بارث مردم شناس است
گیـري هویـت عـالوه بـر     بیرونی بدین معناسـت کـه در شـکل    -رونیداند و معتقد است این دیالکتیک د می

شناخت فرد از خود، میزان پذیرش این شناخت از سوي دیگران نیز به اندازة خود این شـناخت ضـروري و   
مـن  «یـا هویـت فـردي و    » مـن فـاعلی  «قراول ریچارد جنگینز میـان  پیش به عنوانحائز اهمیت است مید 

هـاي  هـا در جریـان تجـارب و فعالیـت    »مـن «هردوي این . شودفاوت قایل مییا هویت اجتماعی ت» مفعولی

                                                             
1  -  Structural interactionists 
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مـن  «دهندة حساسیت اندام بـه وجهـه نظـر دیگـران اسـت و      نشان» من فاعلی«. گیرنداجتماعی شکل می
اي از حاصـل مجموعـه  » مـن مفعـولی  «. اي سازمان یافته از نظرات متظاهر دیگران اسـت مجموعه» مفعولی

هـا،  تبلـور ارزش » مـنِ اجتمـاعی  «بـر ایـن اسـاس    . ه است که فرد آن را آموخته استرفتارهاي شکل گرفت
  ). 281: 1369توسلی، (گیردهنجارها و اخالقیات جامعه است که مورد پذیرش قرار می

لحاظ برخورداري از شباهت یا تفاوت با آنـان،  بهبدین ترتیب فرد در عرصۀ مواجهه و رویارویی با دیگران 
هـاي مکـرر بـه تولیـد و     وبرگشتدائم و در رفت به طوردهد و ت خاص خود واکنش نشان مینسبت به هوی

هر خود منفرد مرکـز تجسـم یافتـۀ سـپهري اجتمـاعی از خـود و دیگـران        «بنابراین . پردازدبازتولید آن می
ود حـک  هـا در خـ  هاي تبادلی که برخی از آنستانده –بیرونی و داده  –است؛ کانون آمد و شدهاي درونی 

  ).1381جنگینز، (»شوندشوند و برخی نیز نمیمی

شود، بیان کننده رابطـۀ دوسـویه   بیرونی، که توأمان سبب شناخت خود و دیگران می -دیالکتیک درونی
ي که هویت از الزامات تعامل اجتماعی و شـرط ضـروري بـراي حیـات و     به طور. میان هویت و اجتماع است

یـابی امـري نـاممکن    نیز بدون مشارکت در تعـامالت اجتمـاعی، هویـت    شود وتعامل اجتماعی محسوب می
کامـل در اجتمـاع سـاخته     به طورخویشتنی . است و هویت جدا از سپهر اجتماعی دیگران اصوالً معنا ندارد

افراد با کسب هویت زندگی را قابـل  . شود و بر این اساس هویت، چه فردي و چه جمعی، اجتماعی استمی
-تواند رفتار آنان را در قبال خود بـر که فرد در ارتباط با دیگران تا حدودي میصورتینند؛ بهکبینی میپیش

هویـت اجتمـاعی در قالـب    . بینی کنـد ها و حد و مرزهاي هویتی خود و آنان پیشها و تفاوتمبناي شباهت
کند و درصدد هسـتند  اي اهداف خود را دنبال میآگاهانه به طوریابد؛ چون افراد می عمل اجتماعی تجسمی

. آورنـد دسـت هـاي اجتمـاعی خاصـی را بـه    چیزي یا کسی باشند و یا به نظرآیند تا بتوانند با موفقیت هویت
اندیشـند،  رساند که آنچه مردم دربارة ما مـی گیري میبیرونی، ما را به این نتیجه –الگوي دیالکتیکی درونی 

جنگینز معتقد است زمان و مکان هـم از منـابع   . متري ندارداندیشیم اهمیت کاز آنچه ما دربارة خودمان می
شناسایی یک چیز به معناي این است که آن را در زمـان  «. شوندساخته شدن هویت در اجتماع قلمداد می

  .)46: همان(» و مکان جاي دهیم

 -جمعـی  طـورکلی هویـت  بـه . شـود هویت یک فرایند مستمر است که در طی زمان تولید و بازتولید می
ناپـذیر شـباهت و تفـاوت انسـانی در خـالل اعمـال       آمیخته و جـدایی هاي درهمترکیب مضمون –اجتماعی 

شـود و عملـی فراینـدي اسـت و از طریـق دیالکتیـک درونـی و بیرونـی         اجتماعی است که دائماً ساخته می
دیگران در غالب  هاي فرديگیري هویت هر فرد از طریق سازماندهی نگرششکل. شودشناسایی حاصل می

سـازد و  دیگر تصویري که فرد از خـود مـی  عبارتیبه. گیردهاي قالب سازمان یافته اجتماعی شکل مینگرش
  ). همان(کند بازتاب نگرشی است که دیگران نسبت به او دارنداحساسی که نسبت به خود پیدا می
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 آنتونی گیدنز و هویت بازاندیشانه -2-5-3
مـدرن زمـان   در دوره پیش. مورد هویت از نظر گیدنز منحصر به دوران مدرن استبازاندیشی در  دیدگاه

و فضا همواره با مکان و موقعیت بازیگران اجتماعی پیوند داشت؛ مکان تابع زمان بود و کنشـگران اجتمـاعی   
د با توجه به موقعیتی که داشتند در زمان محدود و محبوس بودند، امـا در دوره مـدرن و بـا توجـه بـه رشـ      

هـا نمـود یافتنـد و مسـتقل از     هـا و سـاعت  هاي ارتباطی، زمان و فضا خصلتی انتزاعی و در نقشـه تکنولوژي
فضا امکان توسعه روابط اجتمـاعی   -گذاري زمانفاصله. هرگونه موقعیت اجتماعی مورد استفاده قرار گرفتند

هـاي  فضایی دوردست با زمینـه  –مانی ها از نو در فواصل زرهاند و آنهاي محلی میقید و بند ویژگی«را از 
  ). 17: 1378گیدنز، (»کنداجتماعی دیگري ترکیب می

هـم سـنت و هـم طبیعـت در     . پایان طبیعت و پایان سنت«: جهان مدرن دو خصوصیت بسیار مهم دارد
درجهـان مـدرن انسـان کمتـر متوجـه و نگـران       . انـد انداز و ساختاردهندة فعالیت انسان بـوده گذشته چشم

در واقـع،  . هاي خـود بـر طبیعـت اسـت    است و بیشتر نگران پیامد کنش) لرزه و سیلزمین(عت بیرونی طبی
انـد و طبیعـت برسـاختۀ دسـت بشـر      چیزهاي بکر در طبیعت که از فعالیت بشر تأثیر نگرفته باشند، انـدك 

ایجـاد شـده از    هـا را نیـز محـیط بازتـابیِ    سنت. است و چیزي نیست که آنجا در محیط بیرونی افتاده باشد
کننـد و دیگـر حجیتـی بـراي     دهند، دگرگون مـی طریق دگرگونی بنیانی در ارتباطات مورد چالش قرار می

ها نیسـت، بلکـه مبـین ایـن اسـت کـه       پایان طبیعت و سنت به معناي خاتمه یافتن آن. انسان امروز ندارند
  ).1383گیدنز، (».تغییر داده استها را ها تأثیر گذاشته و آناي در آنسابقهبی به طورانسان 

هویت شخصـی نـوعی خصیصـۀ متمـایز و یـا حتـی       «: کندگونه تعریف میگیدنز، هویت شخصی را این
هویت شخصی در حقیقت همـان  . هاي متمایز نیست که در اختیار فرد قرار گرفته باشداي خصیصهمجموعه

ي بـه معنـا  در اینجـا نیـز هویـت    . پـذیرد اش مینامهمنزلۀ بازتابی از زندگیاست که شخص آن را به "خود"
بازتابِ تفسیري کـه   به صورتهویت شخصی عبارت است از این تداوم، اما . تداوم فرد در زمان و مکان است

در این تعریف عناصر مهم هویـت شخصـی عبارتنـد    ). 82: 1383گیدنز، (» عمل آورده استشخص از آن به
نامـۀ  تأملی بودن این تفسیر، احساس تداوم از سرگذشت یا همان زنـدگی تفسیر فرد، بازاندیشانه بودن و : از

  ). 83:همان(خویش 
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   )رفتاري -احساسی  –شناختی(هویت تاجفل  تئوري -2-5-4
هاي و همچنین هویت) ذاتی، طبیعی و غیر اجتماعیهايهویت(مدرن هاي پیشهویت، شامل هویت

شود، بلکه در این رویکرد هویت امري فرایندي نمی) ی و ناپیوستهپاره، بسیارسیال، گفتمانپاره(مدرن پست
است که در تعامل با دیگران » تمایز و تشابه با دیگران«معنا نیز و مبناي» معناسازي«و مبتنی بر فرایند 

عضویت  زند وپیوند می» عضویت گروهی«را با » هویت اجتماعی« ،"تاجفل". شوددر اجتماع ساخته می
  :داندتشکل از سه عنصر میگروه را م
 »آگاهی از اینکه فرد به یک گروه تعلق دارد؛ : عنصر شناختی  
 هایی در بارة پیامدهاي ارزشی مثبت یا منفی عضویت گروهی؛فرض: عنصر ارزشی  
 اي خاص با آن گروه احساسات نسبت به گروه و نسبت به افراد دیگري که رابطه: عنصر احساسی

  ). 63، 1978تاجفل، (» دارند

  :دانندهمچنین قادي و خلیلی کاشانی نیز این سه عنصر را در عضویت گروه موجب پیوند می
 »میزان شناخت و آگاهی فرد از تعلق و ارتباطش نسبت به سرزمین ایران: عنصر شناختی  
 پیامدهاي ارزشی مثبتی که فرد براي تعلق و ارتباطش نسبت به سرزمین ایران : عنصر ارزشی

  قائل است
 احساسات خاص فرد نسبت به سرزمین ایران و نسبت به دیگرانی که مثل او : عنصر احساسی

  ).57: 1389قادي، کاشانی، (»اي مشابه با سرزمین ایران دارندرابطه

بندي از عضویت گروهی گیري یک مقولهبه شکل )شناختی، ارزشی و احساسی(مجموع این عناصر
گذاري قاطعانه، بندي شد، افراد از طریق تفاوتر یک گروه مقولهکه عضویت دبعد از این. شودمنجر می

کنند و به اعتماد به شان را در مقایسه با بیرون گروه نسبت به یک سري ابعاد ارزشی متمایز میدرون گروه
این تالش براي تمایزگذاري مثبت بدین معنی است که احساس مردم در . یابندنفس مثبت دست می

  ).همان(»من«شود تا با کلمۀ تعریف می» ما«با کلمۀ » ه کسی هستندچ«که خصوص این

بندي این است که هویت اجتماعی در بسیاري موارد قادر است فرد را از فرضیۀ اصلی تئوري مقوله
کنند خود که افراد در بسیاري مواقع سعی می کندبنابراین، تأکید می. سوگیري به هویت شخصی بازدارد

هاي بندي فرد با مشخصهامر مقوله -بندي کنند و نه شخصی؛ ایني اجتماعی مقولههارا با مشخصه
  ).1986تاجفل وترنر، (شوداجتماعی باعث ایجاد درون گروه مشابه و برون گروه متفاوت می
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توان دخیل شود که در آن، این فرایند سه عامل مهم را میطی فرایندي ساخته می 1گروه یا مقوله
دهند از تعلق به گروه، نوعی رضایت یا این که افرادي که اعضاي آن را تشکیل میدانست؛ نخست، 

این که اعضاي گروه در مورد خاستگاه خود و تاریخ گروه اعتقادي مشترك  دوم،. احساس عاطفی دارند
این است که اعضاي گروه روابط  نکته سوم،. کندهاي گروه را مشخص میدارند و این اعتقاد مرزبندي

کنند وآن را نه تنها دربرگیرندي افراد تلقی می» مقدس«کنند ماعی را که در چارچوب آن زندگی میاجت
  ).همان(دانندزنده، بلکه مردگان نیز می

آوریم، با مرتب وجود میهایی را که در ذهن خود بهفرضیۀ تاجفل و همکاران او این بود که ما مقوله
و داخل ) ايهاي بین مقولهافزایش تفاوت(ها افزایش در بین مقولهها را ، تفاوتها آنکردن موضوعات در 

گویند ما تمایل داریم بر شباهت بین اعضاي یک ها میدیگر آن به عبارت. دهیمها را کاهش میگروه آن
- می) درون گروه(یی را که بدان تعلق خاطر دارد ها آنها، فرد گروهها در بین اینمقوله و تفاوت بین مقوله

  ).1963تاجفل و ویلکز، (دهدنیز تمیز می) برون گرون(یی را که بدان متعلق نیست ها آنشناسد و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

- تاجفل بین گروه و مقوله تفاوت قائل نمی. ها استسازي عمل توزیع برحسب مقولههاي مشترك هستند ومقولهشود که داراي ویژگیمقوله به مجموعۀ اشخاص یا اشیایی اطالق می -  1
 شود
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  ها آنها و اثرات چیستی رسانه: بخش پنجم -2-7
مصرف  به عنوان ها و کارکرد آن به ماهواره و تاثیرات آندر این بخش ضمن بیان چیستی رسانه

  .پردازیمها میبا رسانههاي مرتبط اي و نظریهرسانه

  و کارکردهاي آن هاي جمعی تعریف رسانه -2-7-1
 یا 1جمعیوسایل ارتباط ناظر به  آید، عمدتاً به میان میجمعی سخن رسانه از که  هنگامی

مخاطبان  یا مخاطب به فرستندگان را یا فرستنده ازها  پیام انتقال که است هاي ارتباطی تکنولوژي
هاي  تلویزیون فیلم، سینما،تلویزیون، رادیو، کتاب، روزنامه، شامل این وسایل سازند؛ میناهمگون ممکن 

هاي اجتماعی نوین که بر  هاي جمعی با مفهوم رسانه مفهوم رسانه .است مبتنی بر فناوري ماهواره و نظایر
ي خبري، ها ها، وب سایت یعنی وبالگ هاي نوین ارتباطات و اطالعات اثر رشد و همگرایی فناوري

هاي اجتماعی نوین مخاطبان خود بخشی  زیرا در رسانه. هاي اجتماعی انالین و نظایر آن تفاوت دارد شبکه
هاي جمعی را عده اي  ازمشارکت گران، خالقان و تولید کنندگان محتوا هستند در حالی که محتواي رسانه

  .کنند از ارتباط گران حرفه اي و سازمان یافته تدوین وتوزیع می

، جامعه شناس آمریکایی در 2چارلز رایت.هاي گوناگونی هستند هاي ارتباط جمعی داراي ویژگی رسانه
ارتباط جمعی معطوف به : ماهیت مخاطبان -1ارتباط جمعی را با سه ویژگی تعریف کرد؛ 1959سال 

ها به طور  پیام :ماهیت پیام پیام و رویدادهاي ارتباطی  -2.مخاطبان نسبتاً زیاد، ناهمگون و ناشناس است
کنند، اغلب برنامه ریزي شده اند تا همزمان به بیشتر افراد مخاطب برسند؛خصلتی  انتقال پیدا می عمومی

ارتباط گرخود سازمان پیچیده اي است یا در سازمان پیچیده اي عمل : ماهیت ارتباط گر  - 3.گذرا دارند
  ). Wright, 1959: 15(گیرد کند که هزینه زیادي رادربرمی می

در تعریف ارتباط  »مبانی ارتباط جمعی« سید محمد دادگران، استادعلوم ارتباطات در ایران در کتاب
ارتباط جمعی انتقال اطالعات با وسایلی مانند روزنامه، کتاب، امواج رادیو، «جمعی چنین نوشته است که

این نوع ارتباط را چنین هاي  وي ویژگی.تلویزیون و غیره براي گروهی از مردم با سرعتی زیاد است
  :برشمرده است

  پیامگیران ناآشنا، پراکنده -الف

  بازگشت پیام یا بازخورد با تاخیر -ب
                                                             

1 - Mass Media 

2 Wright 
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  سرعت عمل زیاد -ج

  تکثیر پیام -د

  ). 30: 1384دادگران، (»ارتباط سطحی و ناپایدار-ه

توان  ها می یق آنکه از طرهستند معناي ابزارهایی هاي ارتباط جمعی به  رسانه توان گفت، در واقع می
به عبارتی وسایلی هستند که  .کرد دسترسی پیداناهمگون، پراکنده  اي کثیر یا توده یبلکه جماعت افرادبه 

وجهانی منتشر و  هاي یکسانی را به مخاطبان انبوه در یک جامعه یا در سطح اجتماعات محلی، ملی پیام
  کنند توزیع می

به نظر  .کند تقسیم می 3و گرم 2را به سرد یوسایل ارتباط جامعه شناس امریکایی 1لوهان مارشال مک
را در یک لحظه درگیر ...) مانند بینایی، شنوایی و(ما هاي سرد همه حسی هستند و همه حواس وي رسانه

، در این نگاه .کنند هاي گرم تک حسی هستند و تنها یکی ازحواس ما را درگیر می کنند اما رسانه می
را ذهنی و فکري گروه بیشتري  شامل آن ابزار یا وسایلی است که موجبات مشارکت، گرم یوسایل ارتباط

ها مخاطب موضوع یا پیام را با یک  کتاب، سینما، مطبوعات و رادیو در این رسانهمانند  ؛سازد فراهم می
اما مک . پردازد کند و با کمک دیگر حواس خود به تخیل، بازسازي و تحلیل آن می حس در یافت می

را  ذهنی کمتريآورد که زمینه مشارکت  به حساب می سرددر زمره وسایل ارتباطی  تلویزیونهان، لو
وبا درگیر ساختن تمام حواس انسان در یک لحظه قدرت تفکر و تخیل را از وي سلب  آورد فراهم می

  ) 45: 1383ساروخانی، به تقل از (کند می

: اند هاي جمعی سه دسته معتقد است که رسانهاطات استاد ارتب 4جان وایوین، بندي جامع در یک تقسیم
هاي  روزنامه و رسانه و لهجهاي جمعی چاپی را شامل کتاب، م رسانه يو .7و تصویري 6الکترونیکی، 5چاپی

رسانه جمعی  .داند می) web(فضاي وب به تازگی الکترونیکی را شامل تلویزیون، رادیو و ضبط صوت و 
رسد که هر زمان نام  به نظر می .)Vivian, 2003: 5( باشد می) movi(تصویري نیز شامل صنعت فیلم

یژه تلویزیون به عنوان فراگیرترین رسانه به ذهن متبادر به وآید، ناخودآگاه رادیو و  رسانه به میان می
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هاي  اي و دیگر رسانه هاي ماهواره رادیو و سپس تلویزیون، ویدئو، تلویزیونها، یعنی  این رسانه. شود می
  .ه استهمگانی، زمان و مکان را در زندگی روزمره ما تسخیر کرد

هاي  در نخستین تالش براي تبیین کارکردهاي رسانه. ها متنوع و متکثر هستند کارکردهاي رسانه 
ها  را براي رسانه ، سه کارکرد اصلی1948نظریه پرداز امریکایی ارتباطات در سال  1هارولد السول جمعی،

انتقال میراث  -3ایجاد همبستگی اجتماعی در واکنش به محیط و -2ارت بر محیط،نظ -1: ارائه داد
  ). 109: 1382مک کوئیل، (فرهنگی 

به طور جدي به نقش و کار کرد  هارولد السول و چارلز رایت از پژوهشگران آمریکایی هستند که
ییل سه کار کرد را براي السول محقق ارتباطات و استاد دانشگاه . ها در جامعه توجه کرده اند رسانه

انتقال میراث  -3همبستگی در واکنش به محیط و-2نظارت بر محیط،  -1:مطبوعات ذکر کرده است
را نیز اضافه » تفریح وسرگرمی«رایت به این سه کارکرد، . اجتماعی و فرهنگی از نسلی به نسل دیگر

توانند کارکرد مثبت داشته  ستند؛ هم میها همانند تیغه دولبه ه البته باید عنوان کرد که رسانه. کند می
  ).450: 1381به نقل از سورین و تانکارد،(باشند و هم کارکرد منفی یا کژکارکرد

ها اغلب خطرات احتمالی  در نخستین کارکردکه نظارت، مراقبت، تهیه و رساندن اخبار است، رسانه
کارکرد نظارت شامل .دهند شدار میبه ما ه را ینظامهاي پرخطر  نظیر شرایط هوایی خطرناك و موقعیت

مثل گزارش وضعیت (کنند و براي اعضاي جامعه ضروري هستند ها فراهم می اخباري است که رسانه
کارکرد نظارت ...). هاي سیاسی و اجتماعی و اقتصادي و سهام،ترافیک، آب و هوا، اطالع رسانی در زمینه

اب و وحشت عمومی، احتماالً از تاکید بیش از حد بر مانند ایجاد اضطر.تواند دچار کژکارکرد هم بشود می
نام » تخدیري«از کژکارکرد  2الزارسفلد و مرتن.شود ها و تهدیدها در جامعه ناشی می خطرات و نابسامانی

 77: 1380مهرداد،(شوند برند که در اثر جذب بیش از حد اطالعات، افراد دچار بی اعتنایی و رخوت می می
  ).78و 

و تفسیر  ها، مسائل ها با انتخاب سوژه رسانه. ، انتخاب و تفسیر اطالعات در محیط استدومین کارکرد
پردازند و  می ها به تحلیل، نقد و ارزیابی رسانه.کنند پردازند که از محیط اجتماعی دریافت می اطالعاتی می

حوادث از خود واکنش مانند اینکه شخص چگونه باید در برابر . جنبه آمرانه دارد ها آنگاهی پیشنهادهاي 
با افشاي انحرافات سبب تقویت هنجارهاي اجتماعی و وفاق جمعی  این کارکرد از یک طرف. نشان دهد

به آنان منزلت و پرستیز اجتماعی داده و  ها آنشود و از طرف دیگر با انتخاب افراد و بزرگ جلوه دادن  می
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 ها در انجام کارکرد رسانه. کند لت عمل میدر عین حال به عنوان یک عامل کنترل کننده بر اعمال دو
برند و به  رانند و یا ازبین می همبستگی اجتماعی، غالبا عوامل تهدیدکنندة ثبات اجتماعی را به عقب می

کارکرد ) 78: همان(و اداره کردن این افکار هستند  طور کلی مدام درحال اندازه گیري افکارعمومی
شود  شد و دیدگاه اکثریت به حدي تقویت می شود، نقد به حداقل میهمبستگی وقتی به کژکارکرد تبدیل 

شود که ممکن  که اقلیت راهی براي بیان عقاید خود ندارد و از قدرت به حدي محافظت و پشتیبانی می
ها که اغلب نقل  یکی از آثار کارکردهاي اصلی همبستگی رسانه. است نیاز به نظارت و کنترل باشد

نامیده » ها شخصیت«یا ساختن تصاویر یا  1ه دانیل بورشتاین آن را شبه رویدادشود، چیزي است ک می
محصوالت و شرکت تصاویري دارند و . است همان چیزي که کاالي اصلی صنعت روابط عمومی. است

دارند که همه اینها از طریق ایجاد حوادث کلیشه اي براي نمایش رسانه  هایی عمومی اشخاص نیز شخصیت
  ).451: 1381سوین و تانکارد،(ده انداي تولید ش

ها در حکم انتقال دهنده فرهنگ، براي انتقال  رسانه. ها انتقال فرهنگ است کارکرد سوم رسانه
از  ها آن.و هنجارها از یک نسل به نسل دیگر و از افراد جامعه به تازه واردها، کاربرد دارند ها ارزشاطالعات، 

ها با استمرار  رسانه. دهند رك، انسجام اجتماعی را افزایش میاین راه با گسترش بنیان تجربه مشت
نیز با شروع آن در طول سالیان پیش از مدرسه، به  و یرسماجتماعی شدن پس از اتمام دوره آموزش 

تواند هویت فرد را  ها با نمایش و عرضه جامعه، می در و اقع رسانه. کنند جذب افراد در جامعه کمک می
ها به دلیل ماهیت  البته باید عنوان کرد که رسانه.بیگانگی و بی ریشه بودن او بکاهند ساخته و از احساس

غیرشخصی شان، میانجی میان واقیعت بیرونی و افراد شده و تماس شخصی بین افراد را در ارتباطات از 
  ).453و  452: همان(گردد همچنین باعث یکدست شدن افکار و توده وار شدن جامعه می.برند بین می

نهاد رسانه به کار تولید، بازتولید و توزیع «دنیس مک کوئیل نظریه پرداز ارتباطات جمعی، معتقد است 
هایی معنی دار و قابل تجربه در جهان اجتماعی  معرفت به معناي وسیع آن، یعنی نمادهایی یا مرجع

هاي ما از این  خشیم، به دریافتسازد تا به تجربه خود معنا بب ها ما را توانا می این معرفت. اشتغال دارند
هاي گذشته را محفوظ نگه داریم و به درك  کند تابتوانیم معرفت دهد و یاریمان می تجربه نظم و نسق می

 یا Mediaمک کوئیل برآنست که مفهوم ). 82و 81: 1382مک کوئیل،(»امروزین خود استمرار بخشیم
هاي جمعی از چند  رسانه. کنند ه فردي را ایفا میاجتماعی و تجرب ها میانجی میان واقعیت عینی رسانه

یکی اینکه غالباً میان ما و آن بخش از تجربه بالقوه اي که خارج از ادارك یا تماس «: لحاظ میانجی هستند
قانون، (سروکار داریم ها آنگیرند؛دوم ممکن است میان ما و سایر نهادهایی که با  مستقیم ماست قرار می

قرار گیرند و پیوندي میان این نهادها ایجاد کنند؛ چهارم اینکه مجراهایی ...) ها و نصنعت،دولت و سازما
ها هستند  گیریم و پنجم اینکه غالباً این رسانه هستند که توسط آن دیگران با ما و ما با دیگران تماس می
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دریافت . دهند دها شکل میها و رویدا ها، سازمان که با فراهم آوردن اسباب و لوازم به ادراك ما از سایر گروه
ها گرفته  هاي موجود در جامعه، دولت و رهبران سیاسی غالباً براساس شناختی است که از رسانه ما از گروه

هاي اطالع رسانی، ایجاد  مک کوئیل نقش ها، با در نظر گرفتن میانجی بودن رسانه). 83:همان(»ایم
بر مک کوئیل . ها قائل شده است را براي رسانه سیجو ب و پیوستگی و تداوم و تفریح و سرگرمی همبستگی

توانند  تابانند و هم می توانند آیینه اي باشند که تصویري از جامعه بازمی می ها هم رسانه« ین باور است کها
دکتر کاظم  ).84:همان(»حجابی بر حقیقت بکشند و در خدمت مقاصد تبلیغاتی یا واقع گریزي باشند

دانند، در کتاب وسایل ارتباط جمعی سه کارکرد و وظیفه  معتمدنژاد که وي را پدر ارتباطات نوین ایران می
براي » کارکردتفریحی وتبلیغی«و » کارکرد راهنمایی و رهبري«،»کارکرد خبري و آموزشی«عمده را 

  ). 9تا  3: 1379معتمدنژاد، (هاي جمعی در نظر گرفته است رسانه

به طوري که نقش . ها یکی از مهمترین عوامل اجتماعی شدن یا جامعه پذیري هستند وزه رسانهامر
از دیگر عوامل جامعه پذیري مانند خانواده، مدرسه، همساالن و مسجد ودیگر نهادهاي هویت بخش  ها آن

ها به  انههاي مرجع رخ داده است و رس توان گفت، نوعی جابجایی گروه تا جایی که می.بیشتر شده است
ین اساس بر ا. هاي نوین تبدیل شده است هاي مرجع نسل ویژه تلویزیون به یکی از از مهمترین گروه

از اهمیت خاصی برخوردار  ها آن» نقش شناختی و تربیتی«و » فرهنگ پذیري«توان گفت که نقش  می
ها و معیارهاي رفتاري، و  ها، باورها، سنت عبارت است از روند القا و تقویت ارزش» پذیري فرهنگ«. است

همچنین تأثیر آن در گفتن این . دیدن واقعیتی که از سوي اعضاي یک فرهنگ خاص پذیرفته شده است
نیز یک » اثرهاي شناختی و تربیتی« .نکته به مردم است، که به چه نیندیشند و به چه فکر کنند

ها و فرایند یادگیري مردم  آموختهشناسی یادگیري و شناختی مطرح شده و ناظر  اصطالحی است در روان
ها به عنوان  این دو اثر کلی در واقع به نقش خاص رسانه) 449- 451: 1369ازکمپ،  . (ها است از رسانه

 . پذیري اشاره دارد نهاد جامعه

 ها آنتک  ها بر تک هاي مختلف تقسیم نموده و معتقدند که رسانه نظران جامعه را به بخش صاحب
جامعه را به چهار خرده  جامعه شناس امریکایی نظم، 1زنپارسوگذارند؛ به طور مثال  تاثیرات متفاوتی می

کند که هر یک وظیفه برآوردن یکی از کارکردهاي  تقسیم می نظام فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي
ها  است که به مدد آنخرده نظام فرهنگی شامل نهادهایی . تسعنوان سیستم داراه ضروري جامعه را ب

نقش اصلی را در  کهالگوپذیري است و یا کارکرد آن حفظ الگو  .یابد اجتماعی شدن افراد تحقق می
نظام فرهنگی باید چنان محیطی به وجود  .)75-92: 1370، هشور (عهده دارد ه پذیر نمودن افراد ب جامعه

مثالً به احساس گناه یا عذاب وجدان و یا . ایبند گردندپآورد تا افراد به نوعی به نظام اخالقی درونی 
پذیري باید شامل ادغام هنجارها و  هاي عمده جامعه به همین دلیل یکی از هدف. احساس رضایت خاطر
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هاي گروهی را نه به عنوان  هاي فردي باشد به نحوي که اعضاي جامعه ارزش هاي گروهی در وجدان ارزش
ادیبی و انصاري،  (ذیرند پها و معیارهاي شخص خود ب بلکه به عنوان ارزش معیارهاي تحمیلی از خارج،

1358  :67 .(  

هاي  ذیري، ارزشپ ها، پدیده اجتماعی شدن است، لذا افراد در روند جامعه یکی دیگر از خرده نظام
گردد  پذیري سبب می جامعه. شود می ها آنها جزئی از شخصیت  کنند و این ارزش اجتماعی را درونی می

شود، به نحوي که ارتباط رفتار با  ناپذیري از شخصیت روانی فرد  ها وهنجارها بخش جدایی ارزش
روشه،  (گردد  هنجارهاي اجتماعی نه فقط پذیرفته، بلکه از سوي خود فرد آرزو، خواسته و جستجو می

تخصص،  و دانش هاي اجتماعی، پذیري، مهارت از طریق عوامل جامعهبر این اساس زنان ). 155: همان
 رایندگیرند، و اگر به هر دلیل ف می زم را براي تبدیل شدن به عضوي موثر در جامعه یادالتعهدات 

و این نهادها قادر نباشند نیازهاي ) پذیري ناکافی جامعه(پذیري به طور کامل و کافی صورت نگیرد  جامعه
فرد به انحراف کشیده شده و هنجارشکنی   را ارضا نمایند، زنان …متنوع عاطفی، اجتماعی، اقتصادي و 

هاي همگانی وظیفه انتقال هویت  گروه همساالن و رسانه از دیدگاه این مکتب خانواده، مدرسه، .کند می
اگر این نهادها ناتوان باشند بنابراین  .)1378بیات، (فرهنگی جامعه را از نسلی به نسل دیگر به عهده دارند 

آن و به طورکلی تعادل نظام اجتماعی تهدید  يحیات جامعه و اجزا  باشند،و کارایی الزم را نداشته 
در این هنگام زمینه گرایش زنان به فرهنگ .شود هاي دور از انتظار فراهم می شود و زمینه براي کنش می

آید و در   ها و میراث گذشته و از دست دادن هویت فرهنگ خودي فراهم می بیگانه، جدایی آنان از سنت
  .مدجه تغییر در هویت فرهنگی زنان به وجود خواهد آنتی

  

  اي  مصرف رسانه-2-6-2
ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی اش تأثیر بسیار عمیقی  ها و بنظر می رسد جامعه مدرن امروز با ویژگی

ها و وسایل ارتباط جمعی نقش بسیار مهم و  رسانه. بر هویت و سبک زندگی انسان امروزي گذاشته است
در تکوین هویت فرهنگی و اجتماعی انسان عصر حاضر و تعریف و جهت دهی نیازها و برجسته  بارزي

سازي مفاهیم هویتی و هویت ساز و در نتیجه ایجاد یک سبک زندگی براي شهروندان جوامع امروز ایفا 
ر جوامع در واقع انسان جامعه مدرن داراي سبک زندگی خاصی است که او را با انسان موجود د .نماید می

  .کند سنتی و توسعه نیافته متمایز می

هاي انسان جامعه مدرن با انسان سنتی، تفاوت در مصرف  شاید بتوان گفت که یکی از مهمترین تفاوت
کنند، نسبت  مصرف رسانه اي را به آنچه مردم در اوقات فراغتشان انتخاب می.. فرهنگی و رسانه اي اوست

مطبوعات، گوش کردن به رادیو و موسیقی و تماشاي تلویزیون و فیلم و مانند مطالعه کتاب، و . دهند می
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دهد،  مصرف رسانه اي بخشی از مصرف فرهنگی است که سبک زندگی خاص ما را شکل می .نظایر آن
کند، نشان  دهد، مواد الزم براي تولید تخیالت و رؤیاهامان فراهم می نیازها و تمایالت ما را سامان می

  ). 2: 1391ساعی، (هویت ما و تفاوتها و تمایزات اجتماعی ما دیگران است دهنده

یک نسل اجتماع از صنایع فرهنگی و  رسد که میزان استقبال و استفادهبه نظر می از منظري دیگر
براي آشنایی با مصرف  دانمالزم می هاي فرهنگی و تجربه مخاطب نیز دارد؛ لذااي بستگی به زمینرسانه
نوع  بندي نسلی و سیر تاریخاي از گذشته تا به حال در جامعه غرب و ایران توجهی نیز به تقسیمرسانه

اي در غرب و ایران بر اساس نسل داشته باشم که پیش از آن ضروریست تعریف از مصرف فرهنگی و رسانه
ه بلوغ رسیده اند و ب زمانی معینی به دنیادوره که در شود  نسل داشته باشیم؛ نسل به افرادي گفته می

ها را عالوه  نسل. اند سرگذاشتهرا پشت و وقایع اجتماعی و تاریخی مشترکی  گروهی و رویدادها هاي وتجربه
توان  توان بر مبناي مصرف رسانه اي نیز می می...) هاي مشترك و سن و سال و تجربه( بر معیارهاي قبلی

کتاب، مطبوعات،رادیو، تلویزیون، ( هایی ی و رسانههاي مختلف از چه صنایع فرهنگ اینکه نسل. تعریف کرد
هاي  بر مبناي تئوري کردند؟ استفاده می) هاي اجتماعی هاي نوین ارتباطات و اطالعات و رسانه فناوري

هاي فرهنگی و  رود که با گرایش رسانه اي مخاطب کم و بیش به دنبال نوع رسانه و محتوایی می
  ).63: همان(وانی بیشتري داشته باشدهاي قبلی وي سازگاري و همخ تجربه

هاي مختلف در جهان و  اگرنگاهی به سیرتاریخ مصرف فرهنگی و رسانه اي مختلف توسط نسل
  ).63: همان(خواهد شد بپردازیم، داستان مصرف رسانه اي از گذشته تا حال مشخص در جامعه ایرانی

اي مکتوب بیش از مصرف فرهنگی دهد که مصرف فرهنگی و رسانه  نگاهی به جامعه غربی نشان می
تمدن وهویت اجتماعی و فرهنگی غرب و اروپا برگرفته از .هاي زیادي دارد این مساله علت.شفاهی است

هاي تمدنی غرب را  و مطبوعات پایه چاپ،کتاب. کتبی است چاپ و سنت فرهنگ مکتوب و ارتباطات
مطالعه کتاب و مطبوعات در جامعه اشاعه  در واقع زمانی که چاپ اختراع شد، نوشتن و. دهند تشکیل می

. صنعتی خود را شکل دهد هاي علمی، اجتماعی، سیاسی و پیدا کرد و غرب توانست انقالب و پیشرفت
مردم و  و مصرف فرهنگی مکتوب با توسعه سواد در میان) ونوشتنخواندن (سنت فرهنگی مکتوب

. نبرد ازبینآن را  ...)سینما، رادیو،تلویزیون و(رهاي دیگ هاي مختلف عمومیت پیدا کرد و ظهور رسانه نسل
توان گفت در غرب به دلیل نهادینه شده فرهنگ مکتوب یعنی کتابخوانی و مطالعه و  به طور کلی می

به  هاي نوین که جنبه شفاهی آن بر فرهنگ مصرفی مکتوب اولویت دارد، گرایش نوشتن، ظهور رسانه
هاي نوین ارتباطات و اطالعات و اینترنت که  حتی با ظهور فناوري. فرهنگ مکتوب را از بین نبرده است

حاصل همگرایی فناورهاي مختلف است، به فرصتی براي اشاعه فرهنگ مکتوب از طریق دیجیتالی شدن 
  ).63: همان(اطالعات و کتابها و مطبوعات و دسترسی آسانتر به آن تبدیل شده است
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د که در طول تاریخ تمدن و هویت فرهنگی واجتماعی ایران ده اما نگاهی به جامعه ایرانی نشان می
تا جایی که هنوز هم در . بوده است) شنیدن و گفتن(مبتنی بر سنت فرهنگ شفاهی و ارتباطات شفاهی

ها و اطالعات رد و بدل شده در ارتباطات میان فردي بین افراد در جامعه بیشتر  اعتبار شنیده جامعه ایرانی
در جامعه ایرانی خیلی از افراد هنگام ابراز نظر در . و مطالعه منابع اطالعاتی است از ارتباطات مکتوب

ورود چاپ، ورود و . »خوانده ام«گویند که  و بسیار کم می» شنیده ام«گویند که  هاي مختلف می زمینه
گی عام هاي مدرن آموزشی نیز نتوانست بر این جنبه فرهن ها وشکل گیري نهادهاي ظهور کتاب و روزنامه

و به تبع آن مصرف ) خواندن، نوشتن(لذا سنت فرهنگی مکتوب.یعنی سنت فرهنگ شفاهی غلبه کند
هاي نوین مانند سینما، رادیو وتلویزیون به ایران به علت  فرهنگی مکتوب عمومیت پیدا نکرد و ورود رسانه

فرهنگ عمومیت یافتن زمینه  غلبه داشت،) صوت و تصویر(ها نیز ارتباط شفاهی اینکه در این رسانه
  .)64: همان(هاي مختلف از بین برد را در میان نسل مصرفی مکتوب

شفاهی  به طور کلی در تمام دوران تاریخی مصرف فرهنگی مکتوب نتوانسته به اندازه مصرف فرهنگی
مرجع ها گروه  در بسیاري از موقعیت) رادیو تلویزیون(هاي شفاهی بعد ازانقالب، رسانه. عمومیت پیدا کند

ها  گونه رسانه ینااز واقعیت تا حد زیادي ناشی از محتواي  ها آنو جهان بینی و برداشت  هاست آناصلی 
مطالعات و آمارها در . هاي شفاهی متاثر شده است از رسانه ها آنبه عبارتی دنیاي ذهنی و عینی . است

هاي  مطالعه کتاب و روزنامه و رسانه و میزان رسانه اي تلویزیون دهد که بین میزان تماشاي ایران نشان می
ساعت در روز است در حالی  4سرانه تماشاي تلویزیون در ایران حداقل . وجود دارد معکوسیچاپی رابطه 

  .)64: همان(دقیقه در روز است 18که سرانه مطالعه 

شفاهی  هاي داراي محتواي رسد که به دلیل همین غلبه فرهنگ شفاهی و استقبال از رسانه به نظر می
هاي فراملی  هاي اخیر با ظهور و اشاعه سریع وگسترده فناوري دریافت برنامه شنیداري، درسال - دیداري

توان گفت که در  در واقع می. افزایش یافته است هاي ماهواره اي نیز ماهواره اي در ایران، مصرف تلویزیون
یون ماهواره اي از سهم بیشتري به نسبت هاي شفاهی و بارزترین آن یعنی تلویز جامعه کنونی ایران رسانه

زیرا مصرف آن نیاز به کسب مهارت، دانش و . هاي ایرانی برخودارند ها در سبد مصرفی خانواده دیگر رسانه
  .گیرد ندارد و بیشترین اوقات فراغت منفعالنه و غیرداوطلبانه مخاطبان را در بر می سواد خاص و فنی

  

  ی فرهنگ هیسرما -2-6-3
سرمایه فرهنگی . فرهنگی یکی از مفاهیم مرتبط با سواد رسانه اي و مصرف رسانه اي استسرمایه 

  .هاي مختلف اجتماعی بگذارد تواند متغیر تاثیرگذاري بر نوع و میزان مصرف رسانه اي گروه می
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وارد شده  یو انسان یعلوم اجتماع اتیبه ادب ویبورد ریبار توسط پ نینخست یفرهنگ هیاصطالح سرما
کند و به بهاي کمابیش  که در آن عمل می اي سرمایه، بسته به عرصهکه  معتقد است» بوردیو «. تاس

شرط کارآیی آن درعرصه مورد بحث هستند، به سه شکل اساسی  تري که پیش ي وزینها شکل تغییر
به تبدیل به پول است و ممکن است  درنگ و مستقیما قابل سرمایه اقتصادي، که بی -1: دشو می ظاهر

تبدیل به سرمایه اقتصادي را  سرمایه فرهنگی که، با بعضی شروط، قابلیت -2 .مالکیت درآید شکل حقوق
سرمایه فرهنگی، یعنی قدرت شناخت و قابلیت  .شکل مدارك تحصیلی درآید دارد و ممکن است به

در خالل اجتماعی  استفاده از کاالهاي فرهنگی در هر فرد و آن در برگیرندة تمایالت پایدار فرد است که
پیوندها (تعهدات اجتماعی سرمایه اجتماعی که ساخته شده از تکالیف و -3.شوند شدن در فرد انباشته می

ممکن است به شکل  شرایط به دیگر انواع سرمایه قابل تبدیل است و چه بسا است و در برخی) و ارتباطات
  ).300 :1381فکوهی،. (اصالت و اشرافیت هم درآید

  :شکل وجود داشته باشد تواند به سه وردیو سرمایه فرهنگی میاز نظر ب
 هاي سرمایه فرهنگی را از این واقعیت  می توان بیشتر ویژگی: 1سرمایه فرهنگی تجسم یافته

سرمایه فرهنگی . استنباط کرد که این سرمایه با شخصی که در آن تجسم می یابد ارتباط نزدیک دارد
ست که به عنوان بخش جدایی ناپذیري از فرد در آمده است این همان تجسم یافته نوعی ثروت بیرونی ا

توان آن را از طریق  بخشی است که بوردیو آن را ابعاد سرمایه فرهنگی همراه با تولد می نامد که نمی
هاي مداوم ذهن و جسم  این نوع سرمایه به صورت آمادگی. خرید یا مبادله به دیگري منتقل نمود ،هدیه

هاي بالقوه اي دارد که به تدریج بخشی از وجود  بد در واقع سرمایه فرهنگی درونی شده تواناییتجلی می یا
تواند با سرمایه گذاري زمان در شکل یادگیري افزایش  میاین سرمایه . او تثبیت شده اند فرد شده و در

تجسم یافته یعنی به سرمایه فرهنگی توان گفت  به طور خالصه می. یابد و به طور آنی انتقال نمی یابد
  .دیرپاي فکري و جسمی شکل خصایل

 این سرمایه از بدیهی ترین و آشکار ترین نوع سرمایه فرهنگی :  2سرمایه فرهنگی عینیت یافته
مند گردند و بیشتر در کاالها و اشیاء مادي تجسم می یابد و از است که افراد جامعه می توانند از آن بهره

انتقال بودن آن است بنابراین به نوعی در شکل اقتصادي هم مطرح می شود و نیز هاي بارز آن قابل  ویژگی
به طور خالصه به تمامی اشیا و کاالهاي فرهنگی سرمایه  .می تواند جنبه نمادین آن هم حفظ گردد

اما خصلت اساسی این سرمایه در این است که اثر آموزشی بر دارندگان آن می . فرهنگی عینی می گویند
  .گذارد

                                                             
1- Embodied cultural capital  

2- objective cultural capital  
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 الزمه سرمایه فرهنگی نهادي قبل از هر چیز وجود افراد با : 1سرمایه فرهنگی نهادي و ضابطه اي
صالحیت و مستعد در جهت کسب انواع مدارك تحصیلی و دانشگاهی است از طرف دیگر، مستلزم وجود 

یژگی این و. نهادهاي رسمی، که هم این مدارك تحصیلی را صادر و هم به آن رسمیت بخشند می باشد
بارز پلی میان اقتصاد و فرهنگی عمل می کند و این توانایی را دارد که سرمایه فرهنگی را از طریق کاربرد 

این سرمایه با قوانین و مقررات . آن به طرق معقول و رسمی به نوعی سرمایه اقتصادي تبدیل نمایند
این سرمایه قابل واگذاري و . ی کندنهادینه شده حاصل می شود و براي دارنده آن پایگاه اجتماعی ایجاد م

  .) 37: 1390شجاعی، (انتقال نیست و بدست آوردن آن براي افراد به شرایط معینی بستگی دارد

ترند که رموز فرهنگی صحیح را بهتر در  انباشت سرمایه فرهنگی موفق نهیافرادي در زم از نظر بوردیو
دارد که  اظهار می )به نقل از ساعی، همان(یدنز گ .)66: ساعی، همان(مدرسه و جامعه کسب کرده باشند

کودکان گروههاي اقلیت  ژهیاند، به و اجتماعی و خانوادگی طبقه پائین برخاسته نهیکودکانی که از زم
هاي گفتاري و رفتاري مسلط در مدرسه مغایر  کنند که با شیوه هاي گفتاري و رفتاري پیدا می قومی، شیوه

سرمایه فرهنگی به طرف ایجاد تمایز و تولید نابرابري  نهیاگرچه میل نظریات مطرح شده در زم. است
در اختیار تمام دانشجویان قرار دهد تا هرکس بنابر  تواند شرایط یکسان فراهم کند و است، اما دانشگاه می

تواند فراهم آورندة شرایط یکسان باشد، که  دانشگاه از سه نظر می. استعداد و توانایی خود از آن بهره ببرد
ساختار گروه آموزشی . جو گروه آموزشی، ساختار گروه آموزشی و تجربیات طلبگی دانشجویان عبارتند از

. شود و غیررسمی، نیازها، فعالیتها و روابط موجود در یک گروه آموزشی اطالق می یرسمبه تعادل ضوابط 
به ویژه در مورد دانشجویان تحصیالت . گذارد این ساختار بر فعالیت و تمایالت اعضاي سازمان تأثیر می

ا تحت تأثیر تکمیلی، ساختار گروه آموزشی، ماهیت و اندازه روابط مرسوم در بین استادان و دانشجویان ر
  .دهد قرار می

 عنوان به تواند فرهنگی می يها فرآورده و کاالها مصرف فرهنگی، سرمایه مادي ابعاد به نظر عطف با

 که بود خواهد کاالها از آن دسته شامل فرهنگی کاالهاي .باشد می سرمایه این اصلی يها شاخصه از یکی

 رو این از .بود خواهد نیز اي ویژه دربرگیرنده اندیشه لذا و باشد می زیست از متمایزي شیوه کننده تعریف

 ویژه تفکري کننده منتشر فضاهاي به رفتن تزئینی بدن، يها وسیله پوشش، يها مدل مصرف به توان می

مساجد، تماشاي تلویزیون،  ،ها کتابخانه ورزشی، يها فرهنگسراها، سالن سینماها، ،ها خانه قهوه همچون
 )66همان، (کرد اشاره فرهنگی اماکن به معروف فضاهاي دیگر استفاده از اینترنت و

 سلسله و بندي توانند طبقه می قدرتمند بسیار نمادین بار از برخورداري دلیل به فرهنگی کاالهاي

 برآورده و تقاضا نسبت که زمانی.سازند مشخص اجتماعی تعاملی فضاهاي در را جامعه اعضاي بودن مراتبی

                                                             
1- institutionalized cultural capital  
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 داراي افراد این که گفت توان می رفت، جامعه باال از اعضایی در فرهنگی کاالهاي از نوع این مصرف شدن

 از نظر قطع اما .طلبد می را مادي سرمایه فرهنگی، کردن کاالهاي تهیه.باشند می باالتري فرهنگی سرمایه

 دیدگاه از .نمود مشاهده ها مهارت انواع در توان می را آن ذهنی -بعد عینی  فرهنگی، سرمایه مادي بعد

 موقعیت و جایگاه باشد، بیشتر فرد یک يها مهارت کیفیت و تعداد که اجتماعی هرچه شناسی روان

 کرد خواهند رجوع وي به نیاز رفع و برخورداري براي بیشتري افراد که چرا یابد؛ می نیز افزایش او اجتماعی

 ي مخصوصها شیوه در آفرینندگی به شروع و دهد اختصاص خود به را اي ویژه فضاي توانست خواهد و او

 مصروف به نیاز )اکثر موارد در( ها مهارت کسب حال، عین در .نماید فرهنگی يها فعالیت میدان در خود به

 کسب را ها آن نتوانند و محروم باشند آن از بسیاري بسا، چه که دارد منابع اقتصادي و زمان داشتن

  .)67: همان(نماین

باشد که می تواند به طور  هایی در ذهن می بعد ذهنی سرمایه فرهنگی شامل دانش، اطالعات و فایل 
هاي جدیدي در روند  هاي فرهنگی مادي دست به آفرینش و ایجاد شیوه مستقل و بدون توسل به سرمایه

هایی که  قعیتزندگی جمعی بزند و یا حداقل با در دست داشتن خزانه اطالعاتی در مواقع حساس و یامو
براي آن واکنش از قبل تعریف شده اي تعیین نشده است، اقدام به واکنشی مناسب و یا با هزینه کم 

  ).26: 1388روحانی، (بنماید

 دادند، افراد انجام نزد فرهنگی سرمایه تساوي عدم فرض بر مبتنی که تحقیقی در دیگران و بوردیو
 و افراد براي مقدور اعمال فرهنگیِ و رفتار بررسی با فقط فرهنگی نابرابري که کردند گیري نتیجه چنین
 تماشاي تلویزیون، سینما خواندن، و روزنامه مجله رفتن، تئاتر دو، این دیدگاه از. شود می مشخصها  گروه

 شمار به فرهنگی سرمایه و امکاناتها  نشانه عنوان به تواند می آن امثال و داشتن عکاسی دوربین رفتن،
 درباره 1966 سال در که تحقیقی در بوردیو .نیست همه دسترس در یکسان طور به که امکاناتی آید؛

 ارتباط هنري، آثار به دلبستگی کیفیت و هنر به عالقه نوشت که داد، انجام اروپا يها موزه بازدیدکنندگان
  ).116 :1368 االمینی، روح(دارد افراد طبقاتی و امکانات خانوادگی و موقعیت با نزدیکی

 

  هاي ماهواره اي  تلویزیون -2-6-4
. یر قرار داده استتأثامروزه عمیقاً محتوا و ساختار زندگی روزانه و عادي افراد اجتماع را تحت  تلویزیون

به عبارتی . هاي متنوع تلویزیون است یر برنامهتأثها به طور کلی تحت  انسان هاي زندگی الگوها و آهنگ
این رسانه محتوا و ساختار . شود امعه مدرن به وسیله تلویزیون شکل داده میتوان گفت که ج می

به طوري . ها و فرهنگ را به سوي خود کشیده وبه صورت پایه ثابت زندگی همگان درآمده است سیاست
ها و عناصر زندگی عموم طرح ریزي  ها و تصاویر تلویزیونی براي تاثیرگذاري بر مولفه که گویی متون، روایت
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کند و اهمیت رابطه بین  چنین موضوعی ماهیت زندگی رسانه اي شده امروزي را ترسیم می. شده اند
بر همین اساس ). Graic, 2004: 93-94(دهد فرهنگی را مورد تاکید قرار می -تلویزیون و محیط اجتماعی

هاي رفتار افراد مداخله دارند،  ها و حتی دگرگونی ها، ارزش ها، نگرش در میان عواملی که در تکوین آگاهی
تلویزیون امروزه ابزار .ها شناخته شده است هاي گروهی اغلب به عنوان یکی از مهم ترین عامل نقش رسانه
هاي یک  ها و ارزش در واقع فرآیند آموزش نقش. شود جامعه پذیري در همه جوامع محسوب می غیررسمی

دهد والدین، مربیان و  تحقیقات در جوامع مختلف نشان می. جامعه به اعضاي آن در حال انجام شدن است
هاي جمعی از  جامعه شناسان، ضمن پذیرش محاسن و مزایاي آموزشی، هنري و تفریحی رسانه

  ).68: ساعی، همان(نگران هستند ها آنهاي  بدآموزي

ها،  هاي ارتباط جمعی، شناخت سهم و نقش رسانۀ تلویزیون در بازنمایی و نقل ارزش در میان رسانه 
بدین سان که رسانه تلویزیون به . ي فرهنگی از اهمیت زیادي برخوردار استها مؤلفهباورها،عالیق عناصرو 

ها، در  ها و روایت ها، داستان پیامعنوان فراگیرترین و موثرترین نهاد تولید، بازتولید و توزیع اطالعات، 
عمده اش شکل گیري تصویر  ریتأثمقایسه با سایر نهادهاي آگاهی بخش، سازنده محیط نمادینی است که 

را » معنا«هاي نمادینی هستند که  محتواي تلویزیون، پیام. ذهنی مخاطبان از دنیاي اطراف است
هاي رسانه  مردم به واسطه معناي پیامدهند و  کل میاین معناها ذهنیت افراد را ش. کنند سازماندهی می

توان  در واقع می. نگرند می شوند و بدان اي نسبت به رویدادها و تحوالت محیط زندگی خود حساس می
هاي ما از محیط اطراف، خود و دیگران، مبتنی بر  گفت در دوران کنونی ذهنیت، رسانه اي شده و برداشت

  ). همان(هاي تلویزیونی است از بازنماییهاي ما  اطالعات و دریافت

هاي یکدست در تلویزیون منجربه ایجاد ذهنیت مشترك جمعی نسبت به یک موضوع  خلق وانتشار پیام
ها و باورها  هاي مشترك و احساس تعلق و عالقه مشترك جمعی به آن ارزش و در نتیجه ایجاد ارزش

ها و  ن است که اگر کسی سخن از فرهنگ، ارزشمحقق حوزه رسانه نیز برآ 1انریک کاستلو .شود می
ها به واسطه بازنمایی شکل  ها و هویت راند، باید به این حقیقت بپردازدکه ارزش ها و تلویزیون می هویت

 :Castello,2007(ها است گیرند و تلویزیون مهمترین سازوکار ارتباطی براي پخش و انتشار این بازنمایی می

ها و آداب و رسوم و هنجارهاي ملل را به  ها، ارزش و خلق وخوي ملل،، فرهنگتلویزیون خصوصیات  ).51
دارد و با بازنمایی عناصر و نمادهاي ملی و بین المللی به  خود عرضه می تصویر کشیده و به افکار عمومی

اري ی ها آنایجاد، بازتولید، بازتفسیر، تحکیم و تقویت ارزشهاي ملی و با برعکس به تضعیف و استحاله 
ها، هنجارها، باورهاي  تلویزیون به عنوان یک رسانه فراگیر نقش روایتگري ارزشبه عبارتی . رساند می

هاي صاحب نظران نسبت به نقش  اگرچه بیشتر دیدگاه. مختلفی برروي حافظه ملت را بر عهده دارد

                                                             
1 -Enric Castello 
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نادیده انگاشت که تلویزیون تلویزیون در مورد بازنمایی و روایتگري خوشبینانه و مثبت نگر است، اما نباید 
توانند با ایفاي نقش منفی، در جهت  هاي ماهواره اي فراملی با گذشتن از مرزهاي ملی می به ویژه تلویزیون

هاي ملی حرکت کند، تا جایی که برخی صاحب نظرانی  به ارزش تضعیف، استحاله و کاهش احساس تعلق
هارا عامل تشدید  پارك، هربرت بلومر و مایکل بروان رسانهواکر کانر، الیزابت روبینسون و رابرت نظیرجمله 

تقویت  فرهنگی، تحمیل و سلطه روابط نابرابر فرهنگی،1هاي ملی، یکسان سازي و همگون سازي بحران
  ).115: 1389ساعی، (دانند نسلی و ملی می هاي ها و فاصله واگرایی ملی و ایجادکننده شکاف

آیند که  ها درگستره بین المللی به شمار می هاي ماهواره اي جزو فراگیرترین رسانه امروزه تلویزیون
هاي  ها و سازمان شرکت.کنند محتواي گوناگونی را براي مخاطبان ناهمگون در سراسر کره زمین پخش می

 به پیشبرد اهدافهواره اي ماارتباطات هاي  تلویزیونی ملی و بین المللی با استفاده از امکانات و ظرفیت
یر تغییرات و رشد تأثدر واقع تحت . مشغول هستند در دنیا و سیاسی و فرهنگی تجاري خبري، سرگرمی،

هاي ماهواره اي و اینترنت، امروزه مبادله صوت و تصویر  سریع ارتباطات و اطالعات، به ویژه ظهور تلویزیون
هاي تلویزیونی عالوه بر دریافت  وحتی بسیاري از برنامه و متون ابعادي جهانی و فراملی پیدا کرده است

، از طریق موبایل یا تلفن همراه هم قابل دریافت و قابل )دیش، آنتن و تلویزیون(هاي خانگی کننده
  ).69: 1391ساعی، (دسترسی است

جهانی شدن نیز از . رود جهان کنونی در مسیر جهانی شدن و ساختن یک فرهنگ جهانی پیش می
در میان وسایل .هاي ماهواره اي در حال انجام است هاي اطالعات و ارتباطات و تلویزیون فناوري طریق

هاي گوناگونی از اصناف  اشاعه اطالعات، تلویزیون وسیله اي کارا، اقتصادي و انعطاف پذیر است که گروه
منزل خودش به تماشاي  دهد که با دسترسی به آن بتواند در یر قرار میتأثمختلف را در سراسر دنیا تحت 

هاي ارتباطی درهر دوره ویژگی و شرایط خاص خود را  فناوري.صدها برنامه براساس انتخاب خویش بنشیند
شویم، با  کنند؛ هرچه به دورة جدید و وسایل ارتباطی جدید مانند ماهواره و اینترنت نزدیکتر می عرضه می

این . گیرد ها قرار می ها و شرایط جدیدي پیش روي انسان ، ویژگیها آنهاي به کار رفته در  توجه به فناوري
  :ها عبارتند از ویژگی

 جذاب و اثر بخش 
 صنعتی شدن فرهنگ)مقتضیات بازار(متاثر از صنعت تفریحات ، 
 ظرفیت باالي نگهداري و انتقال متن، عکس، صوت و تصویر 
 جمع زدایی 
 44: 1382محکی،(ناهمزمانی، عدم پایبندي به زمان(  

                                                             
1 -Assimilation 
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میالدي شروع شد و به تدریج این تجهیزات رشد یافت و  1945ه از ماهواره از حدود سال استفاد
در دوران کنونی، تجهیزات .تري به خود گرفت تخصصی تر و دقیق تر شد و کاربردهاي آن شکل عمومی

ي سانتی متر 40تا  3هاي  آنتن. کند ماهواره با قیمت ارزان، کم حجم و با کارآیی باال خودمنایی می
هاي کوچک دستی از جمله این تجهیزات هستند که به راحتی تعداد  دیجیتالی و کارتی و کانال یاب

  ). 7: 1387دانش، (دهند کنند و در اختیار مخطبان قرار می ها را ردیابی می بیشماري از کانال

ماهواره  یکصدهاي  برنامهماهواره تلویزیونی فعال است که از این تعداد  203در کل جهان، اکنون
شبکه تلویزیونی  18000ها، امکان تماشاي حدود این تعداد ماهواره. در ایران قابل دریافت است تلویزیونی

 ها با سنت و فرهنگ ایرانی هاي آن هایی که اکثر قریب به اتفاق برنامه شبکه. 1دنآور را در ایران فراهم می
ه اي فارسی زبان هم رشد سریعی پیدا کرده هاي ماهوار در این میان در سالهاي اخیر شبکه. درتضادند

که گردانندگان آن در (هاي تلویزیونی فراملی فارسی زبان تعداد کانال 1390است تا جایی که تا سال 
  ).70: ساعی، همان(شبکه گذشت 100از مرز ) خارج از ایران هستند

در .از طریق آن روبروهستیمهاي تلویزیونی  با مشکالت ماهواره و دریافت شبکه 1370در ایران از دهۀ 
هاي مصوري که مستقیماً از فراسوي مرزهاي  واقع دراین زمان، مرزهاي فرهنگی ایران به روي پیام

واکنش و سیاست  ).1380ارجمندي، (شد آمدند، باز می جغرافیایی، سیاسی، فرهنگ و اجتماعی می
گروهی با بازگذاشتن . ه اي یکسان نبودهاي ماهوار هاي تلویزیون کشورهاي مختلف نسبت به دریافت برنامه

در حال  و یاسالماین مسیر، بدوم مشکل، امکان دریافت را فراهم کردند و گروهی دیگر به ویژه کشورهاي 
هاي گوناگون، سعی در ممانعت استفاده از این  ها ممنوعیت توسعه، از جمله ایران با ایجاد محدودیت

  )اعی، همانس(ها داشته و دارند ها و برنامه شبکه

هاي تلویزیونی ماهواره اي، محتواي تولید شده به وسیله این  نکته کلیدي در استفاده از شبکه
جامعۀ دریافت کنندة کمتر همخوانی داشته و با ارائه تصاویر، الگوهاو  هاست که با فرهنگ بومی شبکه
یر قابل تأثژه نسل جوان هاي خاص، بر جریان فرهنگی جامعه و روال رشد اجتماعی افراد، به وی ارزش

تان به عنوان یک از پیامدهاي استفاده از تجهیزات  ایجاد تغییردر فرهنگ جامعه را می. توجهی دارد
توان به  را می به الگوهاي عرضه شده توسط ها آنشرایط دوران سنی جوانان و توجه . ماهواره در نظر گرفت

توان در  بخش قابل توجهی از فرهنگ را می. ظر گفتعنوان یکی از مسائل قابل توجه در این زمینه در ن
هویت اجتماعی در جریان رشد و با . قالب هویت اجتماعی اعضاي تشکیل دهنده جامعه مشا هده کرد

خویشاوندي، قومی، محلی، ملی، دینی (هویت اجتماعی. محتواي فرهنگ جامعه خاص شکل گرفته است

                                                             
1 -retrived from: http://jang-narm.com/index.aspx?siteid=51&pageid=3129&newsview=13756 
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معه خاص شکل گرفته است و در تمام مراحل زندگی حضور در جریان رشد و با محتواي فرهنگی جا...) و
  ).ساعی، همان(توان دنبال کرد آن را می

  

  اي در ایران هاي ماهواره سنخ شناسی تلویزیون - 2-6-5
 از طریق هاي تلویزیونی ماهواره اي هزارشبکه 18در گستره ملی ایران، به طور تقریبی بیش از 

پخش و با رسیورهاي خانگی قابل دریافت ... ست،تله استار و هاتبرد، یوتل ست، نایل هاي ماهواره
اگرچه کشورهاي عربی نیز با داشتن ماهواره . شوند ها از کشورهاي غربی پخش می بیشتر این شبکه.است

فیلم و سریال و ( تلویزیونی عرب ست اقدام به پخش و انتشار محتواهاي خبري،تجاري و سرگرم کننده
هاي تلویزیونی ماهواره  در این میان در سالهاي اخیر شاهد ظهور و رشد سریع شبکه. کنند می...) کارتون و

هاي ماهواره اي فارسی زبان چند دسته  شبکه. ایران بوده ایم در یقومهاي خاص  اي فارسی زبان یا با زبان
  : هستند
هاي  خش پیامگروهی که با سرمایه و حمایت کشورهاي غربی راه اندازي و در حال انتشار و پ .1

، )انگلیس(بی بی سی فارسی: مانند.خبري و سرگرم کننده خود برفضاي جغرافیایی ایران هستند
  ...، صداي امریکا و)فرانسه(یورونیوز

هاي سیاسی مخالف جمهوري  هایی که وابسته به اشخاص حقوقی یعنی احزاب و گروه شبکه .2
در این ... د تلویزیون پارس، اندیشه تی وي، آریا ومانن.بوده و عمدتا رویکردي خبري تحلیلی دارند اسالمی

مخالف ایران هستند و عمدتا رویکردي  ها و احزاب قومی هایی که وابسته به گروه گروه همچنین شبکه
مانند تیشک تی وي، : گیرند سیاسی در ایران دارند، قرار می و یقومخبري و تحلیلی در مورد مسائل 

ها،  البته زبان اصلی این رسانه... ی وي، کی بی سی، ذربایجان تی وي،وروژهالت، کومله تی وي،نوروز ت
 .است.. مانند کردي، آذري، بلوچی و زبان خاص قومی

محور  هاي بین المللی بزرگ رسانه اي بوده و عمدتا سرگرمی هایی که به وابسته به کارتل شبکه .3
  ...و )مورداك وابسته به رابرت(مانند زمزمه، فارسی وان: فیلم وسریال هستند

محور فیلم و سریال  هایی که وابسته به اشخاص حقیقی و مستقل هستند و عمدتا سرگرمی شبکه .4
من وتو یک، پی دي اف، پی ام سی،جم کالسیک، کارتون کانال، ایران اف ام، : مانند.هستند.. و کارتون و

ها  انند این شبکههاي موسیفی محور که بیشتر داراي مخاطب جوان هستند م همچنین شبکه... و
  بی وي، ایی ان تی  وي، ایران ام تی سی، پی ام ، پی)آنجلسی متعلق به ایرانیان لس(جم  مانند،جام

ساعی، (روز نماهنگ پخش می کنند به طور شبانه...جم میوزیک و وي،تپش، وي پرشیا، می تی وان،تی سی
1390 :8 .( 



 

89 
 

لوازم (تجاري و فروش مستقیم کاالي غربیهایی عمدتا تجاري بوده و تنها براي تبلیغ  شبکه .5
تک : مانند.در ایران مانند راه اندازي شده اند...) هاي الغري و خانگی، لوازم بهداشتی، ورزشی،جنسی، قرص

 ...ایز شاپ و رئال استیت شاپ، تصویر ایران، وي مارکت، می تی وي، ایران تی
هاي تبلیغ  اند مانند شبکه دهکه براي تبلیغ ایدئولوژي خاصی تأسیس ش هاي دینی شبکه .6

هاي تبلیغ شیعیان مانند الزهراء، سالم، امام حسین یا  مسیحیت؛ مثل محبت، نجات، امید ایران، یا شبکه
بیچرانلو، (هاي تبلیغ آیین بودا هاي تبلیغ اهل تسنن مانند کلمه، نور،الرحمه یا اقرَا و نیز برخی شبکه شبکه
1388 :116-113.( 

  ها هاي ماهواره اي و ارزش نتلویزیو -2-6-6
هاي جمعی سنتی  هاي یک جامعه از منابع مختلف جامعه پذیري از جمله رسانه باورها و ارزش، هویت

هاي  هاي ماهواره تلویزیون-هاي جدیدتري مانند اینترنت و رادیو مانند مطبوعات، رادیو،تلویزیون و رسانه
هاي ملل مختلف جهانی از خاصیت فراملی و  با ظهور ماهواره فرهنگ. گیرد پذیرفته و شکل می ریتأث

هاي اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي و سیاسی و  در واقع جهانی شدن ارزش. جهانی برخوردار شده است
تقیم آثار و تبعات احتمالی مرتب بر پخش مس. ها امکانپذیر شده است هاي زندگی از طریق رسانه سبک
. هایی شده است و سنتی موجب نگرانی هاي داراي فرهنگ بومی هاي تلویزیونی فراملی در میان ملت برنامه

هاي تلویزیونی از طریق ماهواره را موجب دور شدن  هاي غیرغربی، جهانی شدن برنامه به طوري که فرهنگ
: 1391ساعی، (دانند گانه میهاي بی و تن سپردن به فرهنگ هاي مختلف از فرهنگ و باورهاي بومی نسل
72.(  

با پدیدارشدن ماهواره، جهانی شدن به عنوان یک فرآیند که محصول صنعت جهانی ارتباطات است، 
ها و تغییر در مفهوم عمومیت  منشاء تغییرات جامعه و جماعت شدن و به نوعی روند فراملی کردن فرهنگ

مهمترین . و دینی و اجتماعی ایجاد کرده است هاي فرهنگی را هم در حوره عمومی و هم در فضاي ارزش
مدرنیته غرب یک حوزه معرفتی . پیامد ایدئولوژیک جهانی شدن، تشدید جریان مدرنیته غرب است

هاي غربی و از سوي دیگر نوگرایی، پیشرفت، تنوع و مصرف گرایی در  نظام ارزش که گسترده اي دارد
  ).64 :1386آقامحمدیان، و   افهمی(کانون مرکزي آن قرار دارد

هاي ملی خود از  ماهواره موجب گشته است که مخاطبان در درون مرزهاي ملی عالوه بر شبکه
این فناوري جدید همانند همانند سایر فناورهاي جدید تردیدها، .هاي فراملی نیز بهره مند شوند رسانه

هاي ماهوارهاي هم مصداق  ر مورد تلویزیونهایی را به همراه داشته است و این امر د ها و ناآرامی سردرگمی
یکی از مسائل مهم مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران و دولتمردان جهان مضر یا نافع بودن .دارد

هاي دلخواه  هاي آن است که به عبارتی به مخاطبان قدرت انتخاب بیشتري داده تا برنامه محتواي برنامه
هاي  هاي ماهواره اي در تضاد و یا ناهمخوان با ارزش اي تلویزیونه بیشتر برنامه. خود را دنبال کنند
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هاي ماهواره اي یکی از  تلویزیون رسد که اکنون به نظر می. هاي مانند فرهنگ ایرانی است فرهنگ بومی
شود و بیشترین وقت فراغت انفعالی و  مهمترین عناصر سبد مصرف رسانه اي جامعه ایرانی محسوب می

  )72: ساعی، همان( گیرد ده مردم را دربرمیبرنامه ریزي نش
هایی هستند که از طریق آن نمادها  هاي ماهواره اي یکی از مهترین رسانه به طور کلی اکنون تلویزیون

هاي ماهواره  در واقع تلویزیون.شود هاي فرهنگی ملل مختللف در جامعه ایرانی ترویج و توزیع می و ارزش
هاي قبل  هاي کنونی و بازجامعه پذیري نسل ر فرآیند جامعه پذیري نسلاي به یکی از مهمترین عناصر د

هاي جدیدي که در با  هاي ماهواره اي با بازنمایی و انعکاس تجربه در این فرآیند برنامه. شده است
هاي قبلی آنان متفاوت است، موجب برانگیختن انها و ایجاد انتظارات گوناگون اجتماعی و فرهنگی و  تجربه
  )73: همان(شود ها و سبک زندگی شهروندان می ییر فرهنگ، نظام باورها و ارزشدر تغ

یک رویکرد خوشبینانه : هاي ماهواره وجود دارد به طور کلی دو رویکرد نسبت به تاثیرات تلویزیون
طرفداران نظریه جهانی شدن و معتقد به تاثیرات مثبت ماهواره و دیگري رویکرد بدبینانه نسبت به عواقب 

هاي  طرفداران رویکرد اول برانند که استفاده از برنامه. پیامدهاي منفی فرهنگ و اجتماعی ماهواره و
که موجب تسهیل اطالع رسانی و آگاهی بخشی  -تواند عالوه بر مزیت ارتباطاتی و اطالعاتی ماهواره اي می

و از . یگر تبدیل باشدها به یکد به عاملی براي جهانی شدن جوامع و شناخت و معرفی فرهنگ -شود می
اما طرفداران رویکرد . شود می ها آنبین فرهنگ و یکسان شدن  طرف دیگر منجر به اتحاد و همگرایی

دانند،  هاي فراملی ماهواره اي را در جهت هجوم فرهنگی جهان در حال توسعه می محتواي برنامه بدبینانه،
هاي فرهنگی،سنتی و پیشینه تاریخی جوامع  کشورهایی که دغدغه حراست از مرزهاي فرهنگ ملی، ارزش

هاي ماهواره اي که عموماً از کشورهاي غربی تغذیه  باورند که محتواي برنامه نیبر ا ها آن.مذکور را دارند
هاي ملی، دینی و  شوند، باعث تخریب فرهنگ کشورها، بداموزي اخالقی، تخریب باورها و ارزش می

هاي ماهواره افراد جامعه به یک توده بی شکل، مصرف گرا و قابل  برنامه ریتأثشود و تحت  اجتماعی می
  )148-149: 1386الریجانی و ملکی تبار، (شوند هاي ماهواره اي می کنترل توسط شبکه

  
 

  ها و باورهاي انسانها برارزش ها راجع به تأثیر رسانه ها و دیدگاه نظریه -2-6-7
ها بر ابعاد زندگی  ها درموردتاثیرات رسانه ه گروه نظریههاي جمعی س در حوزه مطالعات مربوط به رسانه

یر تزریقی و مطلق و تأثهایی که قائل به  اول نظریه. اجتماعی مخاطبان و نگرش و رفتار آنان وجود دارند
سوم گروهی . کنند ها تاکید می یر محدود و مشروط رسانهتأثهایی بر  ها هستند، دوم نظریه جادوئی رسانه

یر تأثبه محدود بودن  60تا 40از اواخر دهه . دانند ها را درازمدت، تدریجی و قدرتمند می رسانهیر تأثکه 
ها نیز مجبور به پذیرفتن هاي مربوط به اثرات رسانهبه بعد، پژوهش 1950از دهه . ها معتقد بودند رسانه
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تا  هاست آناجتماعی  یر محیطتأثتر تحت ها در رفتار مردم بیشاین حقیقت شدند که افکار و گرایش
  ). 13: 1382مک کوایل، (جمعی هايگر رسانههاي اقناعجاذبه

فرآیند ارتباط، برخی از خنثی بودن و صـرفاً حامـل بـودن     یر وسایل ارتباطی بر پیام و تمامیتأثدر مورد 
ایل یر چندانی بر مخاطبین خـود معتقدنـد و برخـی دیگـر عقیـده دارنـد کـه وسـ        تأثاین وسایل و نداشتن 

توانند نسلی تازه را براي اولـین بـار در تـاریخ انسـان پدیـد      جمعی داراي چنان قدرتی هستند که میارتباط
ساالري است که بر اساس آن ابزار ساخته شده توسط انسـان، تعیـین کننـده    آورند؛ این امر بیانگر نوعی فن

شود کـه بـا شـناخت     می ها انسان ارزشهاي هستی اجتماعی است و یا این امر موجب پیدایش قشر جدید از
کنند و تعادل موجود در هرم قدرت را بهـم   خاصی که از این وسایل دارند به صورت قدرتهاي تازه تجلی می

  ). 83-6و  27-8: 1367ساروخانی، (زنند و آن نوعی از خود بیگانگی و تهی شدن انسان است می
مکان انجام عمل یا رفتار خاص با اعمال فشـار میسـر   رسد؛ در دنیایی که اگونه به نظر می ینابه هر حال 

ي آنان را در جهت خواست خود جهـت   ها رسوخ کرد و از این طریق اندیشه نیست، پس باید به ذهن انسان
شناسی ارتباطات در مـورد اهمیـت پـژوهش در وسـایل      باقر ساروخانی در فصل پنجم کتاب جامعه. بخشید

هـر صـورت پیـام      اند، همه جا، به جهات و ابعاد زندگی را اشغال کرده میاین وسایل، تما«: نویسد جمعی می
تاریخ انسـان حـریم    ها و آنچه در تمامی ي روزنامه شود و امواج این وسایل به همه وسایل ارتباطی شنیده می

  ).1368ساروخانی، (» شود رسوخ کرده است ها تلقی می امن انسان

بر هویت فرهنگی به تشریح برخـی از نظریـات مطروحـه در زمینـه     ها تر شدن تاثیرات رسانهبراي روشن
  .پردازمها می رسانه

  )کاشت(1نظریه جرج گربنر -2-6-7-1

یر تـأث بـه بعـد تحـت     1970در واقـع از دهـه   . تئوري کاشت به پـارادایم تـاثیرات قدرتمنـد تعلـق دارد    
هـا در جوامـع سـرمایه داري و فراگیـر شـدن       هاي مارکسیستی در خصوص مشروعیت بخشی رسـانه  نظریه

جـرج گربنـر نظریـه پـرداز     . هـا داشـتند   یر قدرتمند رسـانه تأثهایی پدیدار شد که اعتقاد به  تلویزیون نظریه
ه از تحقیقـی کـه احتمـاالً    کاشت رسانه اي و همکاران وي در مدرسه ارتباطات دانشگاه پنسیلوانیا با استفاد

سـورین و  (ترین پژوهش اثرهـاي تلویزیـون اسـت، نظریـه کاشـت را پـرورش دادنـد       ترین و گستردهطوالنی
نیست، بلکه این اهمیـت   "توده"در ایجاد  ها آنها به دلیل نقش اهمیت تاریخی رسانه). 390:1381دیگران،

ضوعات و چگونگی نگریستن به رخدادها و وقـایع  هاي مشترك در انتخاب مسایل و موبیشتر در ایجاد شیوه
هاي مشترك محصول استفاده از تکنولوژي و نظام ارایه پیام اسـت کـه نقـش واسـطه را بـه      این شیوه. است

                                                             
1 George Gerbner 
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همـین  ). 104-105: 1379مهـرداد،  (شود عهده دارند که منجر به دید و درك مشترك از جهان اطراف می
هـایی یکسـان و   در واقع رسانه گرایش بر این دارد کـه روایـت  . خواند میاي غالب را او کاشت الگوهاي انگاره
. پـذیر کنـد  هاي اجتماعی ارائه دهد و مخاطبـان خـود را سـازگار بـا آن فرهنـگ     نسبتاً مورد وفاق از واقعیت

منـد پیـامش و پایـداریش در    یژه تلویزیون به خـاطر ماهیـت نظـام   به وکند که رسانه و بینی میگربنر پیش
-هــا را شــکل دهنــدگان جامعــه مــی یر قدرتمنــدي دارد و بــه همــین دلیــل وي رســانهتــأثزمــان، طــول 
  ).همان(شناسد

یر عمده تلویزیون را تصویرسازي ازدنیاي پیرامون، مفهوم سازي از واقعیت وترسیم تأثنظریه کاشت 
کند  ل میجرج گربنر استدال. داند چارچوب معنایی مخاطب به خصوص بینندگان پرمصرف تلویزیون می

ها است  هاي مشترك انتخاب و نگریشتن به رویداد ها نه در تشکیل توده، بلکه در خلق راه که اهمیت رسانه
او همین را کاشت الگوهاي انگاره اي غالب . انجامد هاي مشترك نگریستن و فهم جهان می که به راه

هایی یکسان و نسبتاً مورد توافق از  یتها به ویژه تلویزیون گرایش دارند که روا درواقع رسانه. خواند می
نظریه پردازان کاشت استدالل . واقعیات اجتماعی ارائه و مخاطب خود را نیز سازگار با آن، فرهنگ پذیرکند

کنند که تلویزیون اثرات درازمدت دارد، اثرات تدریجی و غیر مستقیم اما متراکم و با اهمیت و بیشتر  می
  ).80- 79: 1384مهدي زاده، (اثرات نگرشی دارد تا رفتاري

» کاشت«از محققان رویکرد کاشتی نیز معتقد است که تماشاي زیاد تلویزیون به عنوان  1دنیل چندلر
کشند، هماهنگ است  هاي تلویزیونی به تصویر می شود که بیشتر با جهانی که برنامه هایی دیده می نگرش

: کند ی ارائه میهاي تلویزیون این رویکرد با سه پیش فرض، مدلی را براي تحلیل اثر پیام. تا با جهان واقعی
هاي تلویزیونی خاص و منفرد بر مردم وجود دارد  نخست آنکه احتمال تاثیرگذاري نوع با ژانرها و برنامه«

بنابراین . افتد یر فراگیر تلویزیون در درازمدت اتفاق میتأث. یر بسیار دشوار استتأثاما اندازه گیري این 
ها و تصاویري تمرکز پیدا کند که به طور  ها، پیام اهمیت دارد که بر کلیت دنیاي تلویزیون و بر داستان

براي مثال تلویزیون بر . یر تلویزیون در مجموع نمادین است تا رفتاريتأثدوم آنکه . شود مکرر پخش می
سوم . گذارد یر میتأثکنند  دم به دنیا و بر درك آنان از مخاطراتی که در جهان احساس مینحوه نگاه مر

ها به منزله  این پیش فرض. یر تلویزیون بیشتر در جهت نظم اجتماعی و ایدئولوژیکی موجود استتأثآنکه 
ها را  یر رسانهتأث هاست که بیشتر تمایل داشت تا یر رسانهتأثهاي سنتی  فاصله گرفتن قابل توجه از رویکرد

  ).21-20:همان(»بر تغییر نگرش و رفتارهاي افراد بررسی کند

هایی را که از قبل در فرهنگ وجود دارد  ها و ارزش هاي جمعی نگرش کند که رسانه گربنر اذعان می
در عین حال . کند ها را در بین اعضاي یک فرهنگ حفظ و تکثیر می دهند و این ارزش پرورش می

                                                             
1 Daniel Chandler 



 

93 
 

-32:همان(کند به طور فزآینده اي یک دیدگاه غیرواقعی از جهان را در ذهن مخاطب کشت میتلویزیون 
33(  

؛یک فرآیند متمایز انسانی که هم آفریننده »هاست تعامل از طریق پیام«طبق نظر گربنر، ارتباطات
ی ـ بنابراین،ارتباط جمع. سازد و هم تحت هدایت آن محیط است محیط نمادینی است که فرهنگ را می

هایی که آگاهی  قدرت خلق پیام: تولید انبوه محیط نمادین ـ بر قدرت سیاسی و فرهنگی داللت دارد
کاشت در مرحله اول درباره فرآیند فرهنگی «گوید که  گربنر می. کند جمعی را تولید و کشت می

هایی  استاندانیم حاصل تجربه شخصی مان نیست بلکه حاصل د بیشتر آنچه که ما می. داستانگویی است
هاي مربوط به هر فرهنگ معموال به صورت چهره به چهره از سوي  در قدیم داستان. شنویم است که می

هاي بزرگ اسطوره اي، مذهبی،  امروزه داستان. شد اعضاي اجتماع، والدین، معلمان یا کلیسا گفته می
). 40: همان( »شود پخش می به نحوي فزآینده اي به وسیله تلویزیون بسته بندي و.. اموزشی، هنري و

ها، محتواي رسانه اي را به  هاي قابل توجه در آثار درازمدت رسانه نظریه کاشت به عنوان یکی از نظریه
کند و باورها و پیش  نگرد که انسان در آنجا زندگی و خود و دیگران را تعریف می مثابه محیطی می

ها را  نظریه کاشت،تأثیر عمده رسانه.کند حفظ می دهد و هایش درباره واقعیات اجتماعی را بسط می فرض
به نظر گربنر، تلویزیون داستانگوي بزرگ عصرماست و ). همان(داند و نه ترغیب فرهنگ پذیري می

هاي تلویزیون از سرگرم کننده تا  همه برنامه. دهد هاي آن جمعیت زیادي را تحت پوشش قرار می برنامه
این الگوها . شود کند که گاهی اوقات اسطوره نامیده می ا عرضه میخبري، الگوهاي تکراري و مشابهی ر

بنابراین قرار گرفتن در معرض تلویزیون در درازمدت . شود یر بر درك بینندگان از جهان ارائه میتأث يبرا
تلویزیون شاید براي . شود به تحکیم پایدار جریان اصلی و غالب فرهنگی در ذهن بیننندگان منجر می

ار پس از مذهب ماقبل صنعت، پیوند فرهنگ قدرتمندي را میان نخبگان و سایر مردم جامعه نخستین ب
  ).31: همان(کند برقرار می

. هاي غیر انتخابی هاي انتخابی و رسانه رسانه.کند ها را از هم تفکیک می گربنر دو دسته از رسانه
هاي  گیرند مانند رسانه تفاده قرار میهایی هستند که به طور انتخابی مورد اس هاي انتخابی رسانه رسانه

هاي کابلی که نیازمند سواد و حاقل نوعی  ، نوارهاي صوتی و تصویري و شبکه)سینمایی(نوشتاري، فیلم
ها  گروه تمامی هاي محدود در دسترس اما یک رسانه نسبتاً غیر انتخابی با یک رشته پیام. گزینش هستند
هاي بیشماري را که  ها را از میان بردارد و گروه ند تا برخی از تفاوتک این رسانه تالش می. قرار گرفته است

به طور سنتی تجانسی با یکدیگر ندارند در جریان فرهنگی خود جذب کنند که این رسانه همان تلویزیون 
. تلویزیون در تثبیت الگوهاي زندگی اجتماعی و ترویج ایستادگی در برابر تغییر محافظه کار است. است
به طوري که با . شود و حافظ وضع موجود است اصالح، تغییر و پویایی به وسیله آن تشویق نمیزیرا 

ها  توان گفت که رسانه به طور کلی می). 38: همان(کند الگوهاي شناخته شده و استاندارد آرامش ایجاد می
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ها و  ها، ارزش وژياز جمله تلویزیون به عنوان مهمترین قصه گو عصر حاضر، در کاشت جهان بینی، ایدئول
هاي اجتماعی،  باورهاي مشترك نقشی بنیادین دارند وبسیاري از وجوه زندگی، ذهنیت مخاطبان وگرایش

استدالل . هاي ارتباط جمعی است هاي رسانه یر پیامتأثسیاسی، فرهنگی آنان رسانه اي شده است و تحت 
  .در آمده است گربنر این است که تلویزیون به صورت بازوي اصلی فرهنگ جامعه

پنداري در محتوا فرض اساسی این نظریه این است که بین میزان مواجهه و استفاده از رسانه و واقعیت 
اي هاي متمادي مواجهه با رسانهکه ساعتاین صورتبه. هاي آن رسانه ارتباط مستقیم وجود داردو برنامه

در واقع نظریه پرورش با . شودحتواي رسانه میهاي موافق با مها و دیدگاهخاص باعث ایجاد تغییر نگرش
سازوکار و نحوة  کند تا بهها، میزان تأثیر را مطالعه میهاي مورد استفاده از رسانهتعیین میزان و نوع برنامه

  ).42: 1379اعزازي، (تأثیر دست پیدا کند 

ن سایر متغیرهاي متداخل گربنر بعدها در پاسخ به انتقادات وارده به نظریه کاشت مبنی برلحاظ نکرد
سازي و تشدید را به این نظریه وي دو مفهوم متداول. برکاربران، این نظریه را مورد تجدید نظر قرار داد

براي ( اي خاص شود که میزان مواجه با رسانهها در نظر گرفته میبا این مفاهیم این واقعیت. اضافه کرد
- متداول. هاي اجتماعی مختلف دربرداردمتفاوتی را براي گروه نتایج) نمونه تماشاي بیش از حد تلویزیون

ها منجر شود و تشدید، ها در گروهدهد که میزان مواجه با رسانه، به تقارن دیدگاهرخ می سازي هنگامی
براي مثال، تماشاگران پرمصرف . دهد که اثر کاشت در گروه خاصی از جمعیت بیشتر شودزمانی روي می

و زنان بیشتر از تماشاگران کم مصرف احتمال دارد بپذیرند که ترس از جنایت یک مشکل  اعم از مردان
  )392:  1381سورین، (جدي است 

-گیـرد؛ بـه  ها با متغیرهاي دیگر در تعامل قرار میاکنون داعیه این نظریه این است که استفاده از رسانه
-ها اثر قوي خواهد داشت و بر برخی از گـروه گروه اي خاص، بر برخی از افراد واي که مواجهه با رسانهشیوه

میـزان، نـوع، مـدت و    (گربنر معتقد است زمـانی کـه شـخص متغیرهـاي دیگـر     . ها تأثیري نخواهد گذاشت
اي خـاص  مانده کـه قابـل انتسـاب بـه رسـانه     زمان کنترل کند، اثر باقیرا هم) هاي فردي و اجتماعیویژگی

  .)392: همان(باشد، نسبتاً کم است

  

  )تئوري ساخت(نظریه آنتونی گیدنز -2-6-7-2

عباسـی  (مطرح کرد 1984مفصل در کتاب ساختمان جامعه در سال  به طوریابی را گیدنز نظریۀ ساخت
آنتونی گیدنز، جامعـه شـناس انگلیسـی تحـوالت دنیـاي کنـونی را از منظـر        ). 84:  1389قادي و دیگران، 

به زعم وي، نهادهاي امروزي چه از لحاظ پویایی و تاثیرگـذاري برعـادات و   . دهد تجدد مورد بررسی قرار می
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. از منظر تاثیرات جهانی حوزه فرهنگ، باهمه اشکال پیشـین اجتمـاعی متفـاوت هسـتند    رسوم سنتی و چه 
هـاي صـوري نیسـت، تجـدد و عناصـر آن       ها و تغییرات فقط به معنـاي انسـداد تغییـر و تبـدیل     این تفاوت

گیـدنز،  (گـذارد اورد و بر خصوصی ترین وجوه زندگی ما اثر مـی  تغییراتی در کیفیت زندگی روزمره پدید می
1378 :15 .(  

بازتابندگی هویت به . دارد» بازاندیشانه یا بازتابی«به اعتقاد آنتونی گیدنز، هویت انسان معاصر خصلت 
ها و  ها، دانستنی معناي سیال بودن هویت و تغییر آن در نتیجه شرایط فرهنگی و اجتماعی، ظهور دانش

هاي تازه  ها و شناخت در معرض آگاهیما هر روز . هاي ارتباطی و رسانه اي جدید است بخصوص فناوري
هاي مختلف تغذیه، بهداشت، درمان، مسکن، پرورش کودك، اشتغال، پوشش و لباس، آموزش  اي در زمینه

و پرورش و دیگر موضوعات هستیم که این فرآیند تدریجاً باعث تغییر سبک زندگی ما و تغییر روحیاتمان 
  ).84: ساعی، همان(شود می

هایی را در دل  تقد است که زندگی امروزي، عالوه بر بازتابندگی نهادین خود، روشدر واقع گیدنز مع
رهاند و با  هاي محلی می کند که روابط اجتماعی را از قید ویژگی عرضه می خود به فرهنگ عمومی

این مختصات جدید، ماهیت، انتظارات و الگوهاي زندگی روزمره . کند هاي اجتماعی دیگر ترکیب می زمینه
  )همان(دهد ا تغییر میر

 کند که در دوران کنونی عوامل مختلفی از جمله وي به تضاد بین سنت و مدرنیته پرداخته و اشاره می
هاي بدیهی  هاي اقتدار و روال دهد که پایه ها به بازیگران عرصه اجتماع این اختیار را می ها و رسانه فناوري

، بازیگران عرصه )ها ها و رسانه فناوري(شناخت و دانش اشکال جدید. را سست کرده و در آن تشکیک کنند
سازد که در همه جا از خانواده گرفته تا سبک زندگی، شغل و حرفه و دولت را به  اجتماعی را قادر می

دهد تا چیزهاي زیادي را براي زمان طوالنی بدیهی انگاشته  مدرنیته این امکان آن را نمی. چالش بطلبند
  ).434: 1379استونز، (شود

از دید وي فاکتورهاي متعدد تاریخی، اجتماعی و فرهنگی در ارائه تعریف جدید ازهویت شخصی موثر  
هاي تازه  هاي اجتماعی جدید و ارزش تغییر در ارائه تعریف جدید از هویت شغلی، تغییرات و نقش. هستند

هاي زندگی ارائه  د از برنامهاز دید گیدنز، شیوه زندگی یا سبک زندگی، تعریف جدی. کنند اي را خلق می
  ).همان(ها در حوزه مصرف و بازتولید آن است و نتیجه عملی آن رفتارها و تحول هنجارها و ارزش. دهد می

سبک زندگی اصطالحی است که در فرهنگ سنتی چندان کاربردي نداشت، چرا که مستلزم امکان 
هاي زندگی به صورت عملکردهاي  شیوه). Giddens, 1995: 119(هاي متکثر است انتخاب از میان انتخاب

هاي مطلوب براي روابط  آیند؛ عملکردهایی که درنوع پوشش، خوراك، طرز کار و محیط روزمره درمی
هایی هستند که نه فقط درباره چگونه عمل کردن،  ها، تصمیم همه این انتخاب. اجتماعی تاثیرگذار هستند
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هر چه وضع و حال جامعه و محیطی که فرد در آن به . گذاریم یبلکه در باره بودن خویش به مرحله اجرا م
نزدیکتر باشد، شیوه زندگی او ) اجتماعی، فرهنگی مدرن تغییرات و تحوالت(برد، به دنیاي مدرن سر می

 ).Ibid: 120(هاي جدید سرو کار بیشتري خواهد داشت نیز با ارزش

هاي  سبک هویت فردي، چه سرعت تحول درآنتوان استنباط کرد که  بر مبناي نظر گیدنز چنین می
ها نقش اساسی  رسانهها و  بلکه فناوري. تغییرات اجتماعی نیستتنها کند،  را تعیین می و نظایر آن زندگی

از به ویژه تلویزیون ها  رسانه. کنند مختلف زندگی ایفا می هاي به منزله موتور محرك ایجاد و اشاعه سبک
هاي کاربرد و  ها همراه با زمینه ها و ایده انواع کاالها، اشیاء، روش از هاي عینی شده طریق عرضه صورت

تازه  هاي هاي تبلیغاتی، مردم را به پذیرش سبک ها، و همچنین پیچاندن مفاهیم در بسته آن استفاده از
هاي جهانی نیز از طریق  شدن و بسط ارزشامروزه در دوران فرامدرن پدیده جهانی .کنند ترغیب می

ارزشی سنتی  گیرد که با نظام یک نظام ارزشی شکل می از این نظر،. گیرد صورت میي فراملی ها رسانه
  .)125: ساعی، همان(استمتفاوت گذشتگان 

ها، عقاید و رفتاري است که اجزاي فرهنگی  از دید گیدنز، مدرنیزاسیون شامل انتقال عمیق نگرش
طور واضحی گرایش به رفع و تکمیل نیازها دارند، هاي غالب در جامعه صنعتی به  هر چند ارزش. هستند

شود و در نتیجه باعث  اما با تحقق ثبات اقتصادي، گرایش به استانداردهاي باالتر زندگی ایجاد می
هاي پست مدرن در جوامع پیشرفته صنعتی مانند عالئق زیباشناختی و خردمندي، احساس تعلق به  ارزش

  ).103-104، 1381فر،  خالقی(شود یر شخصی میجمع و جامعه بیشتر آموزش دیده و غ

کـار را تحـت شـرایط    سـازند، ولـی ایـن   ها هستند که ساختارها را مییابی، این انسانطبق نظریه ساخت
هایی که مسـتقیماً  دهند، بلکه این تولید و بازتولید ساختار را تحت شرایط و موقعیتشان انجام نمیانتخابی

ترتیب گیدنز بـر فراگـردي   اینبه. دهندها منتقل شده است، انجام میگذشته به آنشوند و از با آن روبرو می
 رابطـه همین دلیل اسـت کـه وي   به. شوندکند که طی آن ساختار و آگاهی ساخته میدیالکتیکی تأکید می
   ).702 : 1383ریتزر، (گیردفراگردي، پویا و تاریخی در نظرمی به صورتعاملیت و ساختار را 

اي عینـی  پدیـده  منزلـه گیرد و ساختار را نه به آن فاصله می در تعریف ساختار از تعریف دورکیمی گیدنز
بـه تعبیـر گیـدنز    ). 28: 1380پیرسون، (گیرداي معنایی و ذهنی در نظر میپدیده منزلهو خارجی، بلکه به 

ل و صـورت از آن  بخشد، ولی این شکساختار همان چیزي است که به زندگی اجتماعی شکل و صورت می«
نیروهاي ساختاري تنها وقتی وجـود دارنـد کـه قراردادهـاي تثبیـت      ). 705:  1383ریتزر، (»خودش نیست

ثابت ایـن قراردادهـا را    به طورتا آنجا که مردم . اي وجود داشته باشند و مردم از آن قواعد پیروي کنندشده
پیرسـون،  (بازتولید کنند، ساختارها وجود دارنـد  در انجام کارهایشان محترم بشمارند و به این صورت آن را 

پـس  . کردار اجتماعی تبعیت از همین قواعد اسـت  الزمهاین قراردادها نوعی قاعده هستند و ). 152: 1380
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گر مجبور است کنش خود را در جهت این قواعد تنظیم کند و در واقع با نوعی محـدودیت سـاختاري   کنش
دانـد و معتقـد اسـت کـه     بازتولید جامعه را عملکرد ماهرانۀ اعضاي جامعه میگیدنز تولید و . شودرو میروبه

). 248:  1378روزنبـرگ و کـوزر،   (اي از فرایندهاي صرفاً ساختگی بشمار آورد ها را مانند مجموعهنباید آن
-قـرار مـی   هـا آورند، ولی در مراحل بعد تحـت تـأثیر آن  وجود میها ساختارها را بهتر؛ انساندقیق به عبارت

  گیرند

  

  نظریه استفاده و خشنودي - 2-6-7-3

هـا  کننـد و آن ها استفاده مـی این رویکرد در صدد پاسخگویی به این پرسش است که چرا مردم از رسانه
این نظریه علت اصـلی   .برند؟ این رویکرد، معتقد است که مخاطب فعال استکار میرا براي چه منظوري به
دهد و براي مخاطبـان نیازهـایی را متصـور    اي خاص را با دالیل کارکردي توضیح میاستفاده مردم از رسانه

حال اگر چنانچه رسانه مورد نظر بتواند نیـاز  . آورندروي می هاشود که افراد براي رفع آن به سمت رسانهمی
رد ارضـاء و  اي و نیاز فـرد همخـوانی وجـود داشـته باشـد، فـ      ی رفع کند و بین محتواي رسانهبه خوبفرد را 

ماند و وي از رسانه مـورد نظـر رویگـردان    نیاز وي ارضاء نشده باقی می صورتشود و در غیر اینخشنود می
هدف اساسی ایـن رویکـرد تحقیـق در چگـونگی انتخـاب، دریافـت و شـیوة        ). 148: 1379هرمز، (شود می

بودن یک مخاطب قبل از هـر چیـز،   بر اساس این رویکرد نظري، فعال . ها استالعمل مخاطبان رسانهعکس
هـر چنـد ایـن انتخـاب     . هاي مورد نظـر بسـتگی دارد  به انگیزه روشن و مصرّانه او در انتخاب محتوا و برنامه

هـا  آگاهانه شخص از تجربیاتی باشد که در مورد رسانهتواند تحت تأثیر موضوعات دیگري همچون بازتابمی
آورد و بـراي اهـداف   مـی  بـه دسـت  هـا  ي باشد کـه او از رسـانه  کند و همچنین تحت تأثیر فوایدحاصل می

فرضیه کلیدي این رویکرد آن است کـه مخاطـب، انتخـاب را    . دهددیگري در زندگی مورد استفاده قرار می
در ). 148: همـان (آورد، آگاهانه و براساس انگیـزه اسـت   عمل میها و محتواهاي مختلف بهکه از میان رسانه
کند و معتقد است مخاطبـان از آنچـه   تفاده و خشنودي، فعالیت مخاطب را مسلّم فرض میواقع، دیدگاه اس

هـاي قابـل اعتبـاري از    تواننـد گـزارش  دهند، آگاه هستند و لذا مـی دهند و اینکه چرا انجام میکه انجام می
ـ       1بلوملر. اي خود ارائه کنندهاي رسانهخشنودي ت مخاطـب،  نظریـه پـرداز کـنش متقابـل در تعریـف فعالی

  : کندشود، ذکر میفهرستی از معانی متفاوتی را که به این مفهوم نسبت داده می
اي خـاص مـورد اسـتفاده قـرار     رسـانه  ها براي مخاطبان فوایدي دارند که به این دلیـل رسانه: (فایده« .1

 ).گیرد می
 ).گیردهاي مخاطبان شکل میها بر اساس انگیزهمحتواي رسانه: (منديهدف .2

                                                             
1 - Blumler 
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 ).کندها عالیق و ترجیحات آنان را منعکس میاستفاده مخاطبان از رسانه: (گريابانتخ .3
اي خـاص  مخاطبان سرسخت هستند و مایل نیستند که هر کس، هرچیز یـا رسـانه  : (عدم تأثیرپذیري .4

 بـه نقـل از بـاران و   (» )کننـد رسانه اجتناب می لذا مخاطبان از انواع معینی از تأثیر. ها را کنترل کندآن
 ).256، 2000دوس، 

رویکرد استفاده و خشنودي درصدد تهیه چارچوبی براي فهمیـدن ایـن اسـت کـه چـه وقـت و چگونـه        
کـاتز و دیگـران   . شـود شوند و چه نتایجی از درگیري با رسانه ایجاد میمصرف کنندگان کم وبیش فعال می

  :اندچند بعد اساسی رویکرد استفاده و خشنودي را توضیح داده
 . گیري شده استشود و استفاده از رسانه جهتمدل مخاطب فعال محسوب می در این« -1

البته برخی تنوعات در تعریف فعالیت وجود دارد؛ مخاطبین مختلـف، سـطوح متنـوعی از فعالیـت را در     
هاي مشخص، رسانه خاص و یا محتواهاي متفـاوت در یـک رسـانه    در موقعیت. دهندمصرف رسانه نشان می

کـه   تمایز قائل شد، چـرا کـه فعالیـت بـه آنچـه      2و فعالیت 1باید بین فعال بودن(شودداده میخاص ترجیح 
خوانـدن کتـاب یـا روزنامـه، در صـورتیکه فعـال بـودن بـه آزادي         : نظیـر . گردددهد برمیمخاطب انجام می

هـا و یـا   انتخـاب محتـوا، برنامـه   : نظیـر . هاي جمعی مربـوط اسـت  مخاطب و استقالل وي در رابطه با رسانه
 )هاي خاصسایت
توانـد مخاطـب را   کـس نمـی  هـیچ . سـازد مخاطب نیازش را با انتخاب یک رسانۀ ویژه خشنود می -2

 .مجبور نماید
هـا بخشـی از جامعـه هسـتند و     رسـانه . کنندها براي ارضاي نیازها با دیگر منابع رقابت میرسانه -3

نیازهـا ماننـد نیـاز بـه اطالعـات و       ر تمـامی اگـ . ها و مخاطبان تحت تأثیر حوادث محیط اسـت رابطۀ بین آن
 .کندتفریح توسط ارتباط با دوستان ارضاء شوند، براي مثال فرد کمتر از تلویزیون خود استفاده می

تواننـد بـه محققـان تصـویر     شـان آگـاه هسـتند و مـی    مردم نسبت به استفاده از رسـانه و عالیـق   -4
اي هاي جدیـد رسـانه  آوريدهد که با افزایش فنان میتحقیقات نش. هایشان بدهندصحیحی از نوع استفاده

بـه  (» کنندها استفاده می، کابل و اینترنت، مردم با هوشیاري و آگاهی بیشتري از این رسانه3آرسینظیر وي
 ).Baran and Davies, 2000: 257نقل از 

هـاي  نیازها و خشـنودي بندي هاي متعددي براي طبقههاي مربوط به استفاده و خشنودي، راهدر نوشته
  :کنندهاي زیر را پیشنهاد میمقوله) 1972(مک کوایل و براون . مخاطب پیشنهاد شده است

 » گریز از امور روزمره و مشکالت، آسایش عاطفی(فراغت( 
  هـا  ها و رفاقـت ها را جایگزین دوستیها، رسانهسودمندي اجتماعی در صحبت(روابط شخصی

 )کردن
                                                             

1 - Activeness  

2 - Activity  

3 - VCR 
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 ها، خودشناسی، کشف واقعیت وتقویت ارزش(شناسی فردي هویت شخصی یا روان.(.. 
  اطالعات راجع به چیزهایی که ممکن است بر شخص اثر بگذارد یا بـه شـخص بـراي    (نظارت

 ).424:  1381به نقل از سورین، (» )انجام کاري کمک کند

  
  نظریه لرنر -2-6-7-4

توان به یکی از  اجتماعی جوامع، میهاي فردي و  ها در دگرگونی ارزش ي نقش رسانه در زمینه
ها به  میالدي اشاره کرد که به رسانه 70تا  60هاي  هاي مسلط در حوزه ارتباطات و توسعه در دهه پاردایم

 1دانیل لرنر. شود  هاي جوامع سنتی و ورود به جامعه مدرن تأکید می عنوان موتور دگرگونی و تغییر ارزش
هاي سنتی در جوامع و  ها در تغییر ارزش ن این رویکرد به نقش رسانهجامعه شناس امریکایی و از پیروا

در زمره » الگوي حاکم«تئوري لرنر تحت عنوان . هاي مدرن اشاره کرده است جایگزین شدن ارزش
اي است یعنی  هاي رسانه به اعتقاد این نظریات کنش و رفتار مخاطبان تابعی از محركهاي تزریقی  تئوري

یر قرار داد چون مخاطب یک عنصر تأثتوان نگرش و رفتار مردم را تحت  سیاسی می از طریق تبلیغات
تواند به  ، معتقد است که رسانه می"گذر از جامعه سنتی؛ نوسازي خاورمیانه"وي در کتاب  .منفعل است

این کار با باال رفتن . کمک کند -شود که معضلی براي نوسازي محسوب می -گرایی،  فروپاشی سنت
زندگی  ها، توانا شدن مردم به تخیل ورزیدن و خواهان جایگزینی شرایط انتظارات و توقعات، باز شدن افق

  )144: 1382مک کوئیل،. (شود بهتر براي خود و خانواده عملی می

ي مدرن و جدید مستلزم مساعدت ملی یکپارچه، ارتباط با  بر این باور است که ورود به جامعه "لرنر"
المللی، ایجاد انگیزه براي تقاضاي کاالها و خدمات مدرن، بحران کسب منابع توسعه و  بازارهاي ملی و بین

هایی چون تغذیه، تنظیم خانواده، بهداشت، تولید کشاورزي و  هاي نوین در زمینه ها و ارزش رش روشگست
براي تحقق این هدف، تحرك روانی در سطح فردي و اجتماعی . صنعتی در زندگی شهري و روستایی است

ها و به بیان دیگر ها و رفتار ها، ارزش ترین و مؤثرترین ابزار تغییر نگرش ها مناسب ضروري است و رسانه
  .)49: 1380،فرقانی( ایجاد تحرك فردي و اجتماعی هستند

                                                             
1 Lerner 
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گردند یا موجب ایجاد پدیده دیگري  می "تحرك روانی"اي تحت عنوان ها موجب ایجاد پدیده رسانه
. داند آن را به مثابه امتیازي روانی در نوسازي مؤثر می "لرنر"شوند که  می "بیگانگی عاطفی"تحت عنوان

هاي مختلف و  گی عاطفی، در نظر وي به معناي قدرت تطابق با محیط پر از دگرگونی در وضعیتبیگان
هاي مختلف شده، با برانگیختن  بنابراین وسایل ارتباط جمعی، اوالً باعث آموزش درك وضعیت. متغیر است

ب به وجود آوردن این وسایل موج. دهد تخیل، افراد را به جاي کسانی که کارگردان قضایا هستند، قرار می
 232: 1366روشه،. (داند ها را عوامل افزایش تحرك روانی می شوند، که لرنر آن  تجارب جدید مختلفی می

  . )233و

لرنر معتقد است، بر اساس الگوي نوگرایی حرکت از مرحله سنتی به مرحله گذار، و سپس  به طور کلی
به . هاي نوین و بالعکس همراه بوده است ی به نظامهاي سنت به مرحله جامعه نوین، همواره با تغییر نظام

ها و آداب سنتی  اعتقاد او تفاوت این دو نظام در این است که ارتباط بین افراد سنتی، به تقویت نگرش
. آموزد ها و رفتارهاي تازه را می ها، نگرش هاي ارتباط جمعی، مهارت حال آنکه استفاده از رسانه. انجامد می

کنند به این معنا که رسانه جمعی در برابر مخاطبان فزاینده  را تقویت می  هاي جمعی تحرك بنابراین رسانه
لرنر . برخوردارند» امکان تغییر«و هم از ظرفیت برقراري یا » نوع تغییر«خود، از ظرفیت برقراري ارتباط با 

عی کنش متقابل وجود اي نوگرایی در سیر نهادهاي اجتماعی، نو بر این باور است که میان شاخص رسانه
  ).1384دادگران، (دارد 

  

  )نظریۀ فراواقعیت و وانمایی(ژان بوردریار  -2-6-7-5

کند که روابط واقعی تولید و مصـرف، جـاي خـود را    مدرنیته استدالل میپرداز پستنظریه 1ژان بوردریار
یش را یک سرشت یـا خصـایص   اي که نیازهاکنندهشیء یا ابژه توسط مصرف«: انداي دادهبه یک نظام نشانه

گرفتـۀ  شـکل  مصرف حاصل اشتیاق از پـیش . شودانسانی تعیین کرده باشد، مصرف نمیشناختی عامزیست
موجـود مصـرف   کاالهاي اجتماعی بـراي تـأمینِ نیازهـاي از پـیش    . ها نیز نیستسوژة مجسم به اشیا یا اُبژه

  ) 1380، الیونبه نقل از (»شوندمی شوند، بلکه براي داللت بر تمایزات اجتماعی مصرفنمی

-وسـیلۀ آن هایی بهکنیم که با دیگران متفاوت و متمایز باشیم، و همچنین تفاوتما براي این مصرف می
لحاظ تعداد، نامحدودنـد؛  ها بهجا که تفاوتاز آن. شودمان تعریف میکنیم و چگونگی مصرفچه مصرف می

  ). همان(شودگاه برآورده نمیبنابراین، نیاز به تفاوت و تمایز هیچ. نهایتی براي مصرف وجود ندارد

                                                             
1 - J.Baudrillard 



 

101 
 

و مناسـبات میـان تولیـد و    . بوردیا معتقد است که نشانه اکنون از بند هر نظام ارجـاعی آزاد شـده اسـت   
کنـد کـه   مصرف، اکنون میان امور اقتصادي و فرهنگی، و میان امور مادي و نمادین، این فرض را مطرح مـی 

اي در میـان  لحاظ، کار دیگر نوعی نیـرو نیسـت، بلکـه نشـانه    از این. تأکید کنیم» رمزگان«برکارکرد ما باید 
-نیروي کار اساساً یک جایگاه و یک سـاختار اطاعـت از یـک   «: دهدکه وي نظر میچنان. هاستدیگر نشانه

  ).277: 1389زاده، مهدي(» رمزگان است

دیگـر مبتنـی بـر مبادلـۀ     بـریم کـه در آن اسـاس جامعـه    یسـرم بوردیار مدعی است که ما در عصري به
عقیـدة او، بـرعکس، پـاي    بـه . نیسـت ) گویدگونه که ماکسیسم میبدان(کاالهاي مادي داراي ارزش مصرف 

ها و نمادهایی در میان است که یکسره واجد داللتی دلبخـواهی و قـراردادي درون   نشانه به عنوانکاالهایی 
هـارا  دهد نشـانه  از قواعد است که به ما امکان می رمزگان نظامی. نمامدمی»مزگاننظام ر«چیزي است که او 

فهمـیم  ما رمزگان را می همهجا که از آن. اندها چگونه به یکدیگر مربوطتر از آن، بفهمیم آنبفهمیم، و مهم
-آن معـانی بـه   ها و چگونگیِ ربطتوانیم درك مشابهی از معناي نشانهو تحت نظارت آن هستیم، همگی می

چـه را مـا مصـرف    در واقع، مصرف مبتنی بر این واقعیت است که دیگـران معنـاي آن  . یکدیگر داشته باشیم
ما با مصرف کـاال و اشـیاء خودمـان را تعریـف     . فهمیم خواهند فهمیدنحو که خودمان می به همانکنیم می
خواهنـد هویـت و تفـاوت    در آن مردم می اي است کهگراي ما جامعهاز نظر بودریار، جامعۀ مصرف. کنیممی

هـا  مشـترك از نشـانه   وجوي لذت تجربه از طریق خرید و مصرف نظـامی خویش را تصریح کنند و در جست
ها یا تصاویر در جریـان فراینـد   اي که در آن انگارهبودریار، اشاره به فرهنگ مصرفی گسترش یابنده. هستند
استدالل او مبنی بر این که کاال بر حسب ذات خود قابلیـت  . بندیاشدن، حیاتی مخصوص به خود میکاالیی

فرهنگـی  «عمل کند، اشاره دارد به نـوعی فراینـد   ) اي براي منزلتمثالً، نشانه(آن را دارد که همچون نشانه 
اي که بر مناسـبات مصـرف و روابـط اجتمـاعی     بخشی از زبانی نشانه به صورتکه طی آن، کاال » شدن کاال

بودریار تحلیل خود را عمدتاً بر تلویزیون متمرکز شاخته اسـت؛   ها،درخصوص رسانه. آیددر می حاکم است،
یـک   بـه عنـوان  که تلویزیون، نخست این: اي است که از دو جهت حائز اهمیت استچرا که تلویزیون رسانه

محتـواي   .اسـت » رمزگانی شـدة پایگـاه اجتمـاعی    مؤلفهیک «یک شیء،  به عنوانمحصول جامعۀ مصرفی 
هـاي  بنـدي هـاي فرهنگـی بـین دسـته    فرهنگی تلویزیون در قبال کارکرد این شیء در راستاي ایجاد تفاوت

دوم این که بودریار، به پیروي از مک لوهان، ایـن رسـانۀ   . طبقاتی متفاوت، از اهمیت کمتري برخوردار است
تلویزیون در محیط خانه، نـوع بـازي در   با توجه به موقعیت . دانداي میارتباطی را وجه اصلی فرهنگ رسانه

-تلویزیون متضمن نوعی درگیـريِ بـی  . خواندمی» کنجکاوي بازگوشانه«گیرد که وي آن را سطح شکل می
تـأثیر ایـدئووژیک   . کنداجتماعی تبدیل می» واقعیت«سادگی قابل مصرف اي بهعمق است که دنیا را به تکه

بـه زعـم او،   . کنـد واسـطۀ دنیـاي اجتمـاعی عرضـه مـی     درك بـی  را از اصلی این رسانه این است که توهمی
هـا و  بنـدي سـوژه  درصدد مفصل ]بلکه[ها ندارد؛ برقراري ارتباط سوژه با دنیاي واقعیِ ابژه تلویزیون کاري به

  ).215: همان(هاي داللت است ها از طریق زنجیرهابژه
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اگر هیچ چیزي تـا  . بار مصرف داردو یک عمقبرداشت بدبینانه این است که فرهنگ امروزي سرشتی بی
اي بودریـار،  وجـه دیگـر نظریـۀ رسـانه    . ابد پایدار نخواهد بود، پس هیچ چیزي ارزش باور کردن را نیز ندارد

  ). همان(ها و امور فراواقعی است )سازيشبیه(توجه او به وانمایی 

) 1-2جـدول (مرحلـه تـاریخی   ها، از طریق پشت سرگذاشـتنِ سـه  پیشرفت عصر مدرن به سوي وانمایی
  ):همان(صورت گرفته است

هامراحل پیشرفت عصر مدرن به سوي وانمایی)1-2(جدول  
  توصیف  نوع  وانمایی) مرتبۀ(مرحلۀ

. شـود واقعیت از طریق بازنمایی سـاخته مـی    )هایی که شبیه چیزهاي واقعی استنشانه(داللت   مرحلۀ اول
  هاها و نقاشیمانند نقشه

هایی کـه شـبیه چیزهـاي    ها به نشانهنشانه(بازتولید  مرحلۀ دوم
  )کنندواقعی است، اشاره می

ــه وســ) مرحلــۀ اول(بازنمــایی واقعیــت  یلۀ ب
ماننـد  . شودتکنولوژهاي مکانیکی بازتولید می

  عکاسی و فیلم

  مرحلۀ سوم
-ها چیزهاي واقعـی را بازنمـایی نمـی   نشانه(وانمایی

عیت عمل مـی واقکنند، بلکه به مثابۀ ماسک غیبت-
  )کنند

. بین واقعیت و بازنمایی ارتبـاط وجـود نـدارد   
  .در عوض، ما با فراواقعیت سروکار داریم

ها برابر است و هیچ ارتباطی با واقعیت یا بازنمـاییِ واقعیـت نـدارد، امـا     وانمایی مرحلۀ سوم با نظام نشانه
کنـد، بلکـه   واقعیـت را انکـار نمـی   تخیـلِ فراواقعیت، پیامد تصـور  . کنداین غیبت یا عدم حضور را مخفی می

ی، مرز بـین تصـویر و واقعیـت را مخـدوش     به عبارتیا . کندتمایز بین تصویر و دیگر مراتب تجربه را محو می
هاسـت، زیـرا   و شـباهت  1چه ما با آن سروکار داریـم، وانمـایی فراواقعیـت   بودریار، معتقد است، آن. سازد می

اي هاي ارتباطی و رسـانه براي مثال، تکنولوژي. اي به چیزهاي واقعی نیستشارهوجه اها به هیچانتقال نشانه
و لذا پسامدرنیسم نفـی کننـدة هـدف    . هم ریختیژه تلویزیون، تمایز و مرز بین واقعی و فراواقعی را بهبه وو 

ر تنـاقض در ایـن اسـت کـه درسـت د     . هاستمدرنیسم براي پیدا کردن حقیقت درونی پنهان در پس جلوه
هـیچ چیـز   . شـود شود، خالی و عاري از معنا میاي که جهان بیش از حد آکنده از اطالعات میهمان مرحله

بـه اعتقـاد او، وانمـایی از چنـان     . در امـان بمانـد  » هاي تهینشانه«تواند از واژگون شدنِ واقعیت توسط نمی
جایی امـر فراواقعـی   کند؛ حضور همهغلبه می» واقعیت«مدرنیته برخوردار است که عمالً بر نیرویی در پست

  ).1380، الیون(اکنون چنان است که هرگونه تمایزي میان واقعی و فراواقعی کامالً توهم است

از نظر بودریار، هر انسانی شبیه یک فضانورد در داخلِ کپسول، در کنترل یک ماهوارة کوچـک در مـدار   
تلویزیـون  . کنـد هاي چندگانه زنـدگی مـی  پایانۀ شبکهانسان همانند یک . گراست، و نه به عنوان یک کنش

                                                             
1 - Hyperreality 
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بـه زعـم او، جامعـه بـه     . کنـد ترین تجسم این رخداد است و هر چیزي را از یک فاصلۀ دور کنترل مـی عالی
  .)همان(معنا که، انسان فاقد توانایی و دسترسی به واقعیت است اینعنوان یک کل، زندانی شده است؛ به

سـازیم کـه در   شـمار از تصـاویر ذهنـی را مـی    گیرد که ما انبوهی بـی نتیجه می بودریار در بحث وانمایی
هـا  تصـاویري هسـتند کـه در درون آن   .... اغلب تصاویر ذهنیِ امروزي. درون آن چیزي براي فهمیدن نیست

هـاي  هـا تنهـا در خـدمت وانمـایی پدیـده     فهمنـد کـه نشـانه   می» هاتوده«اگر . چیزي براي فهمیدن نیست
توان گفـت بـر چیـزي داللـت     ایم که دقیقاً میها گرفتار شدهند، پس ما در میان انبوهی از این نشانهاهستی

شـوند و  انـد، تجربـه مـی   اند، قابل رؤیتکه نمایشی هایی داریم بدون معنا؛ عالئمیما عالئم و نشانه. کنندنمی
  ).همان(اند؛ اما بدون معنا و مفهوم شاید لذت بخش

هاي مشـمئزکننده  )وانمایی(سازي خصوصی با شبیه و یعمومها در اشباع فضاهاي رسانهبودریار، قدرت 
زعـم او تلویزیـون، تلفـن و    بـه . نامـد ارتباطـات مـی   1)جنون(را پورنوگرافی اطالعات و ارتباطات و سرخوشی 

و آورنـد و حـس   ها بـه زنـدگی مـا هجـوم مـی     آن. ارتباطات سهیم هستند) جنون(رادیو در این سرخوشی 
بودریار معتقـد اسـت تولیـد و اشـاعۀ انبـوه تصـاویر       . سازنددانیم، آشفته میادراك ما را از دانستنِ آنچه می

بودریـار نظریـۀ   . اي، جهان را به تاالر آینه بدل کرده و به انفجـار معنـا بـه درون منتهـی شـده اسـت      رسانه
-مـی » رسانه، پیام اسـت «تحت عنوان لوهان و عبارت مشهور وي اش را تا حدودي مدیون ایدة مکوانمایی

  ). همان(کند و نه تکنولوژي به تنهاییتأکید می 2»نشانه شکل«ولی با این تفاوت که بودریار بر . باشد

  

  تصور و نمایش: دانیل بورشتاین و گی دبور -2-6-7-6

بودریـار از ربـودن   و  یله نمـایش به وسـ ، تسخیر اجتماع 4دبوررویداد، گیاز مفهوم شبه 3دانیل بورشتاین
-ها را ابزاري براي بازنمـایی واقعیـت  اند؛ هر یک از این اندیشمندان به نوعی رسانهمعنا، سخن به میان آورده

-رویداد را محصـول رسـانه  ها، ایجاد شبه رویداد، استفاده از تصاویر ساختگی و نمایش دانسته و مفهوم شبه
یله تصاویر سـاختگی  به وسرویدادها، ندیشمند معتقدند شبههاي اواخر قرن بیستم معرفی نمودند؛ این سه ا
ها، زندگی و هستی انسان را به تصرف در آورده و بـا ربـوده   و به نمایش در آوردن آن تصاویر از طریق رسانه

بور با دیدي اقتصادي به نمایش نگریسـته و  اند، گیشدن معنا در آن، موجب جدایی انسان از انسان گردیده
همچنین وي تولید تصاویر انبوه را موجـب سـیطره کـاال    . داند تا خود نیازموجب ایجاد شبه نیاز میتولید را 

  )282: 1389مهدي زاده، (داندبر جهان اجتماعی شده می
                                                             

1 - Ecstasy 

2 - Sing -Form 

3 - D.Boorstin 

4 - G.Debord 
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انتشار و گسـترش تصـاویر   ، 2»رویدادشبه«با طرح مفهوم 1که در باال نیز اشاره شد، بورشتاین همان طور
نشانۀ یک انقالب گرافیکی دانسته، کـه طـی آن، تغییـرات     ا در اواخر قرن بیستم،اي ررسانهاز طریق مجاري
بودریـار در توضـیح    .)283: همـان . (واقعیت جهان صورت گرفته استنگاه ما به نحوهاي در وسیع و گسترده

از منظور بورشتاین این است که جهـان رویـدادها، تـاریخ، فرهنـگ و عقایـد      «: نویسدرویداد میمفهوم شبه
مصنوعات بشري از عناصـر رمـز و فریبکـاري     به عنوانشود، بلکه تجربۀ واقعی و متناقض و متغیر ایجاد نمی

که هرگونه داللت را بـه  ) ونه هیچ چیز دیگر(این عناصر رمز و فریبکاري است . شودها ساخته میفنیِ رسانه
جاي بعد ارجـاعی اسـت کـه مصـرف     ز بهاین عمومیت جایگزینیِ رم. کندپذیر تعریف میمصرف] امر[ منزله
بودریـار معتقـد اسـت کـه بایـد از تفسـیرِ عمـلِ بسـیار          ).284: همان(» کندهاي جمعی را معین میرسانه

رویداد، که هستی روزمـرة مـا را   تهورآمیزِ تولید محصوالت مصنوعی و لوازم آرایش، تولید شبه کاالها و شبه
-ربودن معنا، سیاسـت .... برحذر باشیم» اصیل«قلب ماهیت و تحریف محتوایی  به عنوانتصرف کرده است، 

اي هـاي جمعـی، در حـوزه   زدایی از بدن در مصرف رسانهزدایی از فرهنگ و جنسزدایی از سیاست، فرهنگ
است کـه همـه چیـز    ) صورت(در شکل . گیردمحتوا صورت می» ورزانۀغرض«فراتر از تفسیر مجدد و صرفاً 

شود، این واقعیت جدید کامالً از ترکیـب عناصـر   جا جایگزینِ واقعیت مییابد و واقعیتی جدید همهیتغییر م
تر از رویدادهاي واقعی هستند؛ زیـرا بسـیار   گوید، چنین رویدادهایی جذاببورشتاین می. شودرمز تولید می

  ). همان(، ساده براي انتشار و صریح و قابل فهم هستند)هیجانی(دراماتیک 

نمایش، ایدئولوژي تمـام عیـار اسـت؛ زیـرا ذات هـر نـوع       «: نویسدمی 3گی دبور، در کتاب جامعۀ نمایش
یعنـی فقیـر شـدن، اجیـر شـدن و نفـی       : سازددهد و نمایان مینظام ایدئولوژیکی را در حد کمال نشان می

تـوان فریبکـاري   «. اسـت » بیان جدایی و دوري انسان از انسـان «مادي  به طورنمایش . شدن زندگی واقعی
یه خود در این تولید متمرکزگشته، و با آن قلمروي جدید از موجوداتی بیگانه کـه انسـان   پاي که از »جدید

دبـور، موفقیـت اقتصـاد نمـایش را     ). 194:  1382دبـور،  (»کنـد با تودة اشیا رشد مـی  اجیرشان است همراه
در حـالی کـه   . وم شبه رویداد بورشتاین ارتبـاط دارد داند که به نفی با مفهناشی از تولید مداوم شبه نیاز می

کنـد، دبـور   اي مبتنی بر آگاهی تصویري را تمسخر و استهزا مـی بورشتاین، خالی و پوچ بودنِ شهرت رسانه
جهـت  ، 4»هـاي محتمـل  تصاویر نقش« به صورتشان داند که نمایشمی هاي نمایشی مردمیآن را بازنمایی

هـاي  کند کـه نمـایشِ آدم  وي استدالل می. تجربۀ مستقیم فعالیت تولیدي استجبرانِ متالشی شدنِ تنوع 
-او معتقد است کـه نـابرابري  . شوداي از ظواهر تجربه میمجموعه به عنوانِها، عمدتاً مشهور از طریق رسانه

حفـظ   نظـور به م[داري و توزیع نابرابر ثروت، یوه تولید سرمایهشهاي طبقاتی، فقر و طرد اجتماعیِ ناشی از 
  ).مهدي زاده، همان(شود وسیلۀ نمایش پنهان میبه] گرقدرت مسلط در برابر شورشِ طبقۀ کار

                                                             
1 - D.Boorstin 

2 - Pseudo-event 

3 - The Society of the spectacle 

4 - Images of possible roles 
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شود و زندگی اجتمـاعی کـامالً بـه تصـرف کـاال در آمـده       تصاویر برقرار می واسطهاز نظر دبور، روابط به 
هـا،  تواننـد برشـادي  دیگـر نمـی  کند و معتقد است، مردم تعریف می» تأیید ظاهرِ صرف«او نمایش را . است

مـردم ماننـد   . هـا شـرکت کننـد   تجربیات، آرزوها و عالیق خود تسلط داشته باشند، یا فعاالنـه در خلـقِ آن  
هاي آغـازین  رابرت جی دان، نمایش را معرف یکی از لحظه. نگرندتماشاگرانی هستند که به زندگی خود می

رسـد؛  اي مـی هـا از طریـق فنـاوري، بـه مرحلـه     تصاویر و انگـاره  داند که در آن تولید انبوهپست مدرنیته می
دبـور و بودریـار در   . رسـد که تصاویر، مستقل از واقعیتی که قرار بود آن را بازنمایی کند، بـه نظـر مـی   چنان

که نمایش و کاال چگونه بر جهان اجتماعی سـیطره  این سازي احساس مشترك دارند؛ینه وانمایی و شبیهزم
-مهـدي (ت و اکنون مصرف تصاویر از لحاظ اقتصادي و سیاسی بیشتر اهمیت دارد تـا تولیـد اشـیاء   یافته اس

  ).288: زاده، همان
 

  کاستلزاي مانوئل جامعۀ شبکه -2-6-7-7

  .هاي این جوامع استسازماندهی و زیرساخت» اشکال«اي، توجه به سوي تغییر در مفهوم جامعۀ شبکه

-ي فزاینده روابـط خـود را در شـبکه   ا به گونهتوان شکلی از جامعه تعریف کرد که اي را میجامعه شبکه
هـاي اجتمـاعی ارتباطـات رو در رو    هایی که به تدریج جـایگزین شـبکه  دهد؛ شبکهاي سامان میهاي رسانه

هـا  گروهافراد، (بندي صورتهاي اینها تمام واحدها و قسمتاین شبکه. کنندها را تکمیل میشوند یا آنمی
  .کندروزافزونی به هم متصل می به طوررا ) هاو سازمان

بـه  . کنـد پیوسته تعریف مـی همهاي بهاي از نقاط اتصال یا گره، شبکه را مجموعه)1380(مانوئل کاستلز
هـا ریخـت   از نظـر کاسـتلز؛ شـبکه   .. ..اي از اتصـاالت میـان اجـزاء یـک واحـد اسـت      ی شبکه، مجموعهعبارت

اي تغییرات چشـمگیري در عملیـات   دهند، و گسترش منطق شبکهمیجوامع ما را تشکیل اجتماعی جدید 
هـا را بـه یکـدیگر    کلیـدهایی کـه شـبکه   .. ..کنـد و نتایج فرایندهاي تولید، تجربه، قدرت و فرهنگ ایجاد می

و بـر  اي را در دسـت دارنـد   هـاي رسـانه  هاي مالی کـه کنتـرل امپراتـوري   براي مثال جریان(کنند متصل می
مـداران کسـانی هسـتند کـه     بنابراین، قـدرت . ابزار ممتاز قدرت هستند) گذارندفرایندهاي سیاسی تأثیر می

-و کلیدهایی که بین شـبکه ) کدها(اند، رمزهاها چندگانهجا که شبکهاز آن. کنترل کلیدها را در دست دارند
بـه نقـل از   (شـوند  وامـع تبـدیل مـی   دهی، هدایت و گمراه ساختن جکنند به منابع اصلی شکلها عمل می

  ).319: 1389زاده، مهدي

هـا، در سرتاسـر جهـان ایجـاد     ها، و مکانفاصلۀ اجتماعی نامحدودي بین ابرشبکه و بیشتر افراد، فعالیت
هـا  روند؛ بلکه معناي سـاختاري آن ها از میان میها، یا فعالیتاین بدان معنا نیست که مردم، مکان. شود می

قـدرت اسـت،    دربارهگیري مرییِ ابر شبکه که محل تولید ارزش، ایجاد اصول فرهنگی، و تصمیمدر منطق نا
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-یک بـی  منزلهاي از مردم به اي به نظر شمار فزایندهنظم نوین اجتماعی، یعنی جامعۀ شبکه. شودنابود می
و تصـادفی رخـدادها   ) خودکـار (اجتماعی، تـوالی اتوماتیـک   -فرا نظمیمنظور از بی. فرا اجتماعی است نظمی

شـناختی نشـأت   است که از منطق کنترل ناپذیر بازارها، تکنولوژِي، نظم جغرافیاي سیاسی، یا جبـر زیسـت  
  ). همان(گیردمی

جدیدي هستیم که در آن مرجع فرهنـگ خـود فرهنـگ اسـت کـه در       مرحلهاکنون در آستانۀ ورود به 
یـک شـکل فرهنگـی     به عنواني تصنعی ا ه گونهبپیروزي بر طبیعت تاجایی پیش رفته است که طبیعت را 

خواهـد طبیعـت را   در واقع معناي جنبش طرفداري از محیط زیست این است که مـی : کندمی) حفظ(احیا 
همگرایی تکامل تاریخی و تحـول تکنولوژِیـک، مـا را وارد    . یک شکل فرهنگی آرمانی بازسازي کند به عنوان

بـه همـین دلیـل اسـت کـه اطالعـات       . زمان اجتماعی کرده اسـت الگوي ناب فرهنگی تعامل اجتماعی و سا
هـا سـتون   ها و تصاویر بین شـبکه هاي پیامعنصر اصلی سازمان اجتماعی ماست و نیز به همین دلیل جریان

اینـک کـه سـرانجام در دنیـاي     .. ..تاریخ تازه آغاز شـده اسـت  . دهدفقرات ساختار اجتماعی ما را تشکیل می
و ممکن اسـت  . ایم، مجبور خواهیم بود در آینۀ واقعیت تاریخی به خویشتن بنگریمدهانسانی خویش تنها ش

بـرخالف دیـدگاه مانوئـل    ). 3-552: 1380کاسـتلز،  (بینیم دوست نداشته باشیم تصویري را که در آینه می
. ندهـا هسـت  اي، وان دایک معتقد نیست که واحد اصلی جامعۀ معاصر شـبکه کاستلز و رویکرد افراطی شبکه

-روزافزونی توسـط شـبکه   به طورکه «هایی هستند ها و سازمانواحدهاي اصلی جامعه افراد، خانوارها، گروه
در جوامع غربی این افـراد هسـتند کـه در حـال تبـدیل      . »گردندهم متصل میاي بههاي اجتماعی و رسانه

لب خانواد، گروه، خویشـاوند یـا   در جوامع دیگر این واحد اصلی اغ. باشندشدن به مهمترین واحد جامعه می
اي کـه هـم توسـط نـوآوري تکنولوژیـک و هـم       هاي اجتمـاعی و رسـانه  ترکیب شبکه. جماعت محلی است

دهنـد کـه تمـام جامعـۀ مـدرن را در      اي را تشکیل مـی شوند، ساختارهایی شبکه نوآوري سازمانی تولید می
ها سیستم عصـبی جوامـع   استفاده کنیم که شبکهاستعار  شود که ما از ایناین ترکیب باعث می. گیردبرمی

  ).1389مهدي زاده، (باشند پیشرفته با فناوري باال می

در هـر  . مانـد ترین نوع ارتباط باقی میمهم به عنواناي ارتباطات رودررو از بسیار جهات در جامعۀ شبکه
انـواع  . شـود گزین و تکمیـل مـی  اي جـای اي توسط ارتباطـات رسـانه  تدریج تا اندازهصورت این نوع ارتباط به

هـاي  رسـانه . گیـرد هاي ارتباطی میان فردي و جمعی براي این منظور مورد استفاده قرار میکثیري از رسانه
پخـش بـراي   (هـاي تعـاملی نروکسـت   وسـیله رسـانه  دهند بهپخش جمعی که همه را تحت پوشش قرار می

شــتیبانی و نیــز تــا حــدي جــایگزین بــا مخاطبــان گــزینش شــده، پ) مخاطبــان محــدود و گــزینش شــده
  ). 320-326: زاده، همانمهدي(شوند می
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هاي تولید شدة جمعی پردازيرسانه و جنسیت، خیال: نظریۀ فمینیستیِ رسانه -2-6-7-8
  یلۀ زنان به وس

هـاي زنـان در   ها و تجربهنخست، سرآغاز تمام تحقیقاتش موقعیت. محور استاین نظریه به دو لحاظ زن
بـه لحـاظ   . است؛ دوم، این نظریه درصدد توصیف و ارزیابی انتقادي جهان از منظر متمایز زنان استجامعه 

از حقوق قانونی سیاسی برابر با مـردان دفـاع    ها آنمندي تاریخی، موج اول فمینیسم از حق رأي زنان و بهره
هـاي شخصـی، روانـی و    ههاي سیاسی فراتر رفت و به جنبـ کرد، اما موج دوم فمینیسم، از سطح خواستمی

. »شـوند مـی شـوند بلکـه زن سـاخته   زنان، زن متولد نمی«ها، به باور فمنیست. جنسی ظلم به زنان پرداخت
گیرد زنان خـود را بـا یـک کلیشـۀ     اي که تصمیم میآورد؛ جامعهمی به وجودتفاوتـهاي جنسیتی را جامعه 

دهندة بیولـوژي  جایی که جنس نشاناز آن. سازندهماهنگ ، که ساخته و پرداخته مردان است» زنانه«رفتار
دهد که برسـاختار و روابـط اجتمـاعی    هاي فرهنگی و عملکردهایی را نشان میبدن است و جنسیت فرضیه

شـود کـه تمـام نابرابریهـا در خصـوص زنـان، در       زن و مرد غالب است ؛ در نتیجه، ایـن بحـث حاصـل مـی    
جنسـیت از فرهنـگ و باورهـاي    . اجتماعی جنسیت ریشـه دارد  هاي سیاسی، فرهنگی وکارکردها و گفتمان

پـردازان  نظریـه  .برخاسته و یک فرهنگ مجزا، سیال و متغیر و موضوعی بـراي تغییـر مسـتمر اسـت     عمومی
عمیقـی در روابـط اجتمـاعی نهفتـه اسـت و زنـان و مـردان و         به طوردهند که جنسیت نشان می فمینیسم

براي مثال، جامعه روي هم رفتـه انتظـار دارد مـردان گسـتاخ و     . کندروابط ساختاريِ بین آنان را تعریف می
زنان مؤدب باشند، مردان مستقل باشند و زنان روابط خود را بر این اسـاس منطبـق کننـد؛ مـردان قـوي و      

بین باشند؛ مردان بر احساسـات خـود کنتـرل    ردان آگاه و فعال و زنان پاکدامن و نکتهزنان ضعیف باشند؛ م
این انتظارهاي کلی جامعه نمونۀ ماهیت فرهنگی جنسـیت  . داشته باشند و زنان عاطفی و پر احساس باشند

زنمـایی  هـا با داوریهاي فرهنگی و اجتماعی، زنان را به نحـو خاصـی در رسـانه   ها و پیشفرضاین پیش. است
 -143: زاده، همـان مهـدي (بخشـد اي را تداوم میهاي قالبی و کلیشهکند و از این طریق، افکار و اندیشهمی

145.(  
ها، رفتارها و انتظارات یـک گـروه یـا فـرد اسـت و      ، عقیدة به شدت ساده شده در مورد نگرش»کلیشه«

دهنـد،  ها در جامعه انتقال و اشاعه میرسانههایی که یکی از مهمترین کلیشه. معموالً داراي بار ارزشی است
جنس دوم و افرادي بـی کفایـت و فرودسـت بازنمـایی      به عنوانهاي جنسیتی است که در آن، زنان کلیشه

  . شوندمی
واضـح اسـت کـه بسـیاري از     «: نویسـد ها میسازي زنان در رسانهبازنمایی و کلیشه نحوهون زونن با نقد 

زنـان بسـیار بیشـتري از آنچـه     . شـوند هـا مـنعکس نمـی   ی در رسانهبه خوبهاي زندگی و تجارب زنان جنبه
-دهند، فتنـه هاي تلویزیونی نشان مینسبت به آنچه سریال کنند، زنان بسیار کمیگویند کار میها میرسانه

بـه  ( »گوینـد نتی زنـان مـی  داري است که نشریات سـ گرند، و تمایالت زنان بسیار بیشتر از امور خانه و خانه
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اي زنان در تلویزیـون ایـاالت   در پژوهشی به بررسی تصاویر کلیشه 1میهان). 148: هماننقل از مهدي زاده، 
را مطیـع،  » زنـان خـوب  «هـاي تلویزیـونی،   پردازد که بازنماییوي به این نکته می. پردازدمتحده آمریکا می

، 1389زاده، مهـدي (دهنـد ، مستقل و خودخـواه نشـان مـی   را شورشی» زنان بد«حساس و رام و در مقابل، 
148.(  

کنـد کـه   بـر ایـن نکتـه تأکیـد مـی     » هاي عربیتصویر زن در رسانه«در تحقیقی با عنوان  2اکرام عبدي
دهنـد کـه گـویی پوسـتی اسـت      ي مورد خطاب قرار مـی ا به گونهپردازند او را که به زن می ها هنگامی رسانه

-هایی که باید به رنـگ گـل رنـگ   اع خاصی از کرم ؛ مژگانی نیازمند تقویت و تغذیه؛ لبنیازمند ماساژ با انو
  ).102-3: 1383عواض، (آمیزي شود یا مویی که باید متناسب با پیراهن رنگ شود

ها در مداري بسته میان آشـپزي و آرایـش و لبـاس و زیبـایی انـدام      زنِ ساختۀ رسانه«  :افزایدعبدي می
از آن است کـه چنـین حقیـر     تر بزرگهاي زن در جهان عرب بسیار مشکالت و خواسته اما. کندحرکت می

گویند کـه زنـان بایـد در    به ما می 3»فناسازي نمادین زنان«ها با در نهایت اینکه رسانه). 108: همان(» شود
زتولیـد  با. نقش همسر، مادر و کدبانو ظاهر شوند و در یک جامعۀ پدرساالر سرنوشت زنان جـز ایـن نیسـت   

را در نظـر زنـان طبیعـی جلـوه      هـا  آنکند آموزد و سعی میها را به زنان میایفاي این نقش نحوهفرهنگی، 
  ).149: 1389زاده، مهدي(دهد 

  

  نظریۀ منش و میدان : پیربوردیو -2-6-7-9

اجتمـاعی  گیدنز، در صدد فهم انطباقِ بین سـاختارهاي  یابیِهمانند نظریۀ ساخت» بوردیو« نظریۀ منش
-بوردیو معتقد است آنچه فرد به عنـوان انتخـاب شخصـی مـی    . و عاملیت فردي است) مانند قدرت نهادي(

. سازي قواعدي که گروه تعلقش به او تحمیل کـرده اسـت، نیسـت   پندارد، در عمل چیزي جز نتیجۀ درونی
ه بوردیـو بـه ایـن معنـی     یشـ انددر » مـنش «. نامدمی) وارهعادت( 4»منش«سازي را وي این سازوکار درونی

صرفاً یک انتخـاب شخصـی   .. .هاي تلویزیونی ومانند مصرف موسیقی، نمایش -است که ذائقۀ مصرف کننده
-فعالیـت در پـایین   منش، .گیردشود و شکل مینیست، بلکه ترجیحاً براساس موقعیت اجتماعی ساخته می

-و نیز ژسـت .. .کننده نسبت به غذا، فیلم وهاي مصرفهاي فردي است، که به واقع ذائقهترین سطح آگاهی
  ).1389گرنفل، (ستهاي بدن و لباس پوشیدن ا

                                                             
1 - D.Meehan 

2 - A. Abdi 

3 - Symvolic annihilation 

4  -  Habittus 
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یوه پایـدار و  شیک «: کندبازتولید میشود و همزمان هم تولید میهاي افراد، همبنابراین هر یک از منش
در واقـع   .گیرت دیگر، یک الگوي متمایز فرهنبه عبا. خاص جمعی براي دیدن یا معناسازي جهان اجتماعی

خود دسـت بـه انتخـاب و    .. .تعبیر بوردیو این است که فرد با توجه به شغل، سطح تحصیلی، محل زندگی و
شـود  زند و در طی تداوم این امر یک سري معناهایی در او تولید و درونـی مـی  اي میمصرف تولیدات رسانه

اسـت  ) نـامرئی (بندي غیر مشـهود  م طبقهخالصه اینکه، منش یک نظا. واره نامیدکه او آن را منش یا عادت
: نویسـد بوردیـو مـی  . سـازد شود و هم مـی منش هم ساخته می .دهدکننده را شکل میهاي مصرفکه ذائقه

هـاي غیـر منتظـره    کنار آمدن با وضعیتمنش یک اصل راهبردي و مولد است که عامالن و کارگزاران را به«
  ). 1389گرنفل، به نقل  1977وردیو، ب(»سازدو دائماً در حال تغییر، قادر می

اي ههـاي مشـابه و تکـرار شـوند    بوردیو اعتقاد دارد افراد موقعیت ساختاري یا طبقاتی مشترك و تجربـه 
-هاي اجتماعی آنـان سـاختار مـی   کند، و این منش به نوبۀ خود، به کنشدارند که منش مشترکی ایجاد می

کنـد؛ امـا در عـین حـال، اجـازه      گران را محدود مـی عمال کنشهایی را تنظیم و ابخشد؛ یعنی دستورالعمل
ــی  ــردي را هــم م ــوآوري ف ــه محصــولِ منفعــلِ ســاختار   از ایــن. دهــدن ــد و ن ــامالنی آزادن ــه ع ــراد ن رو اف

  ).1389گرنفل، (اجتماعی

اي کـه سـاختارهاي   اگرچه منش هم محصول ساختار اجتماعی است و هم مولد ساختار اعمال اجتماعی
اسـت و هـم   )هـاي مفهـومی  متشـکل از چـارچوب  (ذهنـی  کنند؛ منش هـم مفهـومی  بازتولید می اجتماعی را

-در سطح فردي و میـان فـردي عمـل مـی    ( خُرد ؛ هم مفهومی)حاوي نقش و نشان ساختار اجتماعی(عینی
اسـت بـراي گریـز از     منش مفهومی«. است) محصول و تولید کنندة ساختارهاي اجتماعی(، و هم کالن )کند

  ).39:  1382فاضلی، (»اي که ساختار ندارداي که سوژه ندارد و فلسفۀ سوژهراییساختارگ

کننـد  هایی کـه در جامعـه اشـغال مـی    وخو و منش افراد به موقعیت یا موقعیتبوردیو معتقد است خُلق
و  از نظـر او؛ سـرمایه هرگونـه خاسـتگاه    . اسـت  1»سرمایه«مندي از میزان بهرهبستگی دارد، یعنی وابسته به

مندي از منافع خاصـی کـه در ایـن عرصـه     سرچشمه در عرصۀ اجتماعی است که در توانایی فرد براي بهره
سـرمایۀ  : سـرمایه اَشـکالِ متنـوعی دارد   ). 265: 1389مهـدي زاده،  . (شـود گردد، مؤثر واقع مـی حاصل می

و سـرمایۀ اجتمـاعی    )افتخـار، پرسـتیژ  (، سرمایۀ نمادین)صالحیت، دانش(، سرمایۀ فرهنگی)ثروت(اقتصادي
بنابراین جداي از سطح تحصیالت، محل زندگی، وضعیت شغل و درآمد فـرد  .)پیوندهاي اجتماعی و اعتماد(

یلۀ بـه وسـ  ) سـلیقه (از نظـر بوردیـو، ذائقـه    . نیز در درونی شدن معنا و ایجاد مـنش در انسـان مـؤثر اسـت    
گی متناسب با سـرمایه اقتصـادي برعالیـق و    هایی که هر فردي از ابتداي زنداي از عالیق و گرایش مجموعه
. کننـده اسـت  گذارد و مهمترین مؤلفۀ سازندة دائقه مصرفهاي ما در مصرف اشیاء و نمادها تأثیر میگرایش

                                                             
1  -  Capital 
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. گـذارد هـاي عـامالن فـردي تـأثیر مـی     عالوه بر سرمایۀ اقتصادي، سرمایۀ فرهنگی نیز بر عالیـق و گـرایش  
هـایش را در  هـا و شایسـتگی  تواند تواناییکه براساس آن، یک فرد می سرمایۀ فرهنگی ترکیب منابعی است

بوردیـو بـه پیونـدهاي    . نشـان دهـد  .. .رفتارهاي اجتماعی مانند صحبت کردن به یک زبان، خواندن کتاب و
  )..1389گرنفل، (هاي فرهنگی و سرمایه آموزشی و نیز خاستگاه اجتماعی اشاره موکد داردتنگاتنگ رویه

. دارد) طبقـۀ اجتمـاعی  (و شـغل  ) تحصـیالت (دیگر میزان سرمایۀ فرهنگی را مرتبط با آمـوزش  به بیان 
رغـم روابـط نزدیـک    این است که به) سلیقه(ایدة اصلی بوردیو دربارة منش و عوامل اجتماعیِ سازندة ذائقه 

، یک دانشـجوي  براي مثال. بین سرمایۀ فرهنگی و اقتصادي، این دو شکل سرمایه از یکدیگر متمایز هستند
کنـد کـه    بوردیـو ادعـا مـی   . دانشگاه داراي سرمایۀ فرهنگی باال، اما احتماالً سرمایۀ اقتصـادي پـایین اسـت   

جـذب و  . گیـرد کنیم؛ تحت تأثیر منش شـکل مـی  روابطی که ما به میل و خواست خود با دیگران ایجاد می
بوردیـو  . فرهنگی و وضعیت اقتصادي استهاي هاي اجتماعی، مبتنی بر اشتراك ذائقهدفع دیگران در شبکه

همـواره مهـر طبقـۀ اجتمـاعی را برپیشـانی      ) نمادهـا، معـانی، کاالهـاي فرهنگـی    (مدعی است کـه فرهنـگ  
  . )همان(دارد

هـاي فرهنگـی در حـوزة تضـاد اجتمـاعی و روابـط       بوردیو در کتاب تمایز، با کنار هم قرار دادن اشـتغال 
او مـدعی اسـت مصـرف    . کنـد بازتولیـد فرهنگـیِ طبقـه را ارائـه مـی      قدرت، نظریۀ تولید طبقاتی فرهنگ و

بـه ایـن   . شوندکنند و مدعی منزلت باالتري میفرهنگی روشی است که قشرهاي مختلف خود را متمایز می
معنا که تولید و مصرف فرهنگی روشی است که اقشار طبقۀ حـاکم از طریـق آن بـه دنبـال ایجـاد و حفـظ       

ی خودشـان را  سبک زنـدگ ها، ترجیحات و معیارهاي فرهنگی و خواهند تا ذائقها میه آن. شان هستندسلطه
و [بوردیو، انگیزة مصرف محصوالت فرهنگـی  . شان سازندها بدل و مسلطترین آنبه ارزشمندترین و مطلوب

سـله مراتـب   جـاي گـرفتن در سل  داند که از نیازمان بهرا میل ما به ابراز سلیقه و حسن انتخاب می] ايرسانه
شـان و چیسـتیِ نـوع    هـایی متناسـب بـا وضـعیت طبقـاتی     مخاطبان به شیوه. گیرداجتماعی سرچشمه می

هـایی را انتخـاب و   پروراننـد، مـتن   اند یا سـوادي تحصـیل آن را در سـر مـی    اي که اندوختهسرمایۀ فرهنگی
خشـونت  «. خوانـد دین میاو، سلطۀ طبقاتی از طریق تحمیل فرهنگی را نوعی خشونت نما. کنندمصرف می

ي که ایـن  به نحوها و طبقات است، بر گروه) یعنی فرهنگ(ي تحمیل نظام نمادها و معناها به معنا 1نمادین
  ).163-162:  1385جنگینز، (»هایی مشروع تجربه شوندنظام به صورتها نظام

  

                                                             
1  -  Symbolic Violence 
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  :جنسیت مخاطب -2-6-7-10

هـاي  مردانه و زنانه اسـت و نـه ناشـی از ویژگـی    ماهیت مخاطب براساس جنسیت، ناشی از تجربۀ خاص 
هـاي آنـان   ها را با ترجیحات و رضـامندي هاي زنان و مردان در استفاده از رسانهپژوهشگران، تفاوت. جنسی

دارد که زنان به هنگام فشـار و اسـترس، تماشـاي    اظهار می) 1999( 1براي نمونه اندرسون. دانندمرتبط می
که مردان در این وضعیت، بیشتر گرایش بـه تماشـاي   دهند، درحالیرا ترجیح میهاي متنوع بازي و نمایش

ر زدوخـورد دارنـد   برنامه در پـژوهش خـود در خصـوص جایگـاه     ) 1986(همچنـین مـورلی  . هاي خشن و پـ
-از جملـۀ جالـب  . خانوادة طبقۀ کارگر در لندن مصاحبه کرد 18تماشاي تلویزیون در زندگی خانوادگی، با 

هـایی را براسـاس   تحقیق او این است که در سبک و سلیقۀ افراد در تماشـاي تلویزیـون، تفـاوت    ترین نتایج
) هاي ورزشـی مثل اخبار و برنامه(هاي واقعی و مستند براي مثال، مردان دیدن برنامه. توان دیدجنسیت می

را ) ي نمایشـی دیگـر  هـا هاي داستانی و مجموعـه مثل سریال(که زنان، داستان دهند در حالیرا ترجیح می
همچنین زنان مایلند تماشاي تلویزیـون را بـا کارهـاي دیگـر، از قبیـل کاموابـافی، صـحبت        . شمرندبرتر می

رف   واقعیت این است که بسیاري از زنـان احسـاس مـی   . کردن و انجام کار و بار منزل همراه کنند کننـد صـ
  .استکار دیگري، اتالف وقت تماشاي تلویزیون، بدون انجام هیچ

در انگلسـتان، توسـط    2» چهـارراه  «در تحقیـق دیگـري در ایـن زمینـه مربـوط بـه بیننـدگان سـریال         
تماشاي تلویزیون جزئی از زندگی روزمرة بیننـدگان اسـت بـر    «: انجام گرفت که نتیجه داد 3هابسون دوروتی

اي نیست کـه در آرامـش   هاي تلویزیون فعالیت جداگانهشود، دیدن برنامهخالف آنچه برخی اوقات گفته می
 ).2-51: 1386بـه نقـل از اسـتوري،     1982هابسـون،  (»کامل و در محیطی آسوده و راحت صورت بگیـرد 

هابسون به این نکته پی برد که زنان با توجه به توقعاتی کـه سـایر اعضـاء خـانواده از زنـان دارنـد؛ زنـان از         
گـذارد  ر خانه، هم در میزان تمرکز بیننده اثر میو اوضاع حاکم ب. نعمت تمرکز همه جانبه برخوردار نیستند

  ). همان(و هم در نقطه نظرات تماشاي برنامه

هـاي کـم سـن و    تماشاي یک برنامۀ تلویزیونی هنگام صرف غذا با مادري که بچـه «:دهدوي توضیح می
اش بـه  رهاي روزانهاي که کاسال دارد، بسیار متفاوت است با تماشاي همان برنامه با بیوه زنِ هفتاد ودوساله

  ).52: همان(»شودریزي میهاي تلویزیون برنامهمیزان زیادي با محوریت برنامه

                                                             
1  -  J. Anderson 

2  -  Crossroads 

3  -  D. Hobson 
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اي بار حادث بشود؛ یعنـی در اولـین لحظـه   چیزي نیست که فقط یک» معنا«هابسون همچنین دریافت، 
نـا فراینـدي   خلـقِ مع . کنـیم نشینیم و شـروع بـه مصـرف فرهنگـیِ آن مـی     که در برابر صفحۀ تلویزیون می

  ).233: 1389زاده، مهدي(رودهاي مصرف به مراتب فراتر میتکوینی است که چه بسا از نخستین لحظه

هاي خانوادگی براي بینندگان زن بـه دلیـل توانـایی    پژوهشگران معتقدند که بخشی از محبوبیت سریال
. هاي روزمره خودشان اسـت هاي هفتگی به زندگیها و داستانآنان در ربط دادن خطوط داستان، شخصیت

بـه  هاي خاتمه یافته تماشا کننـد،  روایت به عنوانهاي خانوادگی را که سریالبنابراین، مخاطبان به جاي آن
-ها را بـه شـیوه  سازند، و آنها را جدا میهاي مندرج در آنکنند، روایتها کار میفعال روي متن آن صورت

  ).234: همان(نۀ زندگی روزمره خودشان معنادار شودکنند که در متن و زمیاي بازخوانی می

-هـاي تلویزیـون اسـتفاده مـی    زنان از برنامه«کند که هایش استدالل میهابسون بر پایۀ یکی از پژوهش
میـان آورنـد و اوقـات    کلی سخن بـه  به طورشان کنند تا دربارة زندگی خودشان یا اعضاء خانواده و دوستان

هابسون توجه مـا   تحقیق). 56: 1386به نقل از استوري،  1990هابسون، (»تر سازندشان را با نشاط کارکردن
تواند بـه  به یک برنامه تلویزیونی، چقدر زود میوگوي چند زن راجعکند که گفترا به این موضوع جلب می

رد که بـدین  هابسون اعتقاد دا .تبادل نظري دربارة رویدادهاي زندگیِ واقعی بینندگانِ آن سریال منجر گردد
هـاي تلویزیـونی را بـراي تفحـص دربـارة مسـائل زنـدگی        شوند رویدادهاي روایتترتیب، بینندگان قادر می

آور باشند که بیننـدگان  صورت شاید چنان محنتخودشان مورد استفاده قرار دهند، مسائلی که در غیر این
شـود کـه   بطالن این نظریـۀ ثابـت مـی   «راین بناب. ها سخن بگویندپرده در بارة آننتوانند در نزد دیگران بی

برعکس، . دهدتماشاي تلویزیون، رویدادي است که منفعالنه و بدون تمرکز فکر در زندگی بینندگان رخ می
کند تـا افـراد   اي فراهم میشود، غالباً زمینهها پرداخته میهاي تلویزیون به آنموضوعاتی که در برنامه وقایع

به نقل از اسـتوري،   1990هابسون، (»پرده تبادل نظر کنندوناگون با یکدیگر بیدر خصوص مطالب بسیار گ
1386 :56.(  
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  ها و هویت سازيرسانه: بخش ششم -2-7
نظارت بر محیط، همبستگی اجتماعی : ها سه کارکرد اساسی ذکر کرده استهارولد السول براي رسانه

- ها میکارکرد همبستگی رسانه. یک نسل به نسل دیگراز . در واکنش به محیط و انتقال میراث فرهنگی
ها از طریق همچنین رسانه. کار گرفته شودتواند براي ایجاد همگرایی و ایجاد انسجام اجتماعی و ملی به

به . دهندها و هنجارها بنیان تجربه مشترك و انسجام اجتماعی را افزایش میانتقال اطالعات، ارزش
کنند و با نمایش و مرار جریان اجتماعی شدن به جذب افراد در جامعه کمک میها با است عبارتی رسانه
خود توانند احساس از تواند خود را با آن هم هویت ساخته و معرفی نماید، میاي که فرد میعرضه جامعه

رواقع د). 452-450: 1381سورین و تانکارد، (ریشه بودن او را کاهش دهد و یا از بین ببرد یگانگی یا بیب
ها از دو جنبه رسانه. ها هویت بخشی به افراد اجتماع استتوان گفت که یکی از کارکردهاي مهم رسانهمی

توانند به شکل ابزار قدرتمند براي یکپارچه ساختن عواطف و احساسات می ها آن: داراي اهمیت هستند
هاي محلی و ان و گرایشهاي مختلف جوامعی که به لحاظ قومی، مذهبی، زبعمل کنند و میان بخش

به تلویزیون  .اند و در هم تنیدگی ملی الزم را ندارند، انسجام و وحدت ایجاد کنندبندي شده اي گروهمنطقه
 . زدایی ایفا کندرا هم درهویت بخشی و هم در هویت تواند نقش مهمیفراگیرترین رسانه می عنوان

اي را تماعی یا مشروعیت خود باشد، زیرا صحنهگیري هویت اجتواند منبعی براي شکلتلویزیون می
توان گفت از در واقع می. کندها یا فرامین سیاسی فراهم میبراي نمایش تعلقات اجتماعی، خرده فرهنگ

مخاطبان  در ذهنتواند مفاهیم مورد نظر را اي است که بهتر میرسانه ترینها تلویزیون متداولبین رسانه
 ها آنکوشد با مهار این معانی، کند و میهایی آکنده از معانی نهفته پخش میامهتلویزیون برن. کشت کند

وسایل ارتباط جمعی . بینی غالب را داشته باشدتر تبدیل کند، معنایی که کارکرد جهانرا به معنایی یگانه
ترین سهم را در راه بزرگ) مثل رادیو و تلویزیون(و غیر نوشتاري) هاها و مجلهمثل روزنامه(اعم از نوشتاري

پذیر کردن افراد برعهده دارند و تعالی فرهنگ و تربیت انسانی را انتقال میراث فرهنگی و فکري و جامعه
یلۀ وسایل به وسهاي اجتماعی مهم هاي فرهنگی مربوط به موقعیت و پایگاهانگاره و آموزه. اندموجب شده

شود و افراد تحت تأثیر آن هاي خاصی تقویت میرزشها اوسیله رسانهبه. شودارتباط جمعی ترسیم می
هاي سرعت در رسانههاي اجتماعی به زیرا تغییرات هنجارها و ارزش). 318: 1336افضلی، . (گیرندقرار می

ها ي دیگر ممکن نبود به آنبه نحوکه یلۀ مردمیبه وسآسانی شوند و ممکن است بهگروهی منعکس می
هاي جمعی در راستاي العاده است که باید رسانهخاطر این تأثیر فوقبه. نددسترسی یابند پذیرفته شو

در هر «، »را تربیت کنند] زنان[باید مثل معلمینی باشند که جوانان «تعالی روح انسان فعالیت کنند
امواج صدا و سیما ). 319: همان(»ها مربی یک کشور هستند، باید کشور را تربیت کنندصورت تمام رسانه

تمام (هادر زندگی انسان) شهر، روستا(هاي شبانه روز بدون محدودیت زمانی و مکانی تمام ساعت در
کنند، ها را تماشا مییی که سواد ندارند، فیلمها آن«. از هر گروه سنی نفوذ پذیر گشته است) اقشارملَت
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مخصوص به یک ] هاگاهدست[طور نیست که این ها هم که سواد دارند، اینشنوند، آنها را هم میحرف
ها باشد و در خیانت تواند بهترین دستگاهگذاري میي است که در خدمتاین دستگاه«. »اي باشنددسته

تواند باالترین خیانت را بکند، اگر این اصالح بشود، یک کشور را اصالح بکند و اگر خداي ناخواسته می
  ). 319: همان(»تواند منحرف کندانحراف در این باشد یک کشور را می

ها و یا از طریق این نبردها عمدتاً در رسانه. نبردهاي فرهنگی، نبردهاي قدرت در عصر اطالعات هستند
- قدرت به مثابه توانایی تحلیل رفتار در شبکه. ها صاحبان قدرت نیستندگیرد، اما رسانهصورت می ها آن

هاي  گران اجتماعی نهادها و جنبشه است که کنشکارگیري ماهرانۀ نمادها نهفتهاي مبادلۀ اطالعات و به
فرهنگ به مثابۀ منبع . سازندهم مرتبط میکنندة فکري بهفرهنگی را از طریق نمادها، سخنگویان و تقویت

اقتدار . قدرت، و قدرت به مثابه فرهنگ سرمایه، زیربناي سلسله مراتب اجتماعی جدید عصر اطالعات است
هاي و هم به دلیل تأثیر جنبش) مرتبط با اقتصاد اطالعاتی(ل ساختاري پدرساالرانه همه به دالی

، در اکثر نقاط جهان مورد چالش قرار گرفته است، البته )فمنیسم، مبارزات زنان، و آزادي جنسی(اجتماعی
یژه به و(هاي مردم شبکه. نهادي –هاي فرهنگی ها و با شدت مختلف و بسته به ضعف و زمینهبه شکل

هاي اولیه حمایت عاطفی و مادي شوند که شکلاي میهاي هستهاي جایگزین خانوادهنحو فزایندهبه )زنان
خانوادگی شخصی در سراسر اي و ترتیبات غیرها از یک الگوي خانوادة زنجیرهافراد و فرزندان آن. هستند

شان هست، با کودکان اي به درگیري پدرانفزایندهگردش که یحالو در . کنندزندگی خود پیروي می
مسلط بازتولید جامعه  به شکلشان و کودکان –کنند خواه مجرد و خواه آنان که با هم زندگی می -زنان

هاي مادي زندگی تغییرات در روابط تولید، قدرت، و تجربه به سمت دگرگونی بنیان. شوند تبدیل می
هاي مردم هاي فرهنگاطالعات برفضاي مکانفضاي جریانهاي عصر . گرونداجتماعی، مکان و زمان می

زمان به معناي گرایش اجتماعی به سمت نابودي زمان به دست تکنولوژي، جایگزین زمان بی. مسلط است
ها، اي با منزوي کردن قدرت در فضاي جریانجامعۀ شبکه. شودمنطق زمان ساعتی عصر صنعتی می
- روح میحو تاریخ در فرهنگ امور گذرا، روابط اجتماعی را بیو م، فراهم آوردن اماکن فرار سرمایه از زمان

که مکان و زمان  ها را مردمیدر سراسر تاریخ فرهنگ. نشاندسازد و فرهنگ مجاز واقعی را به جاي آن می
هاي مشترکی داشتند پدید آوردند تحت شرایطی که روابط تولید قدرت و تجربه آن را تعیین کرده و طرح

- هاي خود بر اجتماع با یکدیگر میها و هدفکه براي تحمیل ارزش ییر داده است، مردمیمردم آن را تغ
زمانی نقش حیاتی در معناي هر فرهنگ و در تکامل  -هاي مکانیبه این ترتیب، صورت بندي. جنگیدند
  ).430- 433: 1380کاستلز، (ها داشتندتفاوت آن

مشخص کنندة برساختن هویت به منزلۀ آینۀ کج و اي وجود دارد که چیز تازه 1990در باندهاي دهۀ 
شان در بارة بر اساس مطالعه 1و ایوز پدراتزینی 1معوج فرهنگ اطالعاتی است، چیزي که ماگالی سانچز

                                                             
1  -  Magaly Sanchez  
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درنگ زندگی اند، که فرهنگی مبتنی بر پایان بینامیده 3کاراکاس، آن را فرهنگ اضطرار 2پسران شرور
بنابراین، باید همه چیز را امتحان، احساس، تجربه و کامل کرد . شت آناست، نه نفی زندگی بلکه بزرگدا

» لش« چنین فرهنگی از آنچه آیا واقعاً این. پیش از آنکه خیلی دیر شود، زیرا هیچ فردایی وجود ندارد
گرا نامیده بود، متفاوت است؟ آیا هویت باندي جدید همان فرهنگ فردگرایی فرهنگ خودشیفتگی مصرف

توان واحد است؟ فردگرایی است چون، در الگوي ارضاي بالفصل فقط فرد را می 4گرایانهجمعافراطی 
 –گرایی است زیرا، اگر قرار باشد این فردگرایی افرایی یک هویت باشد جمع. مناسبی براي تبیین دانست

گاه نیازمند آن -معنامصرف بی به عنوانامر اجتماعی در آید و نه فقط  به صورتیعنی به منزلۀ ارزش 
مثل آنچه وایت در زمان خود جماعت آخرالزمان،  5یک جماعت: محیطی از تأیید و حمایت دوسویه است

این جماعت در مرز و بوم خود . اي استجماعت زمان بی زمانی است که مشخص کنندة جامعۀ شبکه
تجلی معکوس بی زمانی  هاي محلی مبتنی بر اضطرار،فرهنگ. شودموجودیت دارد و همانجا نیز منفجر می

بنابراین، اجتماعات محلی که از رهگذر کنش جمعی برساخته و از رهگذر حافظۀ . جهان شمول هستند
هاي ها، در اکثر موارد، واکنشاما این هویت. شوند، منابع خاصی براي هویت هستندداري میجمعی نگه

جان پناه  ها آن. آیندمی به شمارترل ناپذیر جهانی و تغییرات پرشتاب و کن نظمیتدافعی علیه تحمیالت بی
   .)85-86 :1385 کاستلز،(سازند نه بهشتمی

و جامعه در عصر اطالعات و ارتباطات با نابودي مکان  تغییر فرهنگ براساس مطالب ذکر شده، بنابراین
است که اگر پذیرد؛ اما مسئله مهم این هاي متفاوت در جوامع مختلف صورت میدر وراي زمان با سرعت

فقط در ذهن افراد حادث شود قدرتی ندارد، اگر فقط زادة اقدامات دولت باشد، جابرانه  این تغییر شکل
اي کثیر الزم و حیاتی است و نباید تنها دگرگونی در آگاهی تغییر و دگرگونی شخصی براي عده. است

هایی هستند که حامل سنتی اخالقی اما افراد نیازمند گروه. باشد بلکه باید شامل کنش فردي نیز بشود
  .را تقویت کند ها آنباشند که آرزوهاي خود 

  

  برساختن هویت -2-7-1
- بی ما هیچ مردمی«: نویسدمی 6طور که کالهنهویت سرچشمۀ معنا و تجربه براي مردم است، همان

، تمایز برقرار ها آنشناسیم، هیچ زبان یا فرهنگی سراغ نداریم، که بین خود و دیگري، ما و نمی نامی
                                                                                                                                                                                          

1  -  Yves Pedrazzini 

2  -  Malandros 

3  -  Cuhore of urgency 

4  -  communal byper: individualism 

5  -  commune 

6  -  Calhoun 
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که تا نظر از اینشود صرفکه همواره نوعی برساختن محسوب می –شناسایی خویشتن .... نساخته باشد
به هاي شناخته شدن به طرق خاص هرگز بتمامه از داعیه –چه حد همچون یک کشف احساس شود 

گران که سخن از کنشهویت در صورتی برداشت من از اصطالح» پذیر نیستیلۀ دیگران جداییوس
اي از پیوستهاست از فرایند معناسازي بر اساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعۀ بهم اجتماعی باشد، عبارت

  ). 22: 1380کاستلز، (شودهاي فرهنگی که بر منابع معنایی دیگر اولویت داده میویژگی

له اصلی این است که چگونه، از چه اما مسأ. شوندمیها برساخته از دیدگاه جامعه شناسانه تمام هویت
ها از مواد و مصالحی مثل تاریخ، جغرافی، براي برساختن هویت. چیزي، توسط چه کسی، و به چه منظوري

شناسی، نهادهاي تولید و بازتولید، خاطرة جمعی، رؤیاهاي شخصی، دستگاه و جهاز قدرت، و وحی زیست
هاي فرهنگی که ریشه در ساخت هاي اجتماعی و پروژهروهاما افراد، گ. شودوالهامات دینی استفاده می
از آنجا که ساخت اجتماعی هویت . کننددارد، از نو تنظیم می ها آنمکانی  -اجتماعی و چارچوب زمانی

پذیرد، کاستلز بین سه صورت و منشأ برساختن هویت تمایز قائل همواره در بستر روابط قدرت صورت می
 :است

  : یت بخشهویت مشروع - الف«

گران اجتماعی را بر کنش ها آنشود تا سلطۀ این نوع هویت توسط نهادهاي غالب جامعه ایجاد می
هاي است، اما با نظریه 1گسترش دهد و عقالنی کند، این موضوع هستۀ اصلی نظریۀ اقتدار و سلطۀ سنت

  .خوانی داردگرایی نیز همگوناگون مربوط به ملی

  :هویت مقاومت -ب

شود که در اوضاع و احوال یا شرایطی قرار دارند که از طرف گرانی ایجاد میویت به دست کنشاین ه
طور که کالهن از همین روي همان. شودشود و یا داغ ننگ بر آن زده میارزش دانسته میمنطق سلطه بی

ت و بقا هاي هویتی مطرح ساخته است سنگرهایی براي مقاوممشیدر توضیح خود در بارة ظهور خط
  .شودبرمبناي اصول متفاوت یا متضاد با اصول مورد حمایت نهادهاي جامعه ساخته می

  :دارهویت برنامه-ج

گران اجتماعی با استفاده از هر گونه مواد و مصالح فرهنگی قابل دسترسی هویت که کنشهنگامی
ترتیب در پی تغییر شکل کل یناکند و بهسازند که موقعیت آنان را در جامعه از نو تعریف میجدیدي می

مصداق این هویت مثالً وقتی است که فمینیسم از . یابدساخت اجتماعی هستند، این نوع هویت تحقق می
شود تا پدرساالري را به چالش بخواند، یعنی سنگرهاي مقاومت و دفاع از هویت و حقوق زنان خارج می

                                                             
1  -  Sennett 
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لحاظ تاریخی جوامع بر پایۀ جنسیت و شخصیت را که بهخانوادة پدرساالر، کل ساختار تولید و بازتولید، 
  ).24: 1380 کاستلز،(»اندها استوار بودهآن

- دار است؛ که میدر این تحقیق تأکید بنده بر روي سومین فرایند ساختن هویت، یعنی هویت برنامه 
اي دقیقاً ویت برنامهمعناي ه. شان را مستحکم و یا متزلزل نمایداتواند پایبندي زنان بر هویت فرهنگی

هاي جایگزین توسعۀ اقتصادي، حیات اجتماعی و حاکمیت، نه تالش براي تحمیل شیوه«: همین است
و احتماالً تنها . هاي برنامه هویت اروپایی تشکیل شده استدر حال حاضر نطفه. اعالم آرمانگرایانه رؤیاها

اروپا در نهایت به ثمر خواهد نشست که به ایجاد ها بیان سیاسی بیابند، فرایند یکپارچگی اگر این نطفه
  ). 413: 1380کاستلز،(» انجامدمی] فاعل[سوژه

خصلت متمایزي نیست که فرد صاحب آن باشد، بلکه همان 1هویت شخصی« دارد که گیدنز بیان می
اینکه  انسان بودن یعنی«در واقع . »فهمدبازتابی می به طوراش نامهخود است که شخص بر حسب زندگی

به پروژه یا » خود«سنتی،  -در بستر نظم اجتماعی ما بعد.. .دهیمچه کاري را و براي چه انجام می.. .بدانیم
هاي متمایز مدرنیته ارتباط متقابل یکی از خصیصه«به بیان گیدنز» .شوداي بازتابی تبدیل میبرنامه

از . وجود دارد) حیثیت التفاطی (هاي درونهاي بیرونی یا مصداقی و جنبهروزافزونی است که بین جنبه
هاي هر قدر سنت پایه... هاي شخصییک سو تأثیرات جهانی شدن و از سوي دیگر استعدادها و گرایش

دهد، و هر چه زندگی روزانه بیشتر بر حسب تعامل دیالکتیکی محلی و جهانی خود را از دست می
هاي زندگی، سبک ز میان مجموعۀ متنوعی از سبکشوند اشود، افراد بیشتر مجبور میبازساخته می

ویژگی اصلی ایجاد ساختار هویت .. .ریزي زندگی که به نحو بازتابی سازمان یافتهبرنامه. خاصی را برگزینند
گانی که در شود، مگر براي نخبهریزي بازتابی زندگی غیر ممکن میاز نظر کاستلز برنامه. ».گرددفردي می
ریزي و پایه. ها سکونت دارندتر آنسازي و در مناطق فرعیهاي جهانهاي شبکهانزمان جریفضاي بی

صمیمیت و نزدیکی بر اساس اعتماد، مستلزم تعریفی مجدد از هویت به نحو کامالً مستقلی از منطق 
- یروند و از هم مدر این شرایط جدید، جوامع مدنی تحلیل می. هاي غالب استساز نهادها و سازمانشبکه

ِاعمال قدرت در شبکه جهانی و منطق ارتباط و گسلند زیرا دیگر پیوستگی و استمراري میان منطق
ها، اگر و آنگاه که برساخته سوژه«در مدرنیته اخیر ... هاي خاص وجود نداردبازنمود در جوامع و فرهنگ

ه به مثابۀ استمرار بلک. شوندشوند، دیگر بر اساس جوامع مدنی که در حال فروپاشی هستند بنا نمی
هویت ) خواه قدیم، خواه اخیر(که طی دورة مدرنیته در حالی. شوندساخته می 2گرایانهمقاومت جماعت

، در )مثل سوسیالیسم که بر پایه نهضت کارگران پدیدار شد(خواستدار از بطن جامعه مدنی برمیبرنامه

                                                             
1  -  Self Identity 

2  -  Commnual 
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کاستلز، (»کندگرایانه رشد میمقاومت جماعت دار اگر هم پدید آید از دلبرنامهاي، هویتجامعۀ شبکه
1385 :27-28 .(  

بسیار محتمل است که مقاومت . دار یک ضرورت تاریخی نیستهاي برنامهپیدایش انواع مختلف هویت
گرایی حلقۀ بنیادگرایی و اگر چنین باشد یا بشود، جماعت. ها محصور بماندفرهنگی در مرزهاي جماعت

هاي هاي خود خواهد بست و موجد فرایندي خواهد شد که شاید بهشتؤلفهاش را به روي مپنهان
اما این هویت برنامه دار در جهت بر ). 89: همان(آسا تبدیل کندهاي بهشتگرایانه را به دوزخجماعت

گیري مناسب از گیرد که براي کاهش تأثیرات منفی و بهرههایی بهره میساختن معنا در جوامع از جماعت
  .ها ضروریستزبان شناخت آناي فارسیي تلویزیون ماهوارهمحتوا

 

  اجتماعات فرهنگی عصر اطالعات-2-7-2
هاي جهانی گران اجتماعی که از فردي شدن هویت ناشی از زندگی در شبکهبراي آن دسته از کنش«

معنا در جامعۀ ترین جایگزین برساختنکنند، اصلیاند یا در برابر آن مقاومت میقدرت و ثروت طرد شده
هاي فرهنگی با این جماعت. اي هستندهاي فرهنگی استوار بر بنیادهاي دینی، ملی یا منطقهما، جماعت

آیند اجتماعی رایج پدید میهایی به روندهايبه مثابه واکنش ها آن. شوندسه خصیصۀ عمده مشخص می
هاي تدافعی ، در آغاز، هویتها آن. کنندیکه به خاطر منابع مستقل معنایی در برابر این روندها مقاومت م

. هستند که کارکردشان ایجاد انسجام و تأمین پناهگاه و حمایت در برابر دنیاي خصمانۀ بیرونی است
ها سازمان اند؛ یعنی حول محور مجموعۀ معینی از ارزشهاي مذکور به طور فرهنگی بناسازي شدهجماعت

اجتماع : شودمشخص می 1شناسایی -ها توسط اصول و قواعد خاصِ خوداند که معنا و سهم این ارزشیافته
. هاي فرهنگی خودسرانه نیستگیري این جماعتشکل. گرایی و جغرافیاي محلیتهاي ملیمؤمنان، تمثال

برساخته  ها آنبنابراین . شودبلکه برمبناي مواد خام برگرفته از تاریخ، جغرافیا، زبان و محیط عملی می
شوند که تعین هایی برساخته میها و برنامه، اما به لحاظ مواد و مصالح حول محور واکنششوندمی

گران شود که بتوان آن را کنترل کرد، کنشاز آن می تر بزرگوقتی جهان  .جغرافیایی دارند - تاریخی
وقتی . نندتکه کآیند تا دوباره جهان را به حد و اندازة قابل دسترس خود تکهبرمی اجتماعی در صدد

کنند و حافظۀ تاریخی خود را سازند، مردم خود را به جاهایی متصل میها زمان و مکان را محو میشبکه
پاشد، مردم ارزش متعالی خانواده و وقتی حفاظت پدرساالرانه از شخصیت، فرو می. خوانندبه یاري می

افعی از طریق بر ساختن نمادهاي هاي تداین واکنش. کننداجتماع را به منزلۀ مشیت الهی تصدیق می
از آنجا که فرایندهاي . شوندفرهنگی جدید از دل مواد و مصالح تاریخی تبدیل به منابع هویت و معنا می
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یابد، بناسازي دهند در جریان اطالعات تجسم میسلطۀ جدیدي که مردم در برابرشان واکنش نشان می
خدا، ملت، خانواده . پذیردعکوس اطالعات صورت میهاي مخودمختاري به ناچار با اتکاء بر جریان

توان علیه فرهنگ مجاز اند براساس آن میدهند که خدشه ناپذیر و سرمديواجتماع، قوانینی به دست می
ها به اموري اطالعاتی بدل بنابراین در برابر اطالعاتی کردن فرهنگ، بدن. واقعی اقدام به ضد حمله کرد

تجلی  ها آن. آورند، ایمان دارنددلیل نمی ها آن. کننددایشان را در قلبشان حمل مییعنی افراد خ. شوندمی
) هايجریان(هاي سرمدي خداوند هستند و بدین ترتیب، هرگز در گردباد یا شارهاي جسمانی ارزش

به همین دلیل است که زبان، و تصاویر همگانی، . شوندهاي بین سازمانی مضمحل نمیاطالعات و شبکه
هاي غیر همیتی حیاتی براي حفظ ارتباط بین پیکرهاي خودآیین دارد، پیکرهایی که از سلطۀ جریانا

در . اي از ارتباط معنادار را میان مؤمنان حفظ کنندکوشند الگوهاي تازهگریزند، و هنوز میتاریخی می
. شوندهویت پایدار می عنوان منابع دهند بههاي فرهنگی که مقاومت جدیدي را سازمان میواقع، جماعت

مدنی و نهادهاي دولتی مقدور منابع هویت از طریق گسستن از جوامع به عنوانها گیري این جماعتشکل
بر خالف . پدید آمد) ایران(که با گسستن از نوسازي اقتصادي  شود، مانند مورد بنیادگرایی اسالمیمی

در واقع، نیرو و . تمایزیابی درونی ناچیزي دارند هاي فرهنگیجوامع مدنی تمایز یافته و متکثر، جماعت
در تأمین پناهگاه، تسلی و آرامش، قطعیت واطمینان و حمایت، دقیقاً ناشی از خصوصیت  ها آنتوانایی 
این امکان . کنندهاي فردي را حذف میاست که برنامه ها آن، و از مسئولیت جمعی ها آنگرایانه جماعت

پدید آیند  –یعنی کارگزاران جمعی تغییر اجتماعی  –هاي جدیدي یی، سوژههاهست که از چنین جماعت
درواقع، کاستلز مدعی است که با توجه به بحران . اي بر محور هویت برنامه دار برسازندو معناي تازه

اي همین ساختاري جامعۀ مدنی و دولت ملَِی، شاید منبع بالقوة اصلی تغییر اجتماعی در جامعۀ شبکه
 ).89-87: 1385کاستلز، (»باشدهویت 

نگارنده در پایان بخش بحثی را درجهت خالصه سازي و تکمیل مباحث این بخش مطرح می کند که 
کنیم آوریم و تأثیرات مثبت و منفی آن را جستجو میدائماً از رسانه سخن به میان می: به شرح زیر است

ماند و آن اینکه برساختن معنا در جوامع بر ماست جا می که در دست ما و در یک قدمی اما امر مهمی
هاي انسانی ماست، فرهنگ بنیادهایی استوار است که در دست ما و در میان ماست و آن جماعت

ها سازمان یافته است و بر اساس اصول و قواعد خاص معینی از ارزش مجموعهماست که حول محور  بومی
محیط .. .غرافیایی، حافظۀ تاریخی، ملی گرایی وشوند و در آن محلیت جخود شناسایی و مشخص می

گونه در نظر بگیریم که با گسترش و تعین تاریخی جغرافیائی که داریم کنش  یناحال اگر  .عملی ماست
گران اجتماعی جهان غرب براي تکه تکه کردن یا به اصطالح همیشگی تفرقه بینداز و حکومت کن به 

ها ما را متصل به فضا و یله شبکهبه وسدنبال کوچک کردن جهان باشند تا با محو کردن زمان و مکان 
در . امان نمایند و در نهایت هویت و معناهایی براي سالح خودشان بیافرینندخارج از حافظۀ تاریخفرهنگی 

لذا این عالم درونی . ناپذیر نهادینه گردیده استدل هر ایرانی خدا، ملت، خانواد، اجتماع و قوانینی خدشه
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- پس جماعت. شودراك گذارده میبه اشت.. .یله زبان و تصاویر همگانی در ارتباط با گذشته تاریخی وبه وس
هویتی که از ساکنین آریایی فالت ایران با ادیان . منابع هویت پایدار ایرانیان هستند هاي فرهنگی مقاومی
هاي و اعتقاد به وجود خوبی و بدي در نهاد انسان تا رشادت) اعتقاد به زمان بیکران(الهی چون زروانیگري 

به منبع قدرت و قدرت به مثابه فرهنگ زیربناي سلسله مراتب کوروش و داریوش، این فرهنگ به مثا
  . اجتماعی جدید عصر ما خواهد شد

که در مکان و زمان مشترکی حضور داشتند پدید آوردند اما  ها را مردمیدر سراسر تاریخ فرهنگ
ترتیب این به. اندهاي خود بر اجتماع با یکدیگر در ستیر جنگ روانیها و هدفگروهی براي تحمیل ارزش

  . داشتند ها آنزمانی نقش حیاتی در معناي هر فرهنگ و در تکامل تفاوت  –بندیهاي مکانی صورت

آینه کج و معوج فرهنگ  منزلهفرهنگ اضطرار مشخص کنندة برساختن هویت به  1990 د در دهۀ
چیز را امتحانی براساس فرهنگ اضطرار هیچ فردایی وجود ندارد و بایستی بی درنگ همه . اطالعاتی است

« آورد یا از آن سخن به میان می» لش«گرا که لذا فرهنگ خودشیفتگی مصرف. احساس و تجربه کرد
زمان است که مشخص کننده جامعۀ جماعت زمان بی نامد؛در زمان خود جماعت آخرالزمان می» وایت 
  .!سازد نه بهشتاي است که جان پناه میشبکه

در عصر اطالعات و ارتباطات در نابودي مکان در وراي زمان در جوامع سرعت تغییر فرهنگ و جامعه 
حال برساختن هویت اینکه . گیرد و قدرتی ندارداما این تغییر آیا فقط در ذهن صورت می. متفاوت است

چگونه، از چه چیزي توسط چه کسی و به چه منظوري و براي این امر از چه مواد و مصالحی مثل تاریخ، 
ست شناسی نهادهاي تولید و بازتولید خاطره جمعی، رؤیاهاي شخصی دستگاه و جهاز قدرت و جغرافی، زی

  .شود امري مهم استوحی و الزامات دینی استفاده می

هویت مشروعیت بخش که بر اساس نظریه . حال سه صورت از برساختن هویت از هم متمایز هستند
گران اجتماعی صورت براي گسترش سلطه بر کنش اقتدار و سلطه سنت است سلطه توسط نهادهاي غالب

شود که ننگ بر آن زده شده گران انجام میگیرد و هویت مقاومت که براي حفظ ارزش از سوي کنشمی
  .دار استاست و اما آنچه مورد اهمیت در این تحقیق است هویت برنامه

لح فرهنگی قابل دسترس براي گران اجتماعی از هر مصایابد که کنشاین نوع هویت زمانی تحقق می
مثل زمانی که فمنیسم از سنگرهاي دفاع از حقوق و . گیرندتغییر شکل کل ساخت اجتماعی بهره می

  . کشدشود و پدر ساالري را به چالش میهویت زنان خارج می

 تواند پایبندي زنان به هویتسازي است که میدر این تحقیق تأکید بنده بر روي این فرایند هویت
هاي ي تالش براي تحمیل شیوهبه معنادار هویت برنامه. تر یا متزلزل نمایداشان را مستحکمفرهنگی
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فرآیند  که يطوربه  .گرایانه رؤیاهااقتصادي، حیات اجتماعی حاکمیت نه اعالم آرمان توسعهجایگزین 
  .یکپارچگی به دنبال ایجاد حق براي سوژه است

ها در نظر گرفته است؛ بر اساس نظر وي یکی از کارکرد براي رسانه 3هارول السول  شوم کهیادآور می
ها و هنجارها بنیان کارکردهاي رسانه ایجاد انسجام اجتماعی از طریق انتقال اطالعات است که ارزش

در این جریان اجتماعی شدن رسانه با استفاده از . دهنداند و انسجام اجتماعی را افزایش میمشتركتجربه 
دهد که وي بتواند خود را با آن هم هویت ساخته و معرفی کند؛ اي قرار مینمایش فرد را در جامعه صحنه

یگانگی وي از خود بریشه بودن یا از لذا پس ازجذب شدن فرد به آن جامعه یا اجتماع جمعی احساس بی
فرد در اجتماعی شود که  یابد؛ اما این امر شاید به نوعی دیگر باعث قرار گرفتنرود یا کاهش میمیان می

 محدودهبا آن اجتماع اشتراکات ارتباط متقابل، درك و احساس متقابل نداشته باشد و فقط در زمان و 
  .صحنه نمایش و در طول مواجهه با آن شبکه صورت گیرد و لذا فرد دچار بحران هویت گردد

  

  هانگرش خوشبینانه و بدبینانه به رسانه -2-7-3
پـردازان بـدبین بـه    هاي جمعـی دارنـد؛ اکثـر نظریـه    نگاه خوشبینانه و بدبینانه به رسانهپردازن دو نظریه

اي دارم بـه نظریـات   یگانگی انسان شده است، در این میان اشارهخود بها معتقدند که رسانه موجب از رسانه
بـرت  ، ژورژگـوریچ، هر )1858-1918(از خـود بیگـانگی انسـان نـوین    ( اندیشمندانی چـون، گئـؤرك زیمـل   

ي قرن بیستم از نظر فروم، از خـود بیگـانگی    ، مسأله)ي معاصر تک ساحتی شدن انسان در جامعه( 1مارکوزه
یگانگی مـذهبی و سـپس بحـث خـود را بـا از      خود بیله زهد و از به وسیگانگی خود باز  از دیدگاه شریعتی،

خـود  شـریعتی مبحـث از    یگانگی و بازگشـت بـه خویشـتن دکتـر    خود بیگانگی فرهنگی، و رهایی از خود ب
یگـانگی  خود بعلم و تکنولوژي را موجب از  که دکترشریعتی گونه همانرسانم؛ یگانگی انسان را به اتمام میب

اي هـاي مـاهواره  کند؛ دامنه پیشرفت این علم تکنولوژي؛ از ابزارهایی چون اینترنت و شبکهانسان معرفی می
گیـرد تـا محتواهـایی خودسـاخته جوامـع غـرب، در ذهـن        مـی شاهراه ارتباطی بهره  به عنوانفارسی زبان 

گرایـی، سـبک   حال این معنـا انسـان را بـه سـوي مصـرف     . اجتماعات انسانی معناهایی را به مرور پدید آورد
کنـد؛ پاسـخ قابـل کسـب در     زندگی غربی، پایبندي به فرهنگ خودي یا بالعکس بر تضعیف آن تقویت می

  .د بودپایان راه این پایان نامه خواه
 2نوین سخن بـه میـان آورده، گئـورگ زیمـل    یگانگی انسانخود بیکی از اندیشمندانی که در خصوص از 

اي را بـراي   مقدمـه » ي پـول  فلسـفه «جامعه شناس آلمانی است؛ وي در آخرین فصل اثر مشهور خود یعنی 
                                                             

1  -  Marcuse، Herbert 

2 Georg Simmel  
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میان اشیاء بـه شـکلی    پول شیء وارگی ناب است«ي از خود بیگانگی مهیا ساخت؛ زیمل بیان داشته،  نظریه
وي معتقـد اسـت، در جهـان شـیء واره شـده روابـط        .که در حکومت اقتصادي این اشیاء تجلی یافته است

 لـذا فرهنـگ  . نمایـد پولی، هر گونه فرصت و موقعیت فردي براي خالقیت و تحـول فزاینـده را محـدود مـی    
جامعـه نـوین، انسـان در اسـارت     بـاور اسـت در   بـر ایـن   عینی برفرهنگ ذهنی برتري یافتـه اسـت؛ زیمـل،   

«  موقعیـت فرهنگـی کنـونی؛    در زیمـل  .گرفتار آمده اسـت  هاي فرهنگی ساختۀ خود پیش از پیش فرآورده
بیند که نیازهـا و آرزوهـاي او را تحـت سـلطه و در تنگنـا       ي چیزهایی می ي محاصره انسان نوین را در حلقه

؛ ....آفرینـد  انسان مـی  "ساختگی"را براي آوردن نیازهاي  "غیر الزمی"هاي  تکنولوژي فرآورده: دهند قرار می
فـرد تحـت فشـار    . آنکه براي او معنایی دربرداشـته باشـند   اند بی انواع عناصر فرهنگی او را در محاصره گرفته

یـک قفـس   «او یـک نـوع احسـاس و بـه اصـطالح وبـر       ). 266: 1368به نقل از کوزر، (» .. .این عناصر است
کند کـه در آن افـراد در چهـارچوب کارکردهـاي اجتمـاعی یـخ خواهنـد بسـت و          ی میرا پیش بین» آینده

  ). همان(تکمیل عینی جهان به بهاي فساد روح بشري تمام خواهند شد
برخالف زیمل که تکنولوژي را موجب فردگرایی و اسارت انسان در دست عناصر فرهنگـی جهـان نـوین    

گرفتاري انسان امـروز را  ، "انسان تک ساختی"وي در کتاب جامعه شناس فرانس 1عنوان داشته؛ ژورژ گوریچ
گیري از انسـان و طبیعـت    ي بهره گیري از تکنولوژي یا شیوه ي بهره ي تکنولوژي ندانسته، بلکه شیوه توسعه

-به سود توسعه و تکامل تکنولوژیکی و ماالً به سود افزایش تولید بازدارنده یا تحمیـل مصـرف اجبـاري مـی    
. هاي تک سـاختی اسـت   جهان کنونی حوزه تعقل فرد به مسائل تکنولوژي و ارزیابی«... د است،او معتق. داند

منشی و اسـتقالل شخصـی از    گردند و بالنتیجه آزاد بدین ترتیب تدریجاً ابزار تولید برانگیزنده تعقل افراد می
نیـز   را یآدمـ اخالقـی  در جریان این دگرگونی ابزار تولید نقش رهبري . بندد رخت برمی ساخت وجود آدمی

بـه نقـل از   (»کنـد  هـاي مـادي رهبـري مـی     گیرند و جهان چیزها شناخت بشر را بسوي ارزش در دست می
  ).108: 1362مارکوزه، 

یگانگی انسان در جامعه اطالعاتی امـروز سـخن بـه میـان     خود باز دیگر اندیشمندي که در خصوص از  
قـدرتی و نـاتوانی   در جامعه اطالعاتی آینده، موجب بـی آورده و معتقد است که پیچیده شدن روابط شهري 

تحمیـل اراده و   شود و افراد خصوصاً در کشورهاي در حال توسعه دیگر قدرت کنتـرل حسی آشکار فرد می
سـیمن،  . سیمن، میلز و لوکاچ است خواست خود را نسبت به محیط یا شیء یا فرد دیگري نخواهند داشت؛

 -3 3بی معنـایی  -2 2قدرتی یا ناتوانی بی -1: برد کار می ي بینادي به پنج زمینهیگانگی را در خود بمفهوم از 
   .1از خودغریبگی -5 5انزوا -4 4بی هنجاري

                                                             
1 Georgees Gurvitch 

2  -  Powerlessness 

3  -  Meaninglessness 

4  -  Normelssness 

5  -  Isolation 
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وي معتقد است؛ این مفهوم از یک سو اشاره به عدم توانایی حسی افراد بـراي کنتـرل پیامـدها دارد و از    
). 412: 1368کـورز،  (گـردد  امدهاي رفتاري باز میسوي دیگر به عدم توانایی حسی فرد براي پیش بینی پی

یله علم بر موانع طبیعی محیطی سیطره یافتـه، امـا در مقابـل،    به وسي امروز  از نظر سیمن، انسان درجامعه
در واقع انسان امـروز در زنـدان دسـتاوردهاي    . وسایل و ابزارها نیز موجب شده تا فناوري بر او مستولی شود

   .و این امر موجب عدم رضایت او خواهد شد). همان(یر شده استتمدنی و مادي خود اس
این بود که خدا مرده است؛ امـا در قـرن بیسـتم از نظـر      ي از خود بیگانگی انسان در قرن نوزدهم مسأله

هـا   و انسـان . گونـه اسـت   در قرن بیستم از خـود بیگـانگی بیمـار   . فروم مسأله این است که انسان مرده است
شاید بتـوان ایـن عبـارت را کـه     . هاي خودکار و عاري از عواطف انسانی درآیند آدمک رتبه صوممکن است 
 بـه صـورت  بایـد بـر احسـاس از خـود بیگـانگی کـه وي را        به سـخن دیگـر انسـان مـی    « :گوید امرسون می

  ). 1382فروم، (»خود را بازیابدها در آورده غلبه کند و خویشتن حقیقی عقل بت اراده و بی گر بی پرستش
در ادبیـات مارکسیسـتی،   . یگانگی فردي و جمعی ظهور بیشتري داردخود باما در فضاي مارکسیستی از 

شود که طی آن یک فرد، گروه، نهاد یا جامعه، از نتیجه یا محصـول  به عمل یا حالتی اطالق می» بیگانگی«
ریتـزر،  (شـود خود، بیگانه مـی از  ها و در نهایتکند، از دیگر انسانکار خود، از محیطی که در آن زندگی می

1376 .(  
طـرح از خـود بیگـانگی فرهنگـی در جوامـع       "بازگشت به خویشتن"دکتر شریعتی از سردمداران تفکر 

ي فرهنـگ   او درآثارش در شناسـاندن فرهنگـی خـودي، زدودن زنگارهـا از آیینـه     . ارائه کرده است شرقی را
یگانگی فرهنگـی و جـذب دربسـت و    خود بواقب از یژه قشر روشن فکر به عبه وخویش و توجه دادن مردم 

یگـانگی را  خـود ب دکتـر شـریعتی از    بدون چون و چراي عناصر فرهنگ و تمدن غرب تالش نمـوده اسـت،  
در آن ) انسان یـا شـیء  (اي  گردد و شخصیت بیگانه داند که در آن شخصیت واقعی انسان زائل می حالتی می
کند، از نظر دکتر شریعتی علم بـراي ایجـاد قـدرت و تسـلط      میکند و انسان غیر را خود احساس  حلول می

غرضی پلیـد و خطرنـاکی دچـار شـده      انسان بر طبیعت است؛ نه ایجاد زیبایی؛ بنابراین علم امروز به یک بی
غرضـی انسـان را    ایـن بـی  . غرضی که اسمش سیانیتیسم و رسمش اسکوالستیک جدید اسـت  این بی. است

هـاي خیـره    علـم امـروز قـدرت    داري، پول و تولید شده،اي در دست سرمایهسیلهپناه کرده است و علم و بی
ماند و مسـخ و مجنـون    هاي عظیم علم مجهول میآورد، اما خود انسان در زیر این قداراه می به وجودکننده 

  : یله زهد بیان داشتهبه وسیگانگی خود بدکتر شریعتی در از ). 59-60: 1360شریعتی، (یعنی الینه 
انسان در لحظات کار کردن و در متن جامعه سالم و انسانی و در متن روابط بـا دیگـران و بـا جامعـه و     «

خـود  به تعبیر وي از ). 212و  14: همان( »شناسد سازد و خود را می ماشین و طبیعت و لحظات خود را می
سـان آن چـه را کـه    در هر شکلی عبارت از ایـن اسـت کـه ان   . یگانگی فرهنگی حلول دیگري در خود استب

وي بـراي  . احساس نکند، بلکه چیزي را به نام خودش حس کند که خودش نیست "خود"هست به عنوان 
                                                                                                                                                                                          

1  -  Self-Estrangement 
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فرهنگ عبارت است از مجموعـه تجلیـات   «: گویدیگانگی فرهنگی در تعریف از فرهنگ میخود بتوصیف از 
قـوم فـراهم آمـده و شـکل      معنوي، هنري، تاریخی، ادبی، مذهبی و احساس یک قوم که در طول تاریخ آن

مشخصی گرفته، این تجلیات، دردها، نیازها، کیفیت جـنس روح و فطـرت خصوصـیات اجتمـاعی و زیسـت      
مـوقعی کـه مـن مـذهب     . کنـد  مادي و باالخره روابط اجتماعی و ساختمان اقتصادي آن قوم را توجیـه مـی  

کـنم در واقـع    رفرهنگ خود احساس میها و دردها و نیازهاي خود را د ها، رنج ، احساس.خودم، ادبیات خود
کنم و بنابراین فرهنگ روبنـا و نمـودي اسـت از زیربنـا و بـود واقعـی جامعـه و تـاریخ          خودم را احساس می

  ).204: همان(»جامعه خود
ي فرهنـگ   یگانگی فرهنگی شرایطی است که عناصري که سازندهخود ببا توجه به این دوتعریف فوق، از 

و ایـن  . انـد  خود کشـانده اند در فرهنگ روح ما حلول کرد و ما را به سوي از خود بی و روح ملت دیگري بوده
شریعتی معتقد است آنچـه  : ي مبتال به کشورهاي جهان سوم است اي است که از نظر شریعتی مسأله مسأله

بـورژوازي هـم بـه     ...«بلکـه   جوامع جهان سوم را الینه سـاخته ماشـین، بورکراسـی و تکنوکراسـی نیسـت     
تـر اسـت،    تـر و خطرنـاك   اي رسیده تا ما را الینه کنـد؛ آنچـه مـا دچـارش هسـتیم و از همـه خشـن        مرحله

  ).204 -202: همان(» الیناسیون فرهنگی است
هاي نهادي وجود خود ایستادگی کنـد و عناصـر فرهنـگ    اي که بر روي پایهشریعتی معتقد است جامعه

و پسند خود دست به انتخـاب زنـد رشـد و گسـترش حقیقـی       غیر را با خودآگاهی و آزادي و بر اساس نیاز
شـرایط  در« یا» فشار و هجوم«یا » خودباختگی«و » خیرگی«با حالت  اگر در مسیر این انتخاب،«یافته، اما 
» کتمـان خـویش  «گونه تشبیه بـه غیـر و   به تقلید جبري یا به» اخالل در وجود قالب غیر« و یا » وابستگی

بیگانگی بیاراید و بـدان   م و غلبه فرهنگ و روح بیگانه رها کند ویا بکوشد که خود را به خود را در برابر هجو
صـورت از نظـر    تفاخر بنماید و یا در برابر حلول شخصـیت بیگانـه بـه تسـلیم و رضـا تـن در دهـد در ایـن        

   ).152: همان(»شخصیت بیمار است
» زده شـدن جـن «ي به معنـا یگانگی را بخود مفهوم از » خودانسان بی«در کتاب » علی شریعتی«دکتر 

کنـد  چنان که واقعیت و حقیقت دارد، حـس نمـی  حال، انسان خودش را آنگرفته و نوعی بیماري که در آن
-بـه ( ماشـین  دربارهدکترشریعتی سپس بحث الیناسیون را . شناسدیابد و میمی» خود « را در » جن«بلکه 

وجود، مباحث فرهنگی، الیناسـیون بـه وسـیلۀ هـدف و     ي، وحدتپول و بورژواز دربارهو ) وسیلۀ تکنوکراسی
ارتباطـات   مجموعـه اگـر  ). 189-224: 1372شریعتی، (نمایدگیرد و تقبیح میکار میبه.. .حتی زهدگرایی و

یگـانگی را  خود بتلفیق داد و بحث از » باخود، با خدا، با جامعه و با طبیعت«آدمیان را بتوان به چهار ارتباط 
یگانگی با بحث هویـت ارتبـاط   خود بهر چهار ارتباط مطرح نمود، در دو قسم این ارتباطات، بحث از نیز در 

-شود و ارتباط با جامعه که به هویـت جمعـی بـاز مـی    ارتباط با خود که به هویت فردي مربوط می: یابدمی
ود بگیـرد و در  در سطح هویت فردي، ممکن است شخصی از خودبیگانه شود و من غیر را به جاي خ. گردد

هـاي  یوه ارتباطـات و دادوسـتدها، خواسـته   شـ ها و آرزوها، در پوشش، تظاهرات بیرونی، سخن گفتن، آرمان
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اي هاي خود بداند؛ مـثالً از اثـر هنـري   هاي خود ترجیح دهد، بلکه عین خواستهدیگري را نه تنها برخواسته
اینجاسـت کـه در سـطح فـردي،     . او نـدارد . .و خوشش بیاید که اصالً ربطی به او و هویت و سوابق و عالئـق 

در سـطح هویـت جمعـی نیـز     . شـود یگانگی مـی خود بهویت فرد تبدیل به غیر شده و این شخص دچار از 
جـاي  جـاي بازشناسـی خـود و سـوابق خـود، بـه      اي، بـه یا جامعه اي، ملتی، قومیممکن است گروهی، طبقه

  ). 58-61: 1379منصورنژاد، (شناخت هویت سابق

توان چنین برداشت کرد که در صورتیکه بین هویت فردي و هویت جمعی اخـتالف افتـد،   ر نهایت مید
درمبناي اصالت فرد این امر بیگانگی است اما مذموم نیست؛ ولی در صورتی که جامعـه اصـیل تقلـی شـود؛     

 هویـت فـردي و هویـت جمعـی،     .شـود ناهماهنگی هویت فردي با هویت جمعی، آسیب و نقص تلقـی مـی  
  .اندمشترك معنوي

  : گونه بیان داشته  ینایگانگی و بازگشت به خویشتن خود بدکتر شریعتی در رهایی از 
هر ملتی با تاریخ راستین خویش پیوند گیرد و از ذخایر غنی فرهنگ حقیقی خویش تغذیه کنـد و بـه   «

ه کشف مجـدد خـویش   فطرت اصیل و طبیعی خویش بازگردد و از بیماري الینه شدن فرهنگی شفا یابد و ب
نائل آید و برروي دو پاي خویش بایستد و قدرت آنرا بیابد که خود ببیند وخود تجزیـه و تحلیـل و قضـاوت    
نماید و از این طریق به دو خصلت ممتاز انسانی رسد که یکـی صـاحب راي بـودن و دیگـري صـاحب اراده      

یگانگی و بازگشت به خویشـتن انسـان   د بخودر بحث از ). 128: 1360شریعتی، (»...بودن و این یعنی انسان
توانـد   اي سالم و هماهنـگ بـا نیازهـایش، مـی     توان با فراهم ساختن جامعهنیز معتقد است که تنها می فروم

  ).76: 1382فروم، (دارد خویشتن را از عواقب دیوانگی خود مصون نگه
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  :تحقیق مفهومیبندي چارچوب جمع: بخش هفتم -2-8
از آنجـا کـه   . حاضر مخاطب پژوهی است و به تاثیر پیـام هـا بـر مخاطبـان مـی پـردازد       رویکرد پژوهش

جامعـه  (موضوع مورد مطالعه بین رشته اي اسـت، یعنـی بـه بررسـی رابطـه بـین مفهـوم هویـت فرهنگـی         
دستگاه نظري منسـجمی نیـز بـراي تبیـین رابطـه      . می پردازد) مقوله اي ارتباطی(و مفهوم رسانه) شناختی
فهوم وجود ندارد،  بلکه برخی از تئوري هاي محدودي وجود دارند که تنها در سطح کالن و خـرد  این دو م

 Conceptual(لذا به جاي چارچوب تئوریک، از چـارچوب مفهـومی  . به تبیین این دو پدیده  پرداخته اند

Framework( ود کـه  براي تدوین چارچوب مفهومی نیز به دیدگاه هایی پرداخته می شـ .استفاده می شد
بر نقش عوامل مختلف تعیین کننده از جمله نهـاد رسـانه در تثبیـت و دگرگـونی ارزش هـا و مولفـه هـاي        

اکنون پس از مرور مفاهیم اساسی تئوریهاي پیش گفته بـه تـدوین چـارچوب مفهـومی     . هویتی تاکید دارند
هویت فرهنگـی و رسـانه   از آنجایی که موضوع این پژوهش تلفیقی از دو مفهوم . پژوهش حاضر می پردازیم

تئـوي  (است، براي تدوین مولفه و عناصر هویت فرهنگی از دیدگاه ها و تئوري هاي مربـوط بـه ایـن حـوزه    
  .و همچنین نتایج مطالعات تجربی داخلی و خارجی کمک گرفته شده است) تاجفل و جنکینز

هایی که تعریفی  براساس مطالب ذکر شده درنهایت هویت عبارت است از مجموعه ویژگی ها و صفت
را از خود تشکیل داده و مرز بین من و دیگري درسطح فرد، گروه و اجتماع را با فرد، گروه و اجتماع دیگر 

عبارت است از تعریف هر شخص، گروه و اجتماع از خود؛ به نحوي که به هویت درواقع . مشخص می کند
  .آنها عینیتی جداگانه بخشیده می شود

ي دو بعـد تشـابه و تمـایز، موجـب شـناختن و      بر مبنـا شود که هایی گفته میویژگی هویت به ویژگی یا    
محمل و وسیله شـناخت، بـه درك و فهـم افـراد از خـود و       به عنوانهویت . شوندشناسایی افراد و اشیاء می

منبع و سرچشمه معنـا، منبـع    به عنوانهویت . کندیک وجود مشخص و متمایز کمک می به عنواندیگران 
و هویت در عین داشـتن یـک   . هاي جمعی و فردي ماستاخت احساسات، عواطف، سازمان دهنده کنششن

  ). 1390ساعی، (پایدار، جریانی پویاست و داراي الیه فردي و جمعی است سرچشمه
  

در کلی ترین تقسیم بندي هویت را می توان به دو سطح هویت فردي و جمعی تقسیم کرد که هویت 
یک فرد یا پدیده را از فرد یا پدیده هاي دیگر متفاوت می سازد و  مجموع ویژگی هایی است که فردي

ه گروهی از افراد یا پدیده ها را از گروههاي دیگر هویت جمعی مربوط به مولفه ها و معیارهایی است ک
ط به هویت هویت جمعی داراي ابعاد و سطوح متفاوتی است که یکی از این ابعاد مربو .جدا می کند

سبب شناخته شدن و متمایز کردن فرد و جامعه از دیگر افراد و جوامع  هویت فرهنگی. فرهنگی می شود
توان گفت که هویت فرهنگی حاکی از تداوم بین گذشته و حال است و نفس این به نوعی می. شودمی

رهنگی شامل تمام هویت ف). 474و  472: 1373هنوي، (کند تداوم، خود برشناخت گذشته داللت می
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ویژگی هاي فرهنگی می شود که یک گروه را با گروه دیگر متفاوت می سازد و به آن عینیت و تعریف 
 در کلی ترین تقسیم بندي هویت فرهنگی شامل همه انباشته هاي مادي و غیرمادي .متفاوتی می دهد

هویت فرهنگی رابطه . دارد یک محیط فرهنگی می شود که معموالً با یک سرزمین ملی رابطه دیالکتیکی
بنابراین در اینجا منظور از هویت فرهنگی درواقع همان هویت فرهنگی . بسیار تنگاتنگی با هویت ملی دارد

  .اسالمی می باشد که داراي سابقه تاریخی چندهزار ساله می باشد-ایرانی
 پژوهش هویت فرهنگیباتوجه به مطالب ذکر شده و تقسیم بندي هاي متکثر از هویت فرهنگی در این 

هنر ایرانی، ترتبیت فرزندان براساس : این مولفه ها و ابعاد عبارت اند از. می شوددر یازده بعد مفهوم سازي 
اصول ایرانی و اسالمی، پوشش و حجاب بومی و اسالمی، احترام و افتخار به گذشته تاریخی، مفاخر ایرانی، 

لق خاطر به زبان ادبیات ایران، گرایش به ذائقه غذایی ایرانی، آداب و سنن ایرانی، دین و تعالیم دینی، تع
که باتوجه به موارد ذکر شده، هدف نگارنده . اسالمی –فارسی و گذران اوقات فراغت براساس عرف ایرانی 

  .بررسی جامع و مانع مولفه هاي هویت فرهنگ ایرانی بوده است
در صده هاي گذشته، با توجه به ثبات ساختارهاي اجتماعی و خانوادگی، و تدوام بدون نقص جریان 

. عه پذیري، اصول و ویژگی ها و ارزش هاي فرهنگی جامعه ایران در طول تاریخ بازتولید می شده استجام
تغییرات اجتماعی بسرعت افزایش پیدا کرده و نهادهاي اجتماعی کارکرد بازتولید هویت اما در صده اخیر 

د، رسانه با کارکرد اما باتوجه به ویژگی ها ي جامعه جدی. فرهنگی خود را تا حدي از دست داده اند
شبکه هاي ماهواره اي . همبستگی اجتماعی و بازتولید و انتقال ارزش هاي اجتماعی به کمک جامعه آمد

نیز یکی از رسانه هاي قویی در زمینه انتقال ارزش هاي اجتماعی می باشند اما از آنجا که برنامه هاي 
نه ها، در جامعه غربی و براساس اصول و ارزش تولید شده و پیام هاي انتقال داده شده از طریق این رسا

اشاعه این تولیدات از طریق شبکه هاي فارسی زبان به جامعه هاي فرهنگی غربی برساخته می شوند لذا 
ایرانی، مردم ایران و مخصوصاً زنان ایران را دچار تضاد فرهنگی و ارزشی کرده و به تدریج باعث می شود 

خود را از دست داده و با نهادي شدن ارزش هاي جدید انتقال داده شده از هویت فرهنگی سابق  ،که افراد
، هویت فرهنگی )براساس سبک زندگی و ارزش ها و انباشته هاي فرهنگی غربی(طریق رسانه ماهواره 

 و نسبت به مولفه ها و ارزشهاي فرهنگی ایرانی در هر دو سطح عینی و ذهنی ایرانیشان استحاله شده
درنتیجه هویت فرهنگی جدیدي برساخته می شود که بسیاري از وجوه و ارزش هاي . دواگرا می شون

این وضعیت جامعه را با تضاد هویت فرهنگی دوگانه روبرو می کند و . فرهنگی غربی را در خود می پذیرد
   .افراد دچار بحران هویت فرهنگی می شوند

براساس مطالب ذکر شده، شبکه هاي ماهواره اي فارسی زبان در چهار سطح بر تضعیف هویت فرهنگی 
اولین سطح مربوط به مواجهه با شبکه هاي ماهواره اي فارسی زبانی است که : ایرانی زنان تاثیر می گذارند

ین و بنیادیترین مواجهه با شبکه هاي ماهواره اي درواقع مهمتر. در کشورهاي غربی هدایت می شوند
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سطح رابطه ماهواره و هویت فرهنگی را رقم می زند چراکه تنها درصورتی که با شبکه هاي ماهواره اي 
   .مواجهه شود سطوح دیگر تاثیر شبکه هاي ماهواره اي فعال می شوند

 :دیگر سطوح تاثیر شبکه هاي ماهواره اي فارسی زبان بر هویت فرهنگی ایرانی زنان عبارت است از
اعتماد به برنامه هاي شبکه هاي تلویزیون ماهواره اي؛ زمانی که مخاطب به برنامه هاي این رسانه اعتماد 
می کند سرعت پذیرش و نهادي سازي سبک زندگی و ارزشها و پدیده هاي فرهنگی اشاعه شده بتوسط 

ذارد همچنین و از این طریق بر تضعیف هویت فرهنگی خود تاثیر می گ ماهواره را سرعت می بخشد
اعتماد به برنامه تلویزیون ماهواره باعث فعال شدن سطح دیگر آن یعنی ایجاد احساس رضایت و خشنودي 

که این نیز به نوبه خود هم بصورت مستقیم باعث  از استفاده برنامه شبکه هاي ماهواره اي می شود
اطبان شده و هم باعث تشدید در تاثیرگذاري بیشتر محتواي برنامه هاي ماهواره اي بر هویت فرهنگی مخ

  . افزایش استفاده و مواجهه با این رسانه می شود
بحث محتواي برنامه هاي تلویزیون فارسی زبان ماهواره مطرح می  ،عاله بر این عوامل در سطح چهارم

واع در یک تقسیم بندي کلی ان. همچنانکه می دانیم برنامه هاي تلویزیونی محتواهاي متفاوتی دارند. شود
محتواهاي برنامه هاي تلویزیونی را می توان به برنامه هاي خبري و اطالعاتی، موضوعات علمی و مستند، 

که براساس ماهیت آنها، محتواي  برنامه هاي آموزشی و محتواي تفریحی، هیجانی و ارزشی تقسیم کرد
می شود بیشترین تاثیر ارزشی غربی که در قالب برنامه هاي سرگرمی، تفریحی و هیجانی انتقال داده 

براي تبیین تاثیر استفاده از شبکه درنهایت  .منفی را بر هویت فرهنگی بومی و پایبندي به آن می گذارد
  :هاي ماهواره اي فارسی زبان بر هویت فرهنگی گزاره هاي نظري ذیل بیان شده است

بسیاري از دیدگاه ها و تحقیقات تجربی که در فصل دوم این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند برآن 
بودند که رسانه ها از جمله رسانه شفاهی تلویزیون به ویژه تلویزیون هاي ماهواره اي نقش موثري در 

  .و سبک زندگی مردم گذاشته است هویت فرهنگیتاثیرگذاري بر ارزش ها، 
رسانه ها پیام آور ارزش هاي و ایده هاي نو، فاصله گرفتن از ارزش هاي  عتقد است کهمدانیل لرنر 

این کار با . کندمی گرایی کمک  رسانه به فروپاشی سنتاستفاده  ستنی و عامل نوسازي جامعه  هستند و
یگزینی ها، توانا شدن مردم به تخیل ورزیدن و خواهان جا باال رفتن انتظارات و توقعات، باز شدن افق

  .شود شرایط زندگی بهتر براي خود و خانواده عملی می
دیوید رایزمن تاریخ تحوالت جوامع مختلف را به سه دوره سنت راهبر، درون راهبر و دگر راهبر تقسیم 
بندي کرده است که درد وره سوم عامل جامعه پذیري نسل ها رسانه ها هستند و نقش خانواده و نهادهاي 

هویت هاي خاص دهند و  ها را تحت تأثیر قرار می وسایل ارتباط جمعی، توده .ی کندستنی کاهش پیدا م
روابط سنتی و پابرجاي  اصول فرهنگی بومی، انسان در این دوره در پی امحاي. کنند خود را القا می

ها افراد را می  رسانه. هاي قدیم است خانوادگی، خویشاوندي، همسایگی و وسایل ارتباط جمعی دوستی
. ي عزلت، بلکه در میان گروه دوستان و همساالن هم نه در میان جمع خانواده و یا در گوشه ازند، آنس
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و (هایی مانند تلویزیون، رادیو  یابد و رسانه ها در تمام طول حیات انسان تداوم می تأثیر آموزشی رسانه
کنند و به  لشکل توده را هدایت میاي و متحدا دائماً افراد کلیشه) هاي نوین ارتباطات و اطالعات تکنولوژي

  .و در واقع هویت فرهنگی آنها را دوباره شکل می دهند بخشند رفتار آنها نظم می
جورج گربنر مبدع تئوري کاشت، اذعان می کند که رسانه هاي جمعی به ویژه تلویزیون نگرش ها و 

زش ها را در بین اعضاي یک ارزش هایی را که از قبل در فرهنگ وجود دارد پرورش می دهند و این ار
در عین حال تلویزیون به طور فزآینده اي یک دیدگاه غیرواقعی از جهان را . فرهنگ حفظ و تکثیر می کند

نظریه . و هویت هاي فردي و فرهنگی جدیدي در او به وجود می آورد در ذهن مخاطب کشت می کند
مدت رسانه ها، محتواي رسانه اي را به مثابه کاشت به عنوان یکی از نظریه هاي قابل توجه در آثار دراز

محیطی می نگرد که انسان در آنجا زندگی و خود و دیگران را تعریف می کند و باورها و پیش فرض 
تأثیر عمده رسانه ها را  نظریه کاشت،. هایش درباره واقعیات اجتماعی را بسط می دهد و حفظ می کند

تلویزیون داستانگوي بزرگ عصرماست و برنامه هاي آن  ظر گربنر،به ن. فرهنگ پذیري می داند و نه ترغیب
همه برنامه هاي تلویزیون از سرگرم کننده تا خبري، . جمعیت زیادي را تحت پوشش قرار می دهد

این الگوها براي . الگوهاي تکراري و مشابهی را عرضه می کند که گاهی اوقات اسطوره نامیده می شود
بنابراین قرار گرفتن در معرض تلویزیون در درازمدت به . از جهان ارائه می شودتاثیر بر درك بینندگان 

گربنر دو دسته از رسانه ها . تحکیم پایدار جریان اصلی و غالب فرهنگی در ذهن بیننندگان منجر می شود
هایی رسانه هاي انتخابی رسانه . رسانه هاي انتخابی و رسانه هاي غیر انتخابی.را از هم تفکیک می کند

، )سینمایی(هستند که به طور انتخابی مورد استفاده قرار می گیرند مانند رسانه هاي نوشتاري، فیلم
اما یک رسانه . اقل نوعی گزینش هستندعنوارهاي صوتی و تصویري و شبکه هاي کابلی که نیازمند سواد و 

این رسانه . ا قرار گرفته استنسبتاً غیر انتخابی با یک رشته پیام هاي محدود در دسترس  تمامی گروه ه
تالش می کند تا برخی از تفاوت ها را از میان بردارد و گروه هاي بیشماري را که به طور سنتی تجانسی با 

و شبکه هاي تلویزیونی  یکدیگر ندارند در جریان فرهنگی خود جذب کنند که این رسانه همان تلویزیون
  .است ماهواره اي

بازتابندگی هویت به . دارد» بازاندیشانه یا بازتابی«هویت انسان معاصر خصلت به اعتقاد آنتونی گیدنز، 
معناي سیال بودن هویت و تغییر آن در نتیجه شرایط فرهنگی و اجتماعی، ظهور دانش ها، دانستنی ها و 

این مختصات جدید، ماهیت، انتظارات و الگوهاي .. بخصوص فناوري هاي ارتباطی و رسانه اي جدید است
، بازیگران )فناوري ها و رسانه ها(اشکال جدید شناخت و دانش مدرن. دگی روزمره را تغییر می دهدزن

عرصه اجتماعی را قادر می سازد که در همه جا از خانواده گرفته تا سبک زندگی، شغل و حرفه و دولت را 
مان طوالنی بدیهی مدرنیته این امکان آن را نمی دهد تا چیزهاي زیادي را براي ز. به چالش بطلبند

انواع کاالها، اشیاء، روش  از طریق عرضه صورت هاي عینی شده ازبه ویژه تلویزیون ها  رسانه .انگاشته شود
آنها، و همچنین پیچاندن مفاهیم در بسته هاي  هاي کاربرد و استفاده از ها و ایده ها همراه با زمینه
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امروزه در دوران . ترغیب می کنند اي فرهنگی جدیدو الگوه تازه هاي تبلیغاتی، مردم را به پذیرش سبک
از .صورت می گیردي فراملی شدن و بسط ارزش هاي جهانی نیز از طریق رسانه هافرامدرن پدیده جهانی 

ارزشی سنتی نظام  هویت فرهنگی وشکل می گیرد که با  ی و هویت فرهنگییک نظام ارزش این نظر،
بر مبناي چارچوب نظري مدل نظري پژوهش حاضر را طالب باتوجه به این م .استمتفاوت گذشتگان 

  : نمایمگونه ترسیم می ینا

  

  
  مدل نظري تبیین پایبندي به هویت فرهنگی) 3-2(شکل 

  

  فرضیه هاي تحقیق -2-8-3

بین برخورداري و استفاده از شبکه هاي ماهواره اي فارسی زبان و میزان پایبندي زنان به هویت 
  .داردفرهنگی رابطه وجود 

بین محتواي برنامه هاي شبکه هاي ماهواره اي فارسی زبان و میزان پایبندي زنان به هویت   -
 .فرهنگی رابطه وجود دارد
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بین میزان رضایت از برنامه هاي شبکه هاي ماهواره اي فارسی زبان و میزان پایبندي زنان به  -
 .هویت فرهنگی رابطه وجود دارد

امه هاي شبکه هاي ماهواره اي فارسی زبان و میزان پایبندي زنان به بین میزان اعتماد به برن -
 .هویت فرهنگی رابطه وجود دارد

زنان و میزان پایبندي ) اقتصادي  -سن، جنس، تاهل، طبقه اجتماعی(بین متغیرهاي زمینه اي -
 .آنان به  هویت فرهنگی  رابطه وجود دارد
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  :مقدمهـ 1ـ3
 یاز آغاز بررس شیپ دیدارد که با ازین ییپژوهش، به امکانات، ابزارها و روشها یورود به مرحله تجرب

 يابزارها نشیدرگز قیچون موضوع، امکانات و اهداف تحق یاست که عوامل یهیبد. شود دهیشیاند ،یتجرب
اي دارند و در هر  سهم عمده قیاطالعات و به طورخالصه، روش تحق يگردآور هاي وهیش ،يرگی اندازه

 ینیمع يریاندازه گ يو ابزارها دهیبرگز تیواقع یتجرب یبررس يبرا یخاص يها وهیش دیپژوهش به ناچار با
  .به کارگرفته شود یخاص يمدد گرفته وآزمونها

 يرهایمتغ یاتیو عمل مفهومی فیبه تعراختصاص دارد، ابتدا  قیتحق یفصل که به روش شناس نای در
روش برآورد  ،يها، جامعه آمار داده يجمع آور کیو تکن قیروش تحق سپس شود پرداخته می قیتحق

سنجش  سپس ابزار جمع آوري اطالعات معرفی شده و. ی شوندم انیب يرگی نمونه وهیحجم نمونه و ش
داده خواهد  حها توضی داده لیو تحل هنحوه تجزیفصل  نای در نیهمچن. بررسی می شود ییو روا اعتبار

  .شد

  

  تعریف مفاهیم -3-2
در این بخش مفاهیم اصلی که در فرضیه هاي تحقیق آمده و می بایست سنجیده شوند بصورت نظري 

این مفاهیم شامل متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته می شوند که در ذیل به . و عملیاتی تعریف می شوند
  :استتعریف آنها پرداخته شده 
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  متغیرهاي مستقل -3-2-1

  اقتصادي –پایگاه اجتماعی  -3-2-1-1

  : تعریف مفهومی-الف

اقتصادي به تعبیري عبارت است از میزان دست یابی به منابع ارزشمندي مانند  –پایگاه اجتماعی 
بسیاري از جامعه شناسان تحت تاثیر ماکس وبر، موقعیت . قدرت، مالکیت، ثروت، احترام، منزلت و غیره

اي از عوامل وي یعنی مجموعه) ses(اجتماعی-اجتماعی یک شخص را اکنون برحسب پایگاه اقتصادي
  ). 214: 1372رابرتسون، (آمد، نوع شغل، سالهاي تحصیل و گاه مسکن ارزیابی می کنند مانند در

  : تعریف عملیاتی -ب

مقیاس هاي زیادي براي سنجش این متغیر ایجاد شده است، پرکاربردترین این مقیاس ها شاخص 
این مقیاس . شود اقتصادي دانکن است که عموماً در اکثر پیمایش هاي بزرگ از آن استفاده می -اجتماعی

براي رتبه بندي مشاغل از ) 384: 1380میلر،(تحصیالت و وجهه شغلی را به حساب می آورد، درآمد
: غیر عبارت اند ازبنابراین سنجه هاي این مت. استفاده شده است استاندارد 1هولینگ شید) HI(شاخص

  .خانواده و هزینه ماهیانه و میزان درآمد و سرپرست خانوار فرد، شغل میزان تحصیالت

  برخورداري از ماهواره -3-2-1-2
   تعریف نظري - الف 

  .به دسترسی پاسخگو به تلویزیون هاي ماهواره اي گفته می شود 
  تعریف عملیاتی  -ب 

در این پژوهش، میزان دسترسی پاسخگویان به تلویزیون هاي ماهواره اي به پنج طبقه زیر تقسیم می 
که براي تعیین برخورداري آن  .همیشه - 5اکثر اوقات،  - 4تا حدودي،  -3گاهی اوقات،  -2، اصالً - 1:شود

  را به یک متغیر دو شقی برخوردار و غیر برخوردار تبدیل می کنیم
  سطح سنجش  دامنه پاسخ  گویه  متغیر

تا (3، )اوقاتگاهی (2، )اصالً (1  کنماي را تماشا میهاي ماهوارههاي شبکهبرنامهچقدر   برخورداري
  ترتیبی  )همیشه( 5، )اکثر اوقات(4، )حدودي

  

                                                             
1 Hollingsheads Index 
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  از تلویزیون هاي ماهواره اي  )مواجهه( استفاده میزان - 3-2-1-3
   تعریف نظري - الف 

تلویزیون هاي ماهواره اي دسترسی دارد و از آن  عبارت است از مدت زمانی است که پاسخگو به 
  .استفاده می کند

  تعریف عملیاتی  -ب 
رد کل و در  تلویزیون هاي ماهواره اي پاسخگویان به این پژوهش، مدت زمان دسترسی و استفادهدر 

که میزان استفاده را در طوالنی مدت، کوتاه مدت و بصورت  ؟طی سه سوال سنجیده می شود شبانه روز
  کلی اندازه می گیرد

  
  سطح سنجش  دامنه پاسخ  گویه  متغیر

میزان 
  استفاده

برخورداري از تلویزیون هاي ماهواره اي، چند در صورت 
  سال است از آن استفاده می کنید؟

سه ( 3،)دوسال(2، )یک سال وکمتر( 1
پنج سال و ( 5، )چهار سال( 4، )سال

  ).بیشتر
  ترتیبی

در صورت برخورداري از تلویزیون هاي ماهواره اي، در 
  طول شبانه روز چقدر وقت صرف تماشاي آن می کنید؟

، )دوساعت(2، )ساعت وکمتر یک( 1
پنج ( 5، )چهار ساعت( 4، )سه ساعت(3

  ).ساعت و بیشتر
  ترتیبی

میزان دسترسی شما به شبکه هاي تلویزیون ماهواره اي به 
  چه شکلی است

، )تا حدودي( 3، )گاهی اوقات(2، )اصالً (1
  ترتیبی  )همیشه( 5، )اکثر اوقات( 4

 

  از تلویزیون هاي ماهواره اي نوع محتواي مورد استفاده  -3-2-1-4
  

   تعریف نظري - الف 
به تنوع . گیرداي است که توسط پاسخگو مورد استفاده قرار میهاي ماهوارهمنظور محتواي کانال 

نمایند و  اي خاص متمرکز بوده و گرایش خاصی را ارضاء می هاي تلویزیون که هر کدام بر حوزه برنامه
  )1386میرزایی، (شود  کنند، گفته می میمخاطبان بخصوصی را جلب 

  تعریف عملیاتی  -ب 
گزینه تقسیم و با پرسش ابزار سنجیده  4به  ايهاي ماهوارهدر این پژوهش نوع محتواي کانال و برنامه

  .تفریحی، فیلم و سریال -محتواي خبري، آموزشی، سرگرمی: ها متشکلند از شود که این گزینه می
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  سطح سنجش  پاسخدامنه   گویه  شاخص
کسب خبرو 

  اطالعات
هاي به منظور کسب خبر و اطالعات روز،کانال

  کنماي را تماشا میماهواره
کامالً موافقم  موافقم تا حدودي موافق  مخالف 

 کامالً مخالفم
  ترتیبی

فیلم و 
  سریال

هاي به منظور تماشاي فیلم و سریال کانال
  کنماي را تماشا میماهواره

موافقم  موافقم تا حدودي موافق  مخالف کامالً 
 کامالً مخالفم

 ترتیبی

  آموزشی
( به منظور تماشاي موضوعات آموزشی

- به تماشاي کانال...) مثالًآموزش آشپزي، زبان و
  اي می پردازمهاي ماهواره

کامالً موافقم  موافقم تا حدودي موافق  مخالف 
 ترتیبی کامالً مخالفم

هیجان و سرگرمی به سراغ  به منظور تفریح،  سرگرمی
  روماي میهاي ماهوارهکانال

کامالً موافقم  موافقم تا حدودي موافق  مخالف 
 کامالً مخالفم

 ترتیبی

  

  از تلویزیون هاي ماهواره اي )رضایت( میزان خشنودي -3-2-1-5
   تعریف نظري - الف 

  منظور میزان برآورده شدن نیازهاي پاسخگویان در صورت استفاده از کانال هاي ماهواره اي است  
  تعریف عملیاتی  -ب 

: در این پژوهش، میزان خشنودي از کانال هاي ماهواره اي از طریق دو شاخص زیر سنجیده می شود
  .یافتن محتواي مورد عالقه -2برآورده ساختن نیازها و انتظارات، -1

  سطح سنجش  دامنه پاسخ  گویه  متغیر
برآورده 

  ساختن نیازها
 نیازهاي اند،توانسته مورد استفاده من کانال هاي

  ساخته است برآورده را مختلف من
  تا حدودي موافق موافقم  کامالً موافقم

  ترتیبی  کامالً مخالفم مخالف

یافتن محتوایم 
  ورد عالقهم

اي هاي ماهوارهام را در تلویزیونمحتواي مورد عالقه
  یابممی

  تا حدودي موافق موافقم  کامالً موافقم
 ترتیبی  کامالً مخالفم مخالف

  

  اعتماد به تلویزیون هاي ماهواره اي -3-2-1-6
   تعریف نظري - الف 

  . منظور میزان اعتبار و مقبولیت تلویزیون هاي ماهواره اي نزد مخاطبان است 
  تعریف عملیاتی  -ب 

 -1: میزان اعتماد به تلویزیون هاي ماهواره اي از طریق سه شاخص پرسیده می شود در این پژوهش،
  .شفافیت -3صحت و صداقت و درستی محتوا،  -2بی طرفی 
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  سطح سنجش  دامنه پاسخ  گویه  متغیر

اي را در گزارش و بیان هاي ماهوارهکانال  بی طرفی
  دانمطرف میرویداد ها بی

حدودي موافق  مخالف کامالً موافقم  موافقم تا 
  ترتیبی  کامالً مخالفم

صحت و 
  صداقت

اي را هاي ماهوارهها و محتواهاي کانالپیام
  دانمواقعی و درست می

کامالً موافقم  موافقم تا حدودي موافق  مخالف 
 ترتیبی  کامالً مخالفم

اي را شفاف و عاري هاي ماهوارهمحتواي کانال  شفافیت
  دانماز ابهام می

موافقم  موافقم تا حدودي موافق  مخالف  کامالً
  ترتیبی  کامالً مخالفم

  

  )پایبندي به هویت فرهنگی(متغیر وابسته  -3-2-2

  تعریف نظري -الف

به . شودسبب شناخته شدن و متمایز کردن فرد و جامعه از دیگر افراد و جوامع می هویت فرهنگی
بین گذشته و حال است و نفس این تداوم، خود توان گفت که هویت فرهنگی حاکی از تداوم نوعی می

هویت فرهنگی وابستگی و وفاداري به ). 474و  472: 1373هنوي، (کندبرشناخت گذشته داللت می
حاجیانی، به (ها، عقاید و مناسک و آداب و رسوم است ها، باورها، اندیشهفرهنگ و تعلقات آن چون سلیقه

اي معموالً در همه جا و همه وقت بر اصالت فرهنگی خود جامعههر ). 200-193: 1379نقل از کالنتري، 
هاي این هویت را زنده نگه دارد و از آن دفاع کوشد که باقدرت و غرور مشخصهکند و میتأکید می

  ).77، 1386شهابی، (کند
توان اینگونه عنوان نمود که هویت فرهنگی یک ملت حاصل خودآگاهی نسبت به انباشتی درنهایت می
  . هاي فرهنگی آن ملت است که در طول زمان شکل گرفته استتاریخی از تجربه

  
  :تعریف عملیاتی

قابل سنجش کردن متغیر پایبندي به هویت فرهنگی زنان با توجه به ابعاد درنظر گرفته شده در جهت 
سی علوم در این پژوهش از مقیاس هاي استاندارد پایبندي به هویت فرهنگی در کتاب سنجش مفاهیم اسا

در این با توجه به مباحث نظري و مقیاس مورد نظر، . استفاده شده است) 1383علیخواه، (اجتماعی 
  :شودزیر سنجیده می ابعادتحقیق هویت فرهنگی با 

- اي بشر محسوب میهایی است که مهمترین دستگاه نشانهاي از نمادها و نشانهمجموعه :زبان -1
ها با هم شده و از هاي اجتماعی و فرهنگی بشر، عامل پیوند انسانشود و از طریق انتقال اندوخته

رود که در شکل دادن هویت بسیار موثر است شمار میها بهوسایل عمده تعبیر و تفسیر واقعیت
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- بنابراین افراد در طول تاریخ، با استفاده از زبان مشترك به بازیابی و باخوانی هویت خود می
  ).125: 60 برگر و لوکمان،(پردازند

ادبیات اول تجلی . ادبیات داستانی، تجلی بلوغ و نبوغ نخبگان یک ملت است :ادبیات فارسی -2
بنابراین صفتی که . دهدهویت ایرانی است و در مرحله بعد بخشی از فرهنگ جهانی را تشکیل می

تعریف ما تعیین  اي که ما در نزد دیگران داریم، در ارائهدهند و یا ویژگیدیگران به ما نسبت می
دنیا ایرانیان را . ترین نماینده هویت ایرانی استشعر مهمترین پدیده فرهنگی ایران و لطیف. اندکننده

هاي شعر به عنوان یکی از شاخص. با شاعرانی چون فردوسی، حافظ، نظامی، خیام و مولوي می شناسد
: 1384خالقی مطلق، (مورد ما دارد بدیلی در تنظیم شناخت دیگران دربرجسته هویت ایرانی نقش بی

9.(   
 تعالیم مذهبی و دینی موجب وفاداري و پایبندي به اعتقادات و مناسک: دین و میراث دینی -3
دین موجب دلگرمی، سرزندگی و نشاط . باشددهی هویت میهاي مذهبی فراگیر، در فرایند شکلآیین

قع با تأکید بر بعد عینی و خارج در مفهوم باشد ضمن آنکه در بسیاري از مواو اشتیاق عمومی می
اجالل، (جامعه شناختی آن، با سایر مضامین ملی از جمله دولت، تاریخ و میراث فرهنگی آمیخته است

1374 :111.(  
آگاهی مشترك افراد یک جامعه از گذشته تاریخی و احساس دلبستگی به آن  :گذشته تاریخی -4

هاي مختلف به یکدیگر که مانع جدا پیوند دهنده نسل» داريپنتاریخ«و احساس هویت تاریخ و هم 
شود اي با هویت تاریخی خود تعریف و ترسیم میزیرا هر جامعه. شودشدن یک نسل از تاریخش می

  .)20: 1378معمار، (

رشد دادن یا «عبارت است از  معناي اصطالحی تربیت، تربیت یعنی رشد دادن :تربیت فرزندان -5
از این رو  »زمینه رشد و شکوفایی استعدادها و به فعلیت رساندن قواي نهفته یک موجودفراهم کردن 

واده شکل و ریشه می گیرد و زیر نظر والدین کودك قرار تربیت انسان که از کودکی و در محیط خان
نشان دهنده نقش بسیار مهم والدین در تربیت . صورت بگیرد دارد تا تربیت کودك به نحو احسن

والدین باید با شناخت و به کار گیري روش هاي صحیح تربیتی دوران کودکی . ن می باشدکودکا
ربیت خود قرار دهنده زیر این والدین است که با تربیتش هم فرزندان خود را به نحو احسن زیر سایه ت

ز تربیت عبارت ا ).6 :1385، رهبر(فرزند خود و هم جامعه را از مشکالت احتمالی به دور می کند 
مجموعه وسایلی است که به کمک آن رشد، سازندگی جریان یا شکوفایی و حتی ارتقاء زندگی انسان 

هاي زیستی، روانی، اجتماعی، به وسیله آموزش و یادگیري تجارب مختلف راهنمایی شده با از جنبه
رد تا امکان امکان و تسهیالت آن را فراهم کند این امر باید درد ورنمایی واحد به صورتی انجام پذی

یادگیري وسایل، روابط عاطفی، فراگیري قواعد زندگی در ابعاد چهارگانه ي اجباري عشق و قدرت، 
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را فراهم سازد که نیازهاي اساسی و نه سطحی کودك را  آزادي و انضباط و تکامل در محیطی مطلوب
  ).52 :1381الفرن، (ارضا کند 

ذائقه  .زنندفرهنگی و طبیعی شان دست به انتخاب میافراد با توجه به محیط : ذائقه غذایی -6
مبنایی است که افراد به واسطه آن خود و طبقه خود را از دیگران متمایز و بر اساس آن خود را دسته 

کاالهاي بسیاري را می توان نام برد که افراد با مصرف آنها خود را از دیگران متمایز و .  بندي می کنند
  .و ذائقه هاي خاصی تعریف می کنندبراي خود سبک زندگی 

داند که فرد بعد از ها میاي از مشغولیتژوفر دومازدیه فراغت را مجموعه: گذران اوقات فراغت -7
گزیند و شامل هاي شغلی، خانوادگی و اجتماعی، براي رضایت خاطر خود برمیآزاد شدن از ضررت

  .شودمی هاي فرداستراحت، تفریح و یا توسعه دانش و توانایی
استفاده از نوعی از پوشش و لباس است که هم مولفه هاي قومی  :اسالمی –نوع پوشش ایرانی  -8

و سنتی ایرانی را درخود حفظ کرده است و هم نوع پوشش براساس اصول اسالمی و حفظ حجاب 
  . اسالمی زنان می باشد

سنتی، دکوراسیون سنتی، و  درواقع شامل تولیدات فرهنگی عینی ازجمله موسیقی بومی و: هنر -9
  .افتخار به انباشته هاي هنري ایرانی می شود

 اخالقیات، قوانین نا نوشته، هنرها، باورها، از اي پیچیده مجموعه :پایبندي به سنن ایرانی -10
  .را سنن ایرانی می گوییم گیرد فرا می خویش جامعه از عضوي عنوان به یک ایرانی که هرچه و عادات
این بعد از پاینبدي به هویت فرهنگی اشمل توجه و احترام و افتخار به مشاهیر و  :مفاخر -11

  .افتخارات فرهنگی و ملی کشور ایران میشود
طبق مقیاس استفاده شده از کتاب علیخواه و تعدیالت انجام شده تعریف عملیاتی متغیر پایبندي 

  :ستبه هویت فرهنگی براساس ابعاد مختلف آن در جدول ذیل آمده ا
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 سطح سنجش دامنه پاسخ گویه متغیر

دین و تعالیم 
 دینی

خواندن نماز، روزه مانند  مذهبی تهايبه اصول و سن
 پاي بند هستم گرفتن، نماز جماعت

) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(کامالً موافق
 )1(، کامالً مخالف)2(مخالف

 ترتیبی

عاشورا، هاي مذهبی مانند معموالً در بیشتر مراسم
  کنمشرکت می... تاسوعا، نماز عید فطر و

) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(کامالً موافق
 )1(، کامالً مخالف)2(مخالف

 ترتیبی

فقط با داشتن دین و ایمان قوي و مذهبی بودن، 
  می توان به سعادت و کمال رسید

) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(کامالً موافق
 )1(، کامالً مخالف)2(مخالف

 ترتیبی

گذشته 
  تاریخی

) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(کامالً موافق  تاریخ ایران، پر از شکوه و عظمت و افتخار است
 )1(، کامالً مخالف)2(مخالف

 ترتیبی

مثل تخت  مربوط به دوران ایران باستان یآثار تاریخ
ظلم  همربوط به دوران طاغوت است و نشان، جمشید

  است شاهان و رنج مظلومان

) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(کامالً موافق
 )1(، کامالً مخالف)2(مخالف

 ترتیبی

با دیدن جاهاي باستانی ایران مثل تخت جمشید و 
  غیره احساس غرور می کنم

) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(کامالً موافق
 )1(، کامالً مخالف)2(مخالف

 ترتیبی

 سنن ایران

 

و چهارشنبه مثل نوروز  آداب و رسوم ایرانیان
باید آنها را حفظ  و است مانشانه هویت  ،سوري

  کنیم

) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(کامالً موافق
 )1(، کامالً مخالف)2(مخالف

 ترتیبی

 به بیشتر آداب و رسوم ایرانی آیینی کهنه است، من
... آداب و رسوم غربی و جشن هایی چون ولنتاین و

  عالقه دارم

) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(کامالً موافق
 )1(، کامالً مخالف)2(مخالف

 ترتیبی

رفتار و اخالق و اعمال ناپسند ایرانیان ریشه در 
  .آداب و رسوم سنتی و بومی آنان دارد

) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(کامالً موافق
 )1(، کامالً مخالف)2(مخالف

 ترتیبی

دانم خود را به آداب، سنن و رسوم ایرانی پایبند می 
 و آنها را حفظ می کنم

) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(کامالً موافق
 )1(، کامالً مخالف)2(مخالف

 ترتیبی

تربیت 
  فرزندان

سعی می کنم فرزندانم را براساس فرهنگ اسالمی و 
  تا فرهنگ غربی و مدرن ایرانی تربیت کنم

 
) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(کامالً موافق

  )1(مخالف، کامالً )2(مخالف
 ترتیبی

اسم بچه هایم بیشتر اسامی غربی و  دوست دارم
  جدید باشد تا اسامی اسالمی و ایرانی

  

) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(کامالً موافق
 ترتیبی  )1(، کامالً مخالف)2(مخالف

پوشش ایرانی 
( اسالمی –

 )بومی 

 خاب نوع پوشش و حجابم به معیارهاییمن در انت
دار بودن، شیک و زیبا بودن، مارکمانند مد روز 

 .دهماهمیت می... بودن و

) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(کامالً موافق
 )1(، کامالً مخالف)2(مخالف

 ترتیبی

پوشش و حجابم به معیارهاي سنتی مانند اسالمی 
بودن، مقبولیت جامعه، همخوانی با فرهنگ جامعه 

  .اسالمی نزدیک است –ایرانی 

) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(موافقکامالً 
 )1(، کامالً مخالف)2(مخالف

 ترتیبی

 ذائقه غذایی
غذاهاي سنتی ایرانی لذت  خوردناز درست کردن و 

 برممی
) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(کامالً موافق

 )1(، کامالً مخالف)2(مخالف
 ترتیبی
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را بر .. .پیتزا، الزانیا و، غذاهایی چون فست فود
  دهمسنتی ایرانی ترجیح می غذاهاي

) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(کامالً موافق
 )1(، کامالً مخالف)2(مخالف

 ترتیبی

تفریحات و 
اوقات 

مدرن، (فراغت
 )سنتی

کنم اوقات فراغتم را در همنشینی با سعی می
 دوستان و افراد خانواده و فامیل بگذرانم

) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(کامالً موافق
 )1(، کامالً مخالف)2(مخالف

 ترتیبی

، ورزشی فعالیت هایی مانند بیشتر اوقات فراغتم را با
پر می  ...سینما، تماشاي تلویزیون و، رفتن به تئاتر

  کنم

) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(کامالً موافق
 )1(، کامالً مخالف)2(مخالف

 ترتیبی

 زبان

) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(کامالً موافق  زبان فارسی نشانه شخصیت و غرور ایرانی است
 )1(، کامالً مخالف)2(مخالف

 ترتیبی

مند هستم عنوان یک ایرانی به زبان فارسی عالقهبه
  ورزمو به آن عشق می

) 3(، تا حدودي)2(موافق)  1(کامالً موافق
 )5(، کامالً مخالف)4(مخالف

 ترتیبی

و  هاواژه از کردنم صحبت در کنم که می تالش
 استفاده کنم التین انگلیسی و کلمات

) 3(، تا حدودي)2(موافق)  1(کامالً موافق
 )5(، کامالً مخالف)4(مخالف

 ترتیبی

  ادبیات
  

سی، مثنوي و آثار ادبی ایران نظیر شاهنامه فردو
ترین آثار ادبی جهان غنی معنوي و دیوان حافظ

.هستند  

) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(کامالً موافق
 )1(، کامالً مخالف)2(مخالف

 ترتیبی

-از خواندن آثار شعرا و نویسندگان ایرانی لذت می
 برم

) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(کامالً موافق
 )1(، کامالً مخالف)2(مخالف

 ترتیبی

  
  مفاخر

هاي ادبی و نویسندگان ایرانی نظیر به شخصیت
کنمافتخار می.. .حافظ، مولوي، خیام و شاملو و  

) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(کامالً موافق
 )1(، کامالً مخالف)2(مخالف

 ترتیبی

کسانی مانند کوروش کبیر، مصدق، ستارخان و باقر 
مایه افتخار ما ایرانی ها هستند.. .خان و  

) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(کامالً موافق
    )1(، کامالً مخالف)2(مخالف

دانشمندان ایرانی علم و دانش امروزي دنیا مدیون 
سینا و ابوریحان بیرونی استهمچون ابن  

) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(کامالً موافق
 )1(، کامالً مخالف)2(مخالف

 ترتیبی

  هنر

میناتور (براي تزئین منزل و محل کار خود از نقاشی
.کنمو خوشنویسی ایرانی استفاده می.. ) .و  

) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(کامالً موافق
 )1(، کامالً مخالف)2(مخالف

 ترتیبی

در فرش و مبله کردن محیط داخلی منزلم ترجیح 
.دهم از صنایع دستی ایرانی استفاده کنممی  

) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(کامالً موافق
 )1(، کامالً مخالف)2(مخالف

 ترتیبی

در اوقات فراغت معموالً به موسیقی و آوازهاي 
کنممیسنتی ایرانی را گوش   

) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(کامالً موافق
 )1(، کامالً مخالف)2(مخالف

 ترتیبی

) 3(، تا حدودي)4(موافق)  5(کامالً موافق هنر نزد ایرانیان است و بس
 )1(، کامالً مخالف)2(مخالف

 ترتیبی
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  روش تحقیق -3-3
پاسخگویی به سواالت پژوهش، باشد و رویکرد پژوهشی  تحقیق حاضر بر اساس هدف، کاربردي می

روش ازنظر زمانی این مطالعه بصورت پیمایش مقطعی بوده است چراکه . بوده است 1روش پیمایشی
یک روز، یک (پیمایش مقطعی با هدف گردآوري داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی

  . از طریق نمونه گیري از جامعه انجام می شود) هفته، یک ماه

  

  :قیتحق زمانی و مکانی قلمرو -3-4
و مباحث  يا ماهواره يها برنامه ،ینید ،یفرهنگ تیرا مباحث مرتبط با هو قیتحق یموضوع قلمرو

 یآن به صورت مقطع یحاضر را شهر تهران و قلمرو زمان قیتحق یقلمرو مکان. دهد یم لیمرتبط با آن تشک
  .باشد یم 1392و سال 

  

  تحلیلواحد مشاهده و واحد  -3-5
براساس روش تحقیق انتخاب شده، واحد جمع آوري اطالعات یا مشاهده، و همچنین واحد تحلیل در 

  .سطح خرد و فرد بوده است

  

  :ابزارهاي مورد استفاده در گردآوري اطالعات -3-6
اي و میدانی  یابی به هدف تحقیق مطالعات کتابخانه هاي مورد نیاز براي دست جهت گردآوري داده

ابزار جمع آوري . اي صورت گرفت هاي پژوهش مطالعات کتابخانه جهت شناسایی شاخص. گرفتصورت 
اطالعات براساس روش تحقیق انتخاب شده، ابزار پرسشنامه بوده است که بر اساس تعاریف عملیاتی از 

ی و متغیرهاي تحقیق، و استفاده از مقیاس استاندارد در سنجش مفهوم پایبندي به هویت فرهنگی، طراح
  آوري گردید هاي مورد نیاز جمع به روش میدانی داده

  

                                                             
1. Survey 
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   آماري جامعه -3-7
 مشترك صفت یک حداقل داراي که واحدها یا افراد از اي مجموعه از است عبارت آماري جامعۀ یک
 عدم علت به دهند می تشکیل تهران شهر سال 49 تا 15 زنان را شامل تحقیق آماري جامعه .باشند

  .شد استفاده تصادفی اي خوشه گیري نمونه روش از آماري جامعه اعضاي کل به دسترسی

  

  و تعیین حجم نمونه آماري نمونه -3-8
 شود، می انتخاب بزرگتر اي جامعه یا گروه قسمت، یک از که ها نشانه از اي مجموعه از است عبارت نمونه

 بزرگتر جامعۀ یا گروه قسمت، آن هاي ویژگی و کیفیات معرف مجموعه این که طوري به
در این پژوهش به دلیل گستردگی جامعه آماري نمونه اي از آن انتخاب شده ). 250: 1383خاکی،(باشد
  :کوکران فرمول براساس. شد استفاده کوکران فرمول از نمونه حجم تعیین جهت حاضر تحقیق در. است

   

  نفر درنظر گرفته شده است 400که براي اطمینان  .گیرند می دربر را نفر 384   = نمونه حجم

:N1390 سال سرشماري براساس نفر 2845220) ساله49تا  15زنان ( آماري جامعه کل حجم  

 t:ضریب اینکه به توجه با اینجا در قبول، قابل اطمینان ضریب به دستیابی براي الزم استاندارد اشتباه 
  باشد می 96/1 مساوي t است، شده درنظرگرفته درصد 95 اطمینان

 d:است شده محاسبه 05/0 اینجا در که مطلوب احتمالی دقت  

S2: شد گرفته نظر در 5/0 برابر که مطالعه مورد پدیده واریانس.  

 38408,384
25.0*8416.30025.0*2221640

0.25*3.8416*2845220n 



  

  

  :گیري نمونه شیوه -3-9
 .شود می استفاده اي مرحله چند اي خوشه گیري نمونه روش از تحقیق نمونه جمعیت انتخاب براي

 تقسیم غرب و شرق جنوب، شمال، مرکز، قسمت پنج به را تهران شهر ي گانه 22 مناطق که صورت بدین
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 از ترتیب بدین. بخش جغرافیایی تقسیم شده است 4، هر منطقه نیز به منطقه 10 انتخاب از پس و نموده
 قسمت از ،14و 8 منطقه شرق قسمت از، 20 و16 منطقه جنوب، قسمت از، 3و 1 منطقه شمال قسمت

 برآورد نمونه حجم کل اینکه به توجه با. شدند انتخاب 10و 6 منطقه مرکز قسمت از و 9و 5 منطقه غرب
 طور به ،)غرب و شرق جنوب، شمال، مرکز،(تهران هاي قسمت یک هر در براي لذا است، نفر 400شده

 نمونه چهارچوب عنوان به شده انتخاب مناطق بعد مرحله در .شده است تکمیل پرسشنامه 40 مساوي
 را محله یک اي خوشه بصورت بخش آن به ورود با پرسشگر هر و تقسیم جغرافیایی بخش چهار به گیري

 گیري نمونه اصول رعایت با و کرده انتخاب را بلوك دو تنها زمانی مشکالت دلیل به محله هر در و انتخاب
 نظر مورد نمونه و رفته مشاهده هاي واحد منزل درب به نهایت در مختلف هاي کوچه انتخاب با اي خوشه

 مورد و انتخاب آماري نمونه پنج بلوك هر در که طوري است کرده انتخاب سال 49 تا 15 زنان از را خود
  .اند شده واقع سنجش

  2و روایی 1اعتبار آزمون مقدماتی و -3-10
 این در. شود می تقسیم اي سازه اعتبار و معیار اعتبار صوري، اعتبار نوع سه به اعتبار مجموع در

 تاکید بیشترین زمانی، و لوجستیکی هاي محدودیت و ها مقیاس از بعضی بوده استاندارد دلیل به پژوهش
 اول مرحله در تکمیلی تحصیالت دانشجویان نظر براساس که است بوده پرسشنامه صوري اعتبار روي
 عاملی تحلیل توسط مکنون متغیرهاي بازنمایی ضرایب مقدار همچنین. است شده اعمال آزمون پیش

  بررسی شده است نظر مورد هاي مقیاس اي سازه اعتبار تایید راستاي در حدودي تا تاییدي

 گیري اندازه نتیجه بودن ثابت و پایا یا و سنجش در دقت از است عبارت نیز اعتماد قابلیت یا روایی
 گیري اندازه وسیله اعتماد قابلیت موارد مهمترین از یکی. مختلف هاي مکان و زمانها در نظر مورد مفهوم
 اعتماد قابلیت شاخص آوردن بدست براي. خاص گویه یک از ها آزمودنی همه یکسان فهم از است عبارت
 کرونباخ آلفاي آماره درنهایت و ها گویه دوي به دو همبستگی مقیاس، با گویه همبستگی میزان از معموالً

. است شده گزارش تحقیق متغیرهاي از یک هر آماره این میزان) 1-3( جدول در که شود می استفاده
. است 0,70 باالي ان مطلوب حد ولی گیرند می درنظر 0,40 را آماره این قبول مورد پایین حد معموالً

 بررسی آن هدف که گرفته قرار سنجش مورد اي مرحله دو آزمون پیش یک در اولیه پرسشنامه بنابراین
 ابهام رفع و سواالت تاخر و تقدم و شکلی اصالح همچنین و پرسشنامه متغیرهاي روایی و اعتبار میزان
 شده داده تکمیلی تحصیالت دانشجویان از تعدادي به اولیه پرسشنامه اول مرحله در .خواهد بود ها گویه

                                                             
1 Validity 

2 Reliability 
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 متغیرها از کدام هر) گیري نمونه اعتبار و محتوایی اعتبار( صوري اعتبار میزان به نسبت را خود نظر تا
 با پردازش، از بعد که می شود داده آماري نمونه از نفر 30 به دوم پرسشنامه بعد درمرحله و بدهند گزارش
 با گویه و گویه با گویه همبستگی و "کرونباخ آلفاي" آزمون از آن پایایی میزان گیري اندازه از استفاده
 نهایی پرسشنامه مشاور، و راهنما اساتید نظر با درنهایت. می شود اصالح نظر مورد هاي مقیاس مقیاس،

  می شود تکثیر آماده

پایایی تحقیق و مقادیر آلفاي کرونباخ): 1-3(جدول   
  تعداد سواالت  ضریب آلفاي کرونباخ  سازه مورد بررسی

  30  0,932 )شاخص(هویت فرهنگی 
  3  0,644 )استفاده(میزان مواجهه 

  2  0,894 میزان خشنودي
اعتماد به تلویزیون هاي ماهواره 

 اي
0,812  3  

  4  0,592 محتواي مورد استفاده

  

هاي آماري مورد استفاده براي تجزیه و تحلیل ا و تکنیکهشابزارها، رو -3-11
 هاداده

پردازش و روفی پس از جمع آوري و  روش تحلیل در این پژوهش روش تحلیل آماري بوده است و
 SPSSتوسط نرم افزارهاي ها، اطالعات جمع آوري شده تلخیص دادهگري گزینه هاي بی پاسخ و نیز 

  .پرسشنامه بوده است 400تعداد پرسشنامه هاي وارد شده به تحلیل برابر با  .تحلیل شده است 20.0

  

  بندي جمع-3-12
مفهومی و عملیاتی تعریف شده اند و در مرحله مفاهیم و متغیرهاي مورد نظر از نظر  حاضر فصل در

. شد تعیین مطالعه مورد نمونه حجم و آماري جامعه. گرفت قرار تشریح مورد پژوهش تحقیق بعد روش
 طریق از تحقیق هاي داده شد، قید که طور همان. شد اشاره تحقیق هاي داده گردآوري ابزار به سپس

 در. گرفت قرار بررسی مورد ها داده تحلیل و تجزیه هاي تکنیک انتهاي در. شد خواهد آوري جمع پرسشنامه
  .پرداخت خواهیم تحقیق روش سازي پیاده از حاصل هاي یافته به آتی فصل
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  تحقیقیافته هاي : فصل چهارم
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  مقدمه -4-1
. از طریق پرسشنامه می پردازیم در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات جمع آوري شده

 SPSSتجزیه و تحلیل اطالعات از طریق آزمون هاي آماري توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار 
) متغیرهاي زمینه و متغیرهاي اصلی(تک متغیره ابتدا یافته هاي توصیفی در این فصل.صورت گرفته است

  .تبیینی ارائه می شود ت یافته هاي تحلیل چند متغیرهدرنهای و دو متغیره و سپس یافته هاي استنباطی

  

  تحلیل تک متغیرهیافته هاي -2-1- 4
در این بخش یافته هاي تحلیل تک متغیره مربوطه به ویژگی هاي زمینه اي و متغیرهاي اصلی 

این بخش به دو بخش گزارش تحلیل متغیرهاي زمینه اي و تحلیل متغیرهاي . تحقیق گزارش می شود
  شودحقیق تقسیم می اصلی ت

  

  تحلیل توصیفی متغیرهاي زمینه اي-1- 1- 4-2

در این بخش جداول توزیع فراوانی و آماره هاي گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهاي زمینه اي 
 گزارش می شود
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  سن پاسخگویان - ١-١-١- ٢-٤

توزیع فراوانی سن پاسخگویان) 1-4(جدول  
  درصد معتبر  درصد  فراوانی  طبقه سنی

 21.5 21.5 86  سال 24زیر 

 35.0 35.0 140  32تا  24

 23.0 23.0 92  40تا  33

 20.5 20.5 82  سال 40باالي 

 100.0 100.0 400  جمع

 تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار

9,10 31,64 49 15 400 

  

 9,1سال و نیم بوده و انحراف معیار آن  31 بیشتر از براساس جدول فوق میانگین سنی پاسخگویان،
سال عمر  24درصد افراد زیر  21,5توزیع طبقه سنی آنها نیز به این ترتیب بوده است که . سال است

درصد دیگر نیز در طبقه سنی  23. سال قرار داشته اند 32تا  34درصد نیز در طبقه سنی  35داشته اند و 
  . سال قرار گرفته اند 40درصد نیز در طبقه سنی باالتر از  20,5سال قرار داشته و درنهایت  40تا  33
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توزیع هستوگرام سن پاسخگویان) 1- 4(نمودار   
 

  وضعیت تاهل - ٢-١-١- ٢-٤

توزیع فراوانی وضع تاهل پاسخگویان) 2- 4(جدول شماره   
  درصد معتبر  درصد  فراوانی  وضع تاهل

 40.0 40.0 160  مجرد

 56.5 56.5 226  متاهل

 3.5 3.5 14  مطلقه

 100.0 100.0 400  جمع
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درصد  3,5. درصد پاسخگویان متاهل بوده اند 56,5درصد مجرد بوده و  40 فوق براساس این جدول
  .بوده اندمطلقه باقیمانده نیز 

  

  میزان تحصیالت - ٣-١-١- ٢-٤

توزیع فراوانی میزان تحصیالت پاسخگویان) 3- 4(جدول شماره   
  درصد معتبر  درصد  فراوانی  تحصیالت سطح

 1.0 1.0 4  ابتدایی
 3.0 3.0 12  راهنمایی

 38.0 38.0 152  دیپلم
 17.5 17.5 70  کاردانی

 34.5 34.5 138  کارشناسی
 6.0 6.0 24  کارشناسی ارشد

 0 0 0  دکتري

 100.0 100.0 400  جمع

 
درصد تحصیالت  3تحصیالت ابتدایی داشته  افراد درصد 1درکل براساس جدول توزیع فراوانی فوق 

درصد  34,5کاردانی داشته و  تحصیالت درصد 17,5. درصد تحصیالت دیپلم داشته اند38راهنمایی و 
درحالیکه هیچ کارشناسی ارشد داشته اند  از پاسخگویان تحصیالت درصد 6 درنهایت و اند کارشناسی بوده

  کسی مدرك دکتري نداشته است
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پاسخگویان تحصیالتسطح  هستوگرام توزیع) 2- 4( نمودار  
 
 

  وضعیت شغلی  - ٤-١-١- ٢-٤

توزیع فراوانی وضعیت شغلی پاسخگویان) 4- 4(جدول شماره   
  درصد معتبر  درصد  فراوانی  وضعیت شغلی

 35.0 35.0 140  شاغل

 21.5 21.5 86  در حال تحصیل

 2.5 2.5 10  بیکارفصلی

 41.0 41.0 164  خانه دار

 100.0 100.0 400  جمع
 

درصد  2,5. درصد در حال تحصیل بوده اند 21,5درصد افراد شاغل بوده و  35براساس این جدول      
  نمودار زیر توزیع فراوانی آنها را نشان می دهد. بیکار دایم بوده اند باقیمانده نیز درصد 41بیکار فصلی و 
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پاسخگویان فراوانی وضعیت اشغال توزیع) 3- 4( نمودار  
 
 

  فرد نوع شغل - ٥-١-١- ٢-٤

فرد توزیع فراوانی نوع شغل) 5-4(جدول  
 درصد معتبر درصد فراوانی نوع شغل
 1.5 1.5 6 مهندس

 20.0 20.0 80 کارمند

 9.0 9.0 36 آزاد

 5.5 5.5 22 .).صنعتگر و فروشنده و(خدمات بازاري 

 2.0 2.0 8 کارگر

 62.0 62.0 248 غیر شاغل

 100.0 100.0 400  جمع کل
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ولی  .و یا شاغل نبوده اند درصد از پاسخگویان نوع شغل خود را ذکر نکرده اند 62براساس جدول فوق   
 5,5درصد هم آن را کارگر اعالم کرده و  2بوده و  شان انواع مهندسیدرصد ذکر کرده اند که شغل  1,5

 20. م کرده اندرا براي شغل خود اعال )خدمات بازاري(، فروشنده و غیره درصد هم کاسب و صنعتگر
درصد افراد شاغل نبوده  62اما همچنانکه دیده شد . درصد نیز داراي شغل آزاد بوده اند 9و درصد کارمند 

وضعیت شغلی را تکمیل اند به همین دلیل سوالی در رابطه با شغل سرپرست خانوار پرسیده شده است تا 
  کند

 

شاغلفراوانی نوع شغل پاسخگویان  توزیع) 4- 4( نمودار  
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  نوع شغل سرپرست خانوار براي پاسخگویان غیر شاغل -٦-١-١- ٢-٤
توزیع فراوانی نوع شغل سرپرست خانوار پاسخگویان غیر شاغل) 6-4(جدول  

 درصد معتبر درصد فراوانی نوع شغل
 1.0 1.0 4  تاجر و بازرگان

 4.5 4.5 18 مهندس

 15.0 15.0 60 کارمند

 34.0 34.0 136 آزاد

 6.0 6.0 24 .).صنعتگر و فروشنده و(بازاري خدمات 

 1.5 1.5 6 کارگر

 38.0 38.0 152 خود شاغل

 100.0 100.0 400  جمع کل

 
درصد افراد، خوشان شاغل بوده و به این سوال پاسخ نداده اند درحالی که  38براساس جدول فوق تنها     

درصد 4دربین پاسخگویان غیر شاغل، وضعیت نوع شغل سرپرست خانوارشان به این شکل بوده است که 
خانوارها درصد  4,5ذکر کرده اند که شغل سرپرست خانوارشان بازرگانی و تاجري بوده است سرپرست 

شغل سرپرست  هم افراد بیکار درصد 6درصد هم آن را کارگر اعالم کرده و  1,5انواع مهندسی بوده و 
 34درصد کارمند و  15. اعالم کرده اند) خدمات بازاري(کاسب و صنعتگر، فروشنده و غیره  خانوار را

  .اما همچنانکه دیده شد. دنیز داراي شغل آزاد بوده ان سرپرست خانوارهاي پاسخگویان غیرشاغل درصد
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فراوانی نوع شغل سرپرست پاسخگویان غیرشاغل توزیع) 5- 4( نمودار  
 

  خانوار ماهیانه هزینهمیزان  - ٧-١-١- ٢-٤

پاسخگویان هزینه ماهیانه خانوارتوزیع فراوانی میزان ) 7-4(جدول  
 درصد معتبر درصد فراوانی )تومان(هزینهمیزان 

 5.0 5.0 20 هزار 500زیر 

 8.0 8.0 32 هزار 750تا  500

 19.0 19.0 76 میلیون1هزار تا  751

 30.5 30.5 122 هزار 500میلیون و 1میلیون تا 1

 18.0 18.0 72 میلیون 2هزار تا  500میلیون و 1

 14.0 14.0 56  میلیون 3تا  2

 5.5 5.5 22 میلیون 3باالي 

 100.0 100.0 400  جمع کل
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 750را زیر  هزینه ماهیانه خانواده شان رادرصد میزان 13براساس جدول فوق در بین افراد پاسخگو، 
 میلیونهزار تا یک  750خود را  خانواده ماهیانه هزینهدرصد  19نزدیک به . هزار تومان اعالم کرده اند

درصد 18داشته و  ماهیانه هزینه میلیونتا یک و نیم  1هم بین  خانوارها درصد 30,5تومان اعالم کرده و 
 2درصد نیز در ماه  14هزینه خانواده . دارند تومان هزینه ماهیانه میلیون 2تا  1,5هم خانوار پاسخگویان 

  ماهیانه داشته اند هزینه جاريتومان  میلیون سهدرصد باالي  5,5و درنهایت  بوده میلیون 3تا 

  

 

خانوار پاسخگویان  فراوانی سطح هزینه ماهیانه توزیع) 6- 4( نمودار  
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  میزان درآمد ماهیانه خانوار -٨-١-١- ٢-٤
  

توزیع فراوانی میزان درآمد ماهیانه خانوار پاسخگویان) 8-4(جدول  
 درصد معتبر درصد فراوانی )تومان(میزان درآمد

 1.5 1.5 6 هزار 500زیر 

 4.5 4.5 18 هزار 750تا  500

 31.0 31.0 124 میلیون1هزار تا  751

 20.5 20.5 82 هزار 500میلیون و 1میلیون تا 1

 23.5 23.5 94 میلیون 2هزار تا  500میلیون و 1

 13.5 13.5 54  میلیون 3تا  2

 5.5 5.5 22 میلیون 3باالي 

 100.0 100.0 400  جمع کل
 10: بیشترین هزار 200: کمترین هزار 246و  میلیون 1: انحراف معیار هزار 817و  میلیون1: میانگین

میلیون 2: چارك سوم هزار 500و  میلیون 1: چارك دوم میلیون 1: چارك اول میلیون  
 
 

هزار تومان  817میلیون و  1میانگین درآمد ماهیانه خانواده پاسخگویان برابر با براساس جدول فوق 
هزار  200مقدار آن بوده است درحالی که کمترین میزان درآمد مربوط به درآمد هاي یارانه اي است که 

درصد خانوارها  25 همچنانکه مشاهده می شود. ملیون تومان بوده است 10تومان و بیشترین درآمد نیز 
میلیون و پانصد هزار تومان درآمد ماهیانه 1درصد کمتر از  50میلیون درآمد ماهیانه دارند و  1کمتر از 

و میلیون تومان در ماه درآمد داشته اند 2از درصد خانواده ها بیشتر  25داشته اند درحالی که تنها 
بنابراین توزیع میزان درآمد بصورت چوله به راست است و پراکندگی بسیار زیادي دارد درحالی که 
نابرابري اقتصادي شدیدي را بیان می کند بطوري که عده کمی میزان درآمد بسیار باالیی دارند و اگر این 

در بین افراد . انگین درآمد خانوارها بشدت کاهش پیدا می کندعده از توزیع حذف شوند میزان می
نزدیک به . هزار تومان اعالم کرده اند 750ماهیانه خانواده شان را را زیر  درآمددرصد میزان  6پاسخگو، 

خانوار  درصد 20,5تومان اعالم کرده و  میلیونهزار تا یک  750درصد درآمد ماهیانه خود را  31
 2تا  بین یک و نیم همخانوارها درصد  23,5درآمد داشته و  میلیونتا یک و نیم  1ن هم بی پاسخگویان

میلیون  3تا  2درصد پاسخگویان نیز اعالم کرده اند که ماهیانه بین  13,5. ماهیانه دارند درآمد میلیون
ان درآمد توم میلیون سهباالي  خانوار پاسخگویان درصد 5,5درنهایت  تومان درآمد خانواده شان است و

  ماهیانه داشته اند
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فراوانی میزان درآمد ماهیانه خانوار پاسخگویان  توزیع) 7- 4( نمودار  
 
 
 
 

  خودپنداره طبقاتی - ٩-١-١- ٢-٤

توزیع فراوانی خودپنداره طبقاتی) 9-4(جدول  
 درصد معتبر درصد فراوانی نوع طبقه
 3.5 3.5 14 طبقه پایین

 84.0 84.0 336 طبقه متوسط

 12.5 12.5 50 باالطبقه 

 100.0 100.0 400  جمع کل
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 اقتصادي متوسط -طبقه اجتماعی خود را در) درصد 84(، بیشتر پاسخگویان7براساس جدول شماره 
درصد نیز خود را در  3,5درصد آنان خود را در طبقه باال قرار داده و  12,5در حالی که تنها . قرار داده اند

به نظر می رسد که در سالهاي اخیر تعریف طبقات اجتماعی . اقتصادي قرار داده اند -طبقه پایین اجتماعی
زیرا در بسیاري از جوامع طبقه اجتماعی برآیند سه شاخص اصلی تحصیالت، شغل و . تغییر یافته است

سروکار » اقتصادي-طبقه اجتماعی«و » رهنگیف-طبقه اجتماعی« اما در ایران ما با دو نوع. مد استآدر
با ( گان و نخبگانتموخآمثال بیشتر تحصیلکردگان و دانش . داریم که معیارهاي آنها با هم متفاوت است

 ،محقق ،از حیث اعتبار اجتماعی مانند معلمی( و مشاغل مهم) وجود داراي بودن شاخص تحصیالتی باال
در حالی که . تنها طبقات فرهنگی هستند آنها بلکه. به حساب نمی آینددر زمره افراد پردرآمد ...) استاد و

و شغل  یکسانی که از درآمد و سرمایه اقتصادي باال برخوردارند، لزوما تحصیالت باال و حتی دانشگاه
  . مهمی هم ندارند

  

 

فراوانی وضعیت خودپنداره طبقاتی پاسخگویان  توزیع) 8- 4( نمودار  
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  اقتصادي –طبقه اجتماعی - ١٠-١-١- ٢-٤

اقتصادي پاسخگویان -  توزیع فراوانی طبقه اجتماعی) 10-4(جدول  
 درصد معتبر درصد فراوانی +)3تا  -3دامنه ( نوع طبقه

 16.5 16.5 66 )- 1تا  -3( طبقه پایین

 73.0 73.0 292 +)1تا  -1( طبقه متوسط

 10.5 10.5 42 +)3تا + 1(طبقه باال

 100.0 100.0 400  جمع کل

  
که از نوع شغل خود و سرپرست خانوار،  اقتصادي که یک سازه چند بعدي است –طبقه اجتماعی 

 این متغیر در جدول فوق میزان درآمد و هزینه ماهیانه خانوار و تحصیالت شخص تشکیل شده است
از آنجایی که این متغیر بصورت مقیاس استاندارد از تحلیل عاملی تاییدي استخراج . توصیف شده است

افراد درصد  16,5طبق این جدول . بوده است 1شده است میانگین آن صفر و انحراف معیارش برابر با 
متوسط قرار گرفته و  اجتماعی و اقتصادي در طبقهپاسخگویان  درصد 73در طبقه پایین و پاسخگو 
 .قرار گرفته اند ي اجتماعی اقتصاديدر طبقه باالافراد پاسخگو  درصد 10,5درنهایت 



 

161 
 

 

اقتصادي پاسخگویان  – فراوانی وضعیت پایگاه اجتماعی  توزیع) 9- 4( نمودار  
 

  نوع مالکیت مسکن - ١١-١-١- ٢-٤
 

نوع مالکیت منزلتوزیع فراوانی ) 11-4(جدول  
 درصد معتبر درصد فراوانی مالکیتنوع 

 70.0 70.0 280 شخصی

 30.0 30.0 120 استیجاري

 100.0 100.0 400  جمع کل

  

درصد نیز منزل استیجاري  30درصد پاسخگویان داراي مسکن خود بوده و  70طبق نتایج بدست آمده 
  .داشته اند
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پاسخگویان نوع مالکیت مسکن فراوانی وضعیت  توزیع) 10- 4( نمودار  
 
 

  تحلیل توصیفی متغیرهاي اصلی تحقیق-2- 1- 4-2

در این بخش یافته هاي توصیفی مربوط به متغیرهاي اساسی، شامل متغیرهاي مستقل و نیز متغیر 
  :وابسته می شود

  

  تحلیل متغیرهاي مستقل - 2-1- 1- 4-2

. می شودابتدا متغیرهاي مستقل اساسی به وسیله جداول توزیع فراوانی و آماره هاي توصیفی گزارش 
الزم به ذکر است که مقیاس متغیرهاي اصلی براساس دامنه و براي شفافیت بیشتر نتایج و فهم آسانتر، 

  .صد شده اند 100تبدیل به مقیاس صفر تا 
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  وضعیت برخورداري از تلویزیون هاي ماهواره اي -1 - 2-1- 1- 4-2

توزیع فراوانی برخورداري از تلویزیون ماهواره اي) 12-4(جدول  
 درصد معتبر درصد فراوانی ضعیت برخورداريو

 18.0 18.0 72 عدم برخورداري

 82.0 82.0 328 برخورداري

 100.0 100.0 400  جمع کل
 

درصد  18درصد از تلویزیون ماهواره اي برخوردار بوده و  82براین اساس از بین کل پاسخگویان 
  .برخوردار نبوده اند

 
  )طول مدت حضور ماهواره در منزل(استفاده از شبکه ماهواره اي تعداد سالهاي -2 - 2-1- 1- 4-2

توزیع فراوانی طول مدت حضور ماهواره در منزل ) 13-4(جدول  
 درصد معتبر درصد فراوانی طول مدت حضور به سال

 18.0 18.0 72 عدم حضور 

 7.0 7.0 28 یک سال و کمتر

 8.5 8.5 34  دو سال

 10.5 10.5 42  سه سال

 9.5 9.5 38  چهار سال

 46.5 46.5 186  پنج سال و بیشتر

 100.0 100.0 400  جمع
 

درصد کمتر از یک  7. درصد افراد هیچ وقت ماهواره در منزل نداشته اند 18طبق نتایج بدست آمده، 
. درصد پاسخگویان تا دو سال از آن استفاده کرده اند 8,5سال است که در منزل ماهواره دارند و تنها 

درصد افراد هم  9,5درصد نیز به مدت سه سال است که از ماهواره تلویزیونی استفاده می کنند و  10,5
 5درصد پاسخگویان حداقل  46,5سال است که از آن استفاده می کنند و درنهایت بیش از  4بیش از 

ماهواره در میانگین مدت حضور رسانه  .سال و بیشتر است که از شبکه هاي ماهواره اي استفاده می کنند
  .سال بوده است چهارنزدیک به  دارنده ماهواره منازل پاسخگویان
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فراوانی مدت حضور ماهواره تلویزیونی در منزل توزیع) 11- 4( نمودار  
 
 

  مدت زمان استفاده از ماهوار در طول شبانه روز -3 - 2-1- 1- 4-2
  

روز توزیع فراوانی مدت زمان تماشاي ماهواره در شبانه ) 14-4(جدول  
 درصد معتبر درصد فراوانی مدت زمان تماشا به ساعت

 18.0 18.0 72 عدم تماشا 

 25.5 25.5 102 یک ساعت و کمتر

 19.0 19.0 76  دو ساعت

 17.0 17.0 68  سه ساعت

 10.5 10.5 42  چهار ساعت 

 10.0 10.0 40  پنج ساعت و بیشتر

 100.0 100.0 400  جمع
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درصد افراد اصال ماهواره اي نداشته اند تا آن را تماشا  18در اینجا نیز  براساس نتایج بدست آمده     
درصد افراد در شبانه روز، یک ساعت و کمتر تماشاي برنامه هاي تلویزیون ماهواره  25,5درحالی که . کنند

ت درصد نیز تا سه ساع 17. درصد نیز تا دو ساعت در این مدت آن را تماشا می کنند 19و . اي می کنند
ساعت شبانه روز را به  24درصد هم چهار ساعت از  10,5در شبانه روز به این برنامه ها نگاه می کنند و 

ساعت و  5درصد باقیمانده افراد حتی  10دیدن شبکه هاي ماهواره اي اختصاص می دهند و در نهایت 
ستفاده از شبکه هاي ماهواره میانگین ا. بیشتر از آن در شبانه روز به شبکه هاي ماهواره اي نگاه می کنند

  نزدیک به دو ساعت و نیم بوده استاي در طول شبانه روز نیز دربین دارندگان ماهواره 
  

 

فراوانی مدت زمان تماشاي ماهواره تلویزیونی در شبانه روز توزیع) 12- 4( نمودار  
 
 

  از تلویزیون ماهواره اي  )مواجهه( مدت استفاده -4 - 2-1- 1- 4-2
مفهوم میزان مواجهه با شبکه هاي فارسی همچنانکه در فصل سوم اشاره شده است براي سنجش 

زبان تلویزیون ماهواره اي از سه متغیر میزان استفاده کلی، مدت زمان حضور ماهواره در منزل و مدت 
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 )مواجهه(مدت استفادهدر جهت تایید اعتبار سازه اي متغیر مکنون . استفاده شده است زمان تماشاي آن
  آماره هاي مربوط به آن را نشان می دهد) 15-4(از تحلیل عاملی تاییدي استفاده شده است که جدول 

  مدت زمان مواجهه با شبکه هاي ماهواره اي نتایج تحلیل عاملی سنجه هاي ) 15-4(جدول

  عامل اول  گویه
  میزان مواجهه

مقدار واریانس تبیین 
  شده

مقدار شاخص 
KMO  

  0,881  استفاده کلیمیزان 

  0,833  مدت حضور ماهواره در منزل  0,560  60,17
مدت زمان تماشاي ماهواره در شبانه 

  0,580  روز

  

در حد قابل قبولی است و  KMOبراساس نتایجی که از تحلیل عاملی تاییدي بدست آمده، شاخص 
طوري که در مجموع یک متغیر . سنجه مورد نظر به خوبی بر عامل مکنون مورد نظر بار شده اند سه

  .را ایجاد می کنند میزان مواجهه با شبکه هاي ماهواره اي فارسی زبانمکنون به نام 

)100تا  0مقیاس ( ویژگی هاي توصیفی مدت استفاده از تلویزیون ماهواره اي) 16-4(جدول  
  اصالً  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد

  )100تا  0(مواجهه توزیع درصدي میزان 
18,5  17,5  32  13,5  18  

 400 0 100 50,46 30,62 ویژگی هاي آماري تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار

  
در مقیاس صفر تا صد  50,46ماهواره شبکه هاي فارسی میزان مواجهه با براساس جدول فوق میانگین 

درصد اصالً با ماهواره مواجهه  18همچنانکه دیده می شود . بوده است 35,5است و انحراف معیار آن بوده 
درصد افراد نیز از این  32درصد کم گزارش شده و وضعیت  13,5نمی شوند، درحالی که میزان مواجهه 

سطح زیاد و  درصد در 17,5همچنین میزان مواجهه با ماهواره درمورد . نظر در سطح متوسط بوده است
  .درصد باقیمانده در سطح بسیار زیاد طبقه بندي شده است 18,5در مورد 
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توزیع فراوانی میزان مواجهه با تلویزیون ماهواره اي) 13- 4(نمودار   

 
  فارسی زبان از تلویزیون ماهواره اي )خشنودي( میزان رضایت -5 - 2-1- 1- 4-2

شبکه هاي فارسی زبان تلویزیون ماهواره اي از دو براي سنجش مفهوم میزان خشنودي از استفاده 
در جهت تایید اعتبار سازه اي متغیر مکنون میزان خشنودي از تحلیل عاملی . گویه استفاده شده است

  آماره هاي مربوط به آن را نشان می دهد) 17-4(تاییدي استفاده شده است که جدول 

  خشنودي از شبکه هاي ماهواره اي نتایج تحلیل عاملی سنجه هاي میزان ) 17-4(جدول

  عامل اول  گویه
  میزان خشنودي

مقدار واریانس تبیین 
  شده

مقدار شاخص 
KMO  

  0,953  وجود محتواي مورد عالقه
90,81  0,50  

  0,953  برآورده شدن نیازها در برنامه ها
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در حد قابل قبولی است  KMOبراساس نتایجی که از تحلیل عاملی تاییدي بدست آمده، شاخص 
چون تنها دو گویه در این تحلیل وجود داشته و به همین دلیل مقدار شاخص تا این حد پایین بوده است 

بنابراین دو سنجه مورد نظر به خوبی بر عامل . درحالی که مقدار واریانس تبیین شده بسیار باال بوده است
یک متغیر مکنون به نام میزان خشنودي از استفاده طوري که در مجموع . مکنون مورد نظر بار شده اند

  .شبکه هاي ماهواره اي فارسی زبان را ایجاد می کنند
 

  )100تا  0مقیاس (استفاده تلویزیون ماهواره اي  رضایت ازویژگی هاي توصیفی ) 18-4(جدول
توزیع درصدي رضایت از استفاده ماهواره   خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد

  3  15,2  31,1  27,4  23,2  که استفاده می کنند بین کسانی
 تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار

 328 0 100 62,04 24,41 )100تا  0مقیاس(ویژگی هاي توصیفی

  

میانگین میزان رضایت از برنامه هاي  نفر برخوردار از شبکه هاي ماهواره اي، 328دربین  براین اساس 
است و انحراف معیار آن نیز  100در مقیاس صفر تا  62,04برابر با  از سوي آنهاون ماهواره اي تلویزی

توزیع فراوانی آن نیز به این شکل بوده است که میزان رضایت از برنامه هاي شبکه هاي  .بوده است 24,41
دارند  درصد نیز در حد کمی نسبت به این برنامه ها رضایت 15درصد افراد خیلی کم بوده و  3ماهواره اي 
درصد نیز در  27,4درصد برخورداران از ماهواره، رضایت متوسطی نسبت به آن داشته و  31,1درحالی که 

درصد باقیمانده نیز در حد بسیار  23,2حد باالیی از شبکه هاي ماهواره اي رضایت دارند و در نهایت 
نمودار ذیل  .یت خیلی باالیی دارندمطلوبی برنامه هاي شبکه هاي ماهواره اي را ارزیابی کرده و از آن رضا

  :نحوه پراکندگی این متغیر را نشان می دهد
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توزیع فراوانی میزان رضایت استفاده از ماهواره) 14- 4(نمودار   

 

  میزان اعتماد به برنامه هاي تلویزیون ماهواره اي -6- 2-1- 1- 4-2
  

شبکه هاي فارسی زبان تلویزیون ماهواره اي از دو اعتماد به برنامه هاي براي سنجش مفهوم میزان 
از تحلیل عاملی  اعتماددر جهت تایید اعتبار سازه اي متغیر مکنون میزان . گویه استفاده شده است

  آماره هاي مربوط به آن را نشان می دهد) 19-4(تاییدي استفاده شده است که جدول 

  شبکه هاي ماهواره اي  عتماد بهانتایج تحلیل عاملی سنجه هاي میزان ) 19-4(جدول

  عامل اول  گویه
  اعتمادمیزان 

مقدار واریانس تبیین 
  شده

مقدار شاخص 
KMO  

  0,891  بی طرفی برنامه ها
  0,877  واقعی بودن محتوا  68,3  72,91

  0,71  شفاف بودن محتوا
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در حد قابل قبولی است  KMOبراساس نتایجی که از تحلیل عاملی تاییدي بدست آمده، شاخص 
سنجه مورد نظر به خوبی بر عامل مکنون  سهبنابراین . چون تنها دو گویه در این تحلیل وجود داشته است

شبکه هاي ماهواره  اعتماد بهطوري که در مجموع یک متغیر مکنون به نام میزان . مورد نظر بار شده اند
 .اي فارسی زبان را ایجاد می کنند

 

)100تا  0مقیاس (ژگی هاي توصیفی اعتماد به تلویزیون ماهواره اي وی) 20-4(جدول  
توزیع درصدي اعتماد به ماهواره   خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد

  17,1  21,3  51,8  5,5  4,3  بین کسانی که استفاده می کنند
تا  0مقیاس (ویژگی هاي توصیفی تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار

100( 20,6 40,75 100 0 328 

  
نفري که از  328دربین  طبق این جدول میانگین میزان اعتماد به برنامه هاي تلویزیون ماهواره اي     

 20,6بوده است و انحراف معیار آن نیز  40,7برابر با  ماهواره استفاده می کرده اند، در مقیاس صفر تا صد،
درصد خیلی پایین بوده و  17,1شکل بوده است که میزان اعتماد توزیع فراوانی آن نیز به این . بوده است

درصد  51,8ولی . درصد زنان نیز در حد پایینی به برنامه هاي ماهواره اي اعتماد داشته اند 21,3
پاسخگویانی که از ماهواره استفاده می کنند در سطح متوسطی به برنامه هاي آن اعتماد دارند و درنهایت 

 .یان برخوردار از ماهواره به برنامه هاي کانال هاي آن اعتماد باال و خیلی باالیی دارنددرصد پاسخگو 9,8
  :نمودار ذیل وضعیت پراکندگی میزان اعتماد به شبکه هاي ماهواره اي فارسی زبان را نشان می دهد
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توزیع فراوانی میزان اعتماد به ماهواره) 15- 4(نمودار  

 
 

  در شبکه هاي ماهواره اي فارسی زبانمحتواي مورد استفاده  - 7- 2-1- 1- 4-2
  

از آنجا که متغیر مورد نظر بصورت سازه نظري بررسی نشده بلکه بعنوان متغیرهاي جداگانه بیان شده      
دو عامل استخراج شده است در تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل عاملی تاییدي صورت نگرفته ولی است لذا 

که موضوعات آگاهی بخش خبر و اطالعات روز، موضوعات علمی و مستند و موضوعات به این ترتیب 
عامل  آموزشی در یک عامل قرار گرفته و برنامه هاي با محتواي تفریح و هیجان و سرگرمی به تنهایی در

اي ؛ نام عامل اول را محتواي آگاهی بخش قرار داده و نام عامل دوم را محتوجداگانه اي قرار گرفته است
در پایین تنها بصورت موردي و کلی، محتواي مورد استفاده ماهواره از . تفریحی ارزشی قرار می دهیم

 سوي برخورداران از آن بررسی می شود
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توزیع درصدي محتواي مورد استفاده در تلویزیون ماهواره اي) 21-4(جدول  
  خیلی کم  کم  تاحدودي  زیاد  خیلی زیاد  گویه ها

  19,5  17,1  33,5  20,1  9,8  خبر و اطالعات روز
  14,6  18,9  39,6  15,9  11  موضوعات علمی و مستند

مثالًآموزش آشپزي، ( موضوعات آموزشی
  14  18,3  37,8  15,9  14  ...)زبان و

  4,9  7,2  37,2  29,3  20,7  تفریح، هیجان و سرگرمی
  6,7  20,7  39  20  8,5  محتواي کلی

تا  0مقیاس( ویژگی هاي آماري محتواي کلی
100(  

  انحراف معیار  میانگین  بیشترین  کمترین  تعداد
328  0  100  51,49  19,61  

   
جدول فوق توزیع درصدي پراکندگی میزان گرایش به محتواهاي مختلف برنامه هاي تلویزیونی از 
سوي تماشاگران آن را نشان می دهد که بیشترین عالقه به محتواي تفریح و سرگرمی و هیجان بوده و 

رد استفاده توزیع فروانی کل محتواي مو .بوده است اخبار و اطالعات روزکمرین عالقه مربوط به محتواي 
نیز نشان می دهد که میانگین آن در مقیاس صفر تا صد دربین افراد برخوردار از شبکه هاي ماهواره اي 

نفر  328دربین : بوده که توزیع آن به این شکل است 19,6بوده است و انحراف معیار آن  51,5در حدود 
کمی از محتواهاي شبکه هاي ماهواره اي به اندازه خیلی درصد افراد در حالت کلی  6,7دارنده ماهواره، 

درصد  39درصد نیز در حد پایینی از آنها استفاده می کنند درحالی که  20,7استفاده می کنند، 
درصد نیز تا حد  20برخورداران از ماهواره در سطح متوسطی از محتواهاي مختلف ماهواره استفاده برده و 

درصد بصورت عالی از همه  8,5این درحالی است که تنها . باالیی از همه محتواها استفاده می کنند
نمودار ذیل توزیع فراوانی میزان استفاده از مجموع . محتواهاي شبکه هاي ماهواره اي استفاده کرده اند

  :محتواهاي برنامه هاي شبکه هاي ماهواره اي را نشان می دهد
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محتواي کلی ماهوارهتوزیع فراوانی میزان استفاده از ) 16- 4(نمودار    
 

  

  )پایبندي به هویت فرهنگی( تحلیل متغیر وابسته -2-2- 1- 4-2

در چند سطح توصیف می شود در این بخش متغیر وابسته تحت عنوان پایبندي به هویت فرهنگی 
دربخش اول تحلیل عاملی تاییدي و اکتشافی ارائه شده و در مرحله بعد توصیف کلی و ابعاد آن گزارش 

  می شود

  متغیر کلی پایبندي به هویت فرهنگی -2-2-1- 1- 4-2

این . در این بخش ویژگی هاي توصیفی میزان پایبندي به هویت فرهنگی ایرانی گزارش شده است
تحلیل عاملی  .متغیر بعد از همسوسازي گویه هاي تحقیق و ترکیب ابعاد مختلف آن برساخت شده است
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شان داده است که ابعاد مختلف این متغیر بخوبی از نظر تاییدي گویه هاي متغیر هویت فرهنگی نیز ن
مختلف هویت فرهنگی بخوبی ) عامل ها(به این ترتیب که گویه هاي مربوط به ابعاد . آماري تایید شده اند

اما به دیلیل . بوده است 0,4بر روي خود آن عامل ها بار شده بودند و بار عاملی آنها در اکثر موارد بیش از 
تایج بدست آمده از گزارش بار عاملی هر گویه و عامل خودداري شده است و تنها به این نکته گستردگی ن

درصد تغییرات گویه هاي مختلف مفهوم  80پسنده می شود که یازده عامل مورد نظر در نهایت بیش از 
 بوده است که مقدار آن مطلوب 0,905نیز باالي  KMOهویت فرهنگی را تبیین کرده اند و شاخص 

درمرحله بعد براي استفاده از اصل کاهش گرایی علمی و خالصه . بودن نتایج بدست آمده را نشان میدهد
مختلف هویت فرهنگی یک تحلیل عاملی سطح دوم از خود ابعاد مختلف آن به  بعد 11وار کردن بادقت 

  :عمل آمده است که نتایج آن در جدول ذیل آمده است

  سطح دوم ابعاد یازده گانه هویت فرهنگی  نتایج تحلیل عاملی) 22-4(جدول

 عامل اول  ابعاد
  فرهنگ عینی

 عامل دوم
  فرهنگ ذهنی

مقدار واریانس 
  تبیین شده

مقدار شاخص 
KMO  

 066. 823.  نحوه پوشش و لباس

63,07  0,901  

 334. 807.  سبک تربیت فرزندان
 056. 800.  دین و تعالیم دینی

 498. 610.  هنر
 224. 535.  فراغتگذران اوقات 

 368. 475.  ذائقه غذایی
 851. 189.-  یتاریخگذشته 

 732. 453.  مفاخر ایران
 684. 386.  آداب و مناسک سنتی

 605. 572.  ادبیات
 602. 598.  زبان فارسی

  

 بوده است که مطلوب بودن نتایج تحلیل 1طبق نتایج بدست آمده شاخص مورد نظر نزدیک به عدد  
 براساس ماهیت متغیرهاي وارد شده به تحلیل و تقسیم بندي آنها در دو عامل. عاملی را نشان می دهد

کشف شده و ماهیت نظري آنها، این دو عامل با نام هاي عامل فرهنگ عینی و اجتماعی و عامل دوم، 
بعد هنر و آداب و  فرهنگ ذهنی و ادبی برساخت شده اند درحالی که با توجه به باال بودن بار عاملی دو

پوشش و لباس، سبک  بنابراین بعدهاي. سنن ایرانی در هر دو بعد، جاي آنها در ابعاد عوض شده است
تربیت، اوقات فراغت، دین و تعالیم دینی، آداب و سنن ایرانی و ذائقه غذایی در بعد عینی و اجتماعی 

در بعد  یتاریخگذشته مفاخر ایرانی و  هویت فرهنگی قرار گرفته و بعدهاي زبان فارسی، ادبیات، هنر،
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در ادامه متغیر وابسته بصورت کامل از نظر آماري توصیف می . ذهنی و ادبی هویت فرهنگی قرار گرفته اند
  :شود

توزیع فراوانی و ویژگی هاي آماري پایبندي به هویت فرهنگی و ابعاد اکتشافی آن) 23-4(جدول  
  یت فرهنگیهو  هویت فرهنگ ذهنی  هویت فرهنگ عینی  

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
 5. 2 5. 2 1.5 6  خیلی کم

 6.0 24 4.5 18 10.5 42  کم
 34.0 136 29.0 116 39.5 158  متوسط

 48.5 194 40.5 162 38.0 152  زیاد
 11.0 44 25.5 102 10.5 42  خیلی زیاد

  62.5786  67.3104  58.6354  )100تا  0(میانگین
  15.31962  16.68925  16.25620  معیارانحراف 

  61.07  65.67  57.04  حد پایین پارامتر میانگین
  64.08  68.95  60.23  حد باالي پارامتر میانگین

 
طبق یافته هاي بدست آمده توزیع فراوانی پایبندي به هویت فرهنگی از سوي زنان به این ترتیب بوده  

درصد به میزان خیلی کمی به هویت فرهنگی ایرانی پایبند  0,5نفر بررسی شده، تنها  400است که از 
درصد افراد  34درصد نیز در حد پایینی پابند هویت فرهنگی بوده اند درحالی که بیش از  6بوده اند و 

درصد افراد بررسی شده  48,5بررسی شده در طبقه پایبندي هویت فرهنگی متوسط قرار دارند و بالغ بر 
درصد افراد نیز در حد بسیار باالیی  11و درنهایت  .به هویت فرهنگی پایبند بوده اند به اندازه خیلی زیادي

در  64تا  61میانگین هویت فرهنگی در بین زنان تهرانی بین . به هویت فرهنگی ایرانی پایبند بوده اند
طرف چپ بوده همچنانکه در نمودار نیز مشاهده می شود چوله این توزیع به . مقیاس صفر تا صد می باشد

همچنین تحلیل توصیفی ابعاد اکتشافی  .است و بیشترین فراوانی ها در بخش راست نمودار قرار دارند
هویت فرهنگی نشان میدهد که بعد ذهنی هویت فرهنگی در جامعه آماري طوري است که میانگین 

ارامتري بعد عینی از مقیاس صفر تا صد قرار دارد و همچنین میانگین پ 69تا  65,67حدودي آن بین 
بررسی تفاوت میانگین این دو بعد نیز نشان . از مقیاس صفر تا صد قرار دارد 60تا  57هویت فرهنگی بین 

در مقیاس صفر تا صد بوده  7,5تفاوت میانگین بعد ذهنی هویت فرهنگی با بعد عینی آن می دهد که 
  .پاي بندي به بعد عینی آن است و پاینبدي به بعد ذهنی هویت فرهنگی به مراتب بیشتر از. است
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توزیع فراوانی میزان پایبندي به هویت فرهنگی) 17- 4(نمودار   

 
 
 
 

  ابعاد یازده گانه هویت فرهنگی -2-2-2- 1- 4-2
   
در این بخش به بررسی توصیفی هرکدام از ابعاد یازده گانه متغیر پایبندي به هویت فرهنگی زنان می  

گرایش به مرکز و پراکندگی آنها و نیز میزان پارامتر میانگین آنها در  پردازیم بطوري که شاخص هاي
  :جامعه آماري زنان تهرانی بررسی می شود
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ویژگی هاي آماري ابعاد یازده گانه پایبندي به هویت فرهنگی ) 24-4(جدول  

نوع بعد هویت 
  فرهنگی

  )مقیاس صفر تا صد(آماره ها و پارامتر هاي توصیفی 

حد پایین پارامتر   انحراف معیار  میانگین  بیشترین  کمترین
  میانگین

حد پایین پارامتر 
  میانگین

دین و تعالیم 
  دینی

.00 100.00 59.1250 24.64730 56.7023 61.5477 

 74.3568 70.8098 18.04243 72.5833 100.00 25.00  یتاریخگذشته 

آداب و سنن 
  ایرانی

.00 100.00 62.0625 19.43466 60.1521 63.9729 

نوع پوشش و 
  لباس

.00 100.00 45.0000 23.87835 42.6528 47.3472 

 73.0621 69.3129 19.07139 71.1875 100.00 00.  ذائقه غذایی

گذران اوقات 
  فراغت

.00 100.00 56.5000 18.68818 54.6630 58.3370 

 70.2725 66.3942 19.72733 68.3333 100.00 00.  زبان فارسی

 71.2390 66.6360 23.41389 68.9375 100.00 12.50  ادبیات

 76.9801 72.8532 20.99233 74.9167 100.00 8.33  مفاخر ایرانی

 53.9624 49.6001 22.18995 51.7813 100.00 00.  هنر ایرانی

 60.5535 55.3215 26.61387 57.9375 100.00 00.  ترتبیت فرزندان

  
مربوط به بعد مفاخر ایرانی، تاریخ ایران و ذائقه غذایی ایرانی با طبق جدول فوق بیشترین پاي بندي 

درحالی که کمترین پایبندي مربوط به . در مقیاس صفر تا صد می باشد 70پارامترهاي میانگین باالي 
ایرانی، هنر ایرانی و گذران اوقات فراعت است که حد باالي پارامتر  –نوع پوشش و حجاب اسالمی  ابعاد

  .از مقیاس صفر تا صد است 55نها کمتر از میانگین آ
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  تحلیل دو متغیرهیافته هاي -2-2- 4
 

که در این بخش به وسیله آزمون هاي آماري مناسب به بررسی تجربی فرضیه هاي تحقیق می پردازیم 
پایبندي شامل روابط بین متغیرهاي زمینه اي و متغیر وابسته و نیز رابطه بین متغیرهاي مستقل اساسی و 

   .به هویت فرهنگی می شود
اما باید به این نکته اشاره کرد که استفاده از آزمون هاي آماري شرایط خاص خود را دارد که باید این 

باتوجه به ماهیت پیوسته مقیاس اکثر متغیرهاي تحقیق و مخصوصاً . شرایط در حد امکان فراهم شوند
 براي. ز آزمون هاي پارامتریک، نرمال بودن توزیع متغیرها استمتغیر وابسته، یکی از شرایط مهم استفاده ا

 فرض. است شده استفاده اسمیروف – کلوموگروف آزمون از پیوسته، متغیرهاي توزیع بودن نرمال آزمون
 باشد، 0,05 مساوي یا کمتر p-value مقدار که زمانی و دارد تاکید توزیع، بودن نرمال بر آزمون این صفر

 این در. بود نخواهد نرمال توزیع، و شده رد صفر فرض صورت این غیر در و شود می تایید صفر فرض
 اسمیروف – کلوموگروف آزمون صفر فرض آنها در که مواردي به تنها کالم، اطاله از جلوگیري براي بخش،

 مقدار و اس -ك آزمون آمارهاي مقدار همچنین. شود می اشاره است، نبوده نرمال توزیع و شده رد
 الندا، آماره مقدار براساس متغیرها از هرکدام سازي نرمال روش و الندا آماره مقدار نیز و آن معنیداري

  :شود می گزارش

  نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهاي غیر نرمال و روش نرمال سازي) 25-4(جدول 
  بعد عینی هویت فرهنگی  بعد ذهنی هویت فرهنگی  متغیر

آزمون فرضیه 
  بودننرمال 

 0,931 1,073  آماره آزمون

 0,352 0,200  معنی داري

روش نرمال 
  سازي

 87 .0 0,93  مقدار الندا

 روش ریشه دوم روش ریشه دوم  روش مقتضی

  
  

  رابطه بین متغیرهاي زمینه اي و هویت فرهنگی -2-1- 4-2

پایبندي به هویت در این بخش رابطه بین متغیرهاي زمینه اي مانند سن و تحصیالت و غیره و 
  :فرهنگی زنان بررسی می شود
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  رابطه بین سن و پایندي به هویت فرهنگی -١ -١-٢- ٢-٤
 

رابطه سن زنان و میزان پایبندي آنان به هویت فرهنگی) 26-4(جدول  

هویت فرهنگی   آماره
  ذهنی

هویت فرهنگی 
 عینی

هویت 
  فرهنگی

 **175. **218. *099.  ضریب پیرسون  سن
 000. 000. 048.  داريسطح معنی 

 *p<0.05 **p<0.01  
براساس نتایج بدست آمده سن رابطه بین سن زنان و میزان پایبندي آنها به هویت فرهنگی از نظر 
آماري در همه ابعاد آن معنی دار بوده است و هم بصورت کلی و هم بصورت جزئی در دو بعد برساخته آن 

اما باتوجه به نتایج . فرهنگی آنها نیز تقویت می شود و برعکسبا افزایش میزان سن زنان میزان هویت 
  .بدست آمده تاثیر سن بر بعد عینی هویت فرهنگی دو برابر تاثیر آن بر بعد ذهنی هویت فرهنگی است

  
  رابطه بین تحصیالت و هویت فرهنگی -٢ -١-٢- ٢-٤

مقایسه میانگین هویت فرهنگی زنان برحسب تحصیالت) 27-4(جدول  
متغیر 
  مستقل

متغیر 
  وابسته

منبع 
  تغیرات

مجموع 
  مجزورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
 Fمعنی داري  F  مجزورات

هویت   تحصیالت
  فرهنگی

 644.817 5 3224.087  میان گروهی
2.810 

 
.017 

 
 229.486 394 90417.482  درون گروهی

  399 93641.569  کل

 تحصیالت
هویت 

فرهنگی 
  ذهنی

 332.896 5 1664.482  میان گروهی
1.198 

 
.309 

 
 277.841 394 109469.405  درون گروهی

  399 111133.887  کل

هویت  تحصیالت
  فرهنگی عینی

 1220.958 5 6104.792  میان گروهی
4.843 

 
.000 

 
 252.123 394 99336.619  درون گروهی

  399 105441.411  کل

 

مربوط به هر سه سطح متغیرها، باید گفت که سطح  LSDبراساس جدول فوق و بررسی آزمون 
و باتوجه ترتیبی بودن سطح . تحصیالت رابطه معنی داري با میزان هویت فرهنگی و پایبندي به آن دارد

اندازه گیري تحصیالت، رابطه آنها طبق آزمون هاي تعقیبی بصورت رابطه معکوس بوده است به این 
درمورد تاثیر . از شدت هویت فرهنگی کاسته شده است و برعکس ترتیب که با افزایش میزان تحصیالت
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تحصیالت بر دو بعد عینی و ذهنی هویت فرهنگی نیز نتایج نشان می دهد که تحصیالت بر بعد عینی آن 
درحالی که در اینجا نیز . تاثیر معنی دار داشته باشد ولی تاثیر واقعی بر بعد ذهنی هویت فرهنگی ندارد

و با افزایش سطح تحصیالت درواقع میزان هویت فرهنگی عینی  ت معکوس بوده استشکل روابط بصور
  .کاهش پیدا کرده است

  
  رابطه بین وضعیت تاهل و هویت فرهنگی -٣ -١-٢- ٢-٤

مقایسه میانگین هویت فرهنگی زنان برحسب وضعیت تاهل) 28-4(جدول  
متغیر 
  مستقل

متغیر 
  وابسته

منبع 
درجه   مجموع مجزورات  تغیرات

  آزادي
میانگین 
 F  مجزورات

معنی داري 
F 

وضعیت 
 تأهل

هویت 
  فرهنگی

 1867.405 2 3734.809  میان گروهی
8.246 

 
.000 

 
 226.465 397 89906.760  درون گروهی

  399 93641.569  کل

وضعیت 
 تأهل

هویت 
فرهنگی 

  ذهنی

 334.956 2 669.912  میان گروهی
1.204 

 
.301 

 
 278.247 397 110463.976  درون گروهی

  399 111133.887  کل

وضعیت 
 تأهل

هویت 
فرهنگی 

  عینی

 4092.958 2 8185.915  میان گروهی
16.708 

 
.000 

 
 244.976 397 97255.496  درون گروهی

  399 105441.411  کل
 

در اینجا نیز نشان داده می شود که وضعیت تاهل با بعد عینی هویت فرهنگی رابطه معنی داري 
همچنین رابطه بین وضعیت تاهل با هویت . دارد ولی با بعد ذهنی هویت فرهنگی هیچ رابطه اي ندارد

ت فرهنگی فرهنگی کلی نیز معنی دار بوده است به این ترتیب که وضعیت تاهل بر میزان پایبندي به هوی
نمودار ذیل میانگین هاي هویت فرهنگی را بر حسب وضعیت تأهل نشان می دهد این . تاثیر می گذارد

نشان میدهند که مطلقه ها نسبت به دیگران هویت فرهنگی ضعیف تري  LSDنمودار و آزمون تعقیبی 
ر بین این دو دسته قرار دارند و متآهل ها بیشترین میزان پایبندي به هویت فرهنگی را دارند و مجردها د

این وضعیت درمورد بعد . و تفاوت بین میانگین ها بسیار فاحش و قابل تعمیم به جامعه آماري است .دارند
  .عینی هویت فرهنگی نیز صدق می کند
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مقایسه میانگین هاي هویت فرهنگی بر حسب وضعیت تأهل) 18- 4(نمودار   

  

  پایندي به هویت فرهنگیرابطه بین وضعیت شغلی و  -٤ -١-٢- ٢-٤

شغلیمقایسه میانگین هویت فرهنگی زنان برحسب وضعیت ) 29-4(جدول  
متغیر 
  مستقل

متغیر 
  وابسته

منبع 
درجه   مجموع مجزورات  تغیرات

  آزادي
میانگین 
 Fمعنی داري  F  مجزورات

وضعیت 
 شغلی

هویت 
  فرهنگی

 1300.861 3 3902.584  میان گروهی
5.740 

 
.001 

 
 226.614 396 89738.984  درون گروهی

  399 93641.569  کل

وضعیت 
 شغلی

هویت 
فرهنگی 

  ذهنی

 1007.829 3 3023.487  میان گروهی
3.692 

 
.012 

 
 273.006 396 108110.400  درون گروهی

  399 111133.887  کل

وضعیت 
 شغلی

هویت 
فرهنگی 

  عینی

 2011.068 3 6033.204  میان گروهی
8.011 

 
.000 

 
 251.031 396 99408.207  درون گروهی

  399 105441.411  کل

 
براساس نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، وضعیت شغلی با هر سه متغیر بعد عینی و 

براساس نتایج بدست آمده از . ذهنی هویت فرهنگی و هویت فرهنگی کلی رابطه معنی داري داشته است
) احتماالٌ بخاطر سن پایین(و نمودار گزارش شده، زنان شاغل و درحال تحصیل LSDآزمون تعقیبی 
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. نسبت به زنانی که خانه دار هستند و یا بصورت فصلی بیکار هستند هویت فرهنگی ضعیف تري دارند
خیلی باالتر از هویت فرهنگی زنان خانه  هرچند فاصله میانگین هویت فرهنگی در بین زنان بیکار فصلی

  .این وضعیت درمورد ابعاد عینی و ذهنی هویت فرهنگی نیز تکرار شده است. دار بوده است
  

 

مقایسه میانگین هاي هویت فرهنگی بر حسب وضعیت شغلی) 19- 4(نمودار   
 
 

  رابطه بین درآمد و هویت فرهنگی -٥ -١-٢- ٢-٤

میزان هویت فرهنگیرابطه درآمد و ) 30-4(جدول  

هویت فرهنگی   آماره
  ذهنی

هویت فرهنگی 
 عینی

هویت 
  فرهنگی

 054.- 097.- 005.  ضریب پیرسون  درآمد ماهیانه

 283. 052. 924.  سطح معنی داري

   
 0,05طبق یافته هاي بدست آمده هرچند مقدار معین داري در بعد عینی هویت فرهنگی نزدیک به 

فرض صفر در تمام موارد تایید شده است و رابطه معنی داري بین درآمد و شده است ولی باید گفت که 
در چند در نمونه رابطه این دو متغیر بصورت . هویت فرهنگی و دو بعد عینی و ذهنی آن وجود ندارد

درمورد نوع شغل پاسخگویان و سرپرستانشان . ولی قابل تعمیم به جامعه آماري نیست معکوس بوده است
نیز فرض صفر تایید شده است ولی از آنجایی که در قالب پاسخگویان ) تعلق طبقاتی(و پنداره طبقاتی 
اقتصادي از این متغیرها استفاده شده است و رابطه کلی آنها با متغیر وابسته سنجیده  –پایگاه اجتماعی 

  .می شود از گزارش رابطه جداگانه آنها با هویت فرهنگی خودداري شده است
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  رابطه بین نوع مسکن و هویت فرهنگی -٦ -١-٢- ٢-٤

مقایسه میانگین هویت فرهنگی برحسب نوع مالکیت مسکن) 31-4(جدول  
متغیر 
  :مستقل

  
  :متغیر وابسته

  T آزمون  آزمون همگنی واریانس ها

  F 
معنی 
معنی داري   درجه آزادي T  داري

  )دو دامنه(

مالکیت 
  هویت فرهنگی  مسکن

 516. 398 649. 450. 571.  هابرابري واریانس

 520. 220.906 644.    هاعدم برابري واریانس

مالکیت 
  مسکن

هویت فرهنگی 
  ذهنی

 480. 398 706. 215. 1.544  هابرابري واریانس

 476. 230.353 713.    هاعدم برابري واریانس

مالکیت 
  مسکن

هویت فرهنگی 
  عینی

 605. 398 518. 580. 306.  هابرابري واریانس

 605. 225.990 519.    هاعدم برابري واریانس

  
طبق نتایج بدست آمده از آزمون مقایسه میانگین هاي مستقل دو گروه خانه داران و اجاره نشینان 
درمورد میزان هویت فرهنگی، این متغیر مستقل هیچ ارتباط معنی داري با هویت فرهنگی و ابعاد آن 

به این ترتیب میزان هویت فرهنگی زنانی که مالک خانه . موارد تایید شده استندارد و فرض صفر در همه 
  .خود بوده اند با میزان هویت فرهنگی زنان اجاره نشین هیچ فرقی نداشته است

 
  
  اقتصادي و هویت فرهنگی -رابطه بین پایگاه اجتماعی  - ٧ -١-٢- ٢-٤

اقتصادي یک سازه چند بعدي است که از متغیرهاي  –همچنانکه قبالً اشاره شده است پایگاه اجتماعی 
زمینه اي متفاوتی برساخت شده است و در اینجا در مقیاس فاصله اي درنظر گرفته شده است و براي 

  :بررسی رابطه آن با متغیر وابسته از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می شود

اقتصادي و هویت فرهنگی –بین پایگاه اجتماعی رابطه ) 32-4(جدول  

هویت فرهنگی   آماره
  عینی

هویت فرهنگی 
 ذهنی

هویت 
  فرهنگی

پایگاه اجتماعی 
  اقتصادي

 031.- 010.- 046.-  ضریب پیرسون
 532. 849. 359.  سطح معنی داري

  
اقتصادي زنان باال می رود میزان  –جدول فوق نشان می دهد که هرچقدر سطح پایگاه اجتماعی 

هویت فرهنگی آنها تضعیف می شود ولی میزان معنی داري نشان می دهد که فرض صفر مبنی بر عدم 
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اقتصادي و هویت  –وجود رابطه در جامعه آماري، تایید می شود و درواقع هیچ رابطه بین پایگاه اجتماعی 
  .ز ناشی از تصادف و خطاي آماري بوده استفرهنگی زنان وجود ندارد و آنچه دیده می شود نی

  

  رابطه بین متغیرهاي مستقل و پایبندي به هویت فرهنگی -2-2- 4-2
در این بخش فرضیه هاي مربوط به تاثیر متغیرهاي مستقل اساسی بر پایبندي به هویت فرهنگی زنان 

  :مورد آزمون آماري قرار می گیرندو ابعاد مختلف آن 
  
  هویت فرهنگیاز تلویزیون ماهواره اي و  ین برخورداريرابطه ب -١ -٢-٢- ٢-٤

همچنانکه قبالً ذکر شد متغیر برخورداري به یک متغیر دو شقی برخوردار و غیر برخوردار تبدیل شده 
  :شوداست و در اینجا از آزمون مقایسه میانگین هاي مستقل براي آزمایش فرضیه استفاده می 

فرهنگی برحسب وضعیت برخورداري از تلویزیون ماهواره ايمقایسه میانگین هویت ) 33-4(جدول  

متغیر 
  مستقل

  

متغیر 
  وابسته

  T آزمون  آزمون همگنی واریانس ها

  F 
معنی 
  درجه آزادي T  داري

معنی 
دو (داري 

  )دامنه

 میانگین تفاوت
عدم  از برخوردار

  برخوردار
برخوردار 

و غیر 
  برخوردار

هویت 
فرهنگی 

  عینی

 21.59176 000. 398 11.857 008. 7.051  هابرابري واریانس

 21.59176 000. 120.750 13.348    هاعدم برابري واریانس

برخوردار 
و غیر 

 برخوردار

هویت 
فرهنگی 

  ذهنی

 11.69236 000. 398 5.583 000. 28.780  هابرابري واریانس

 11.69236 000. 179.802 7.808    هاعدم برابري واریانس

برخردار 
غیر  و

 برخوردار

هویت 
  فرهنگی

 17.09203 000. 398 9.479 000. 28.441  هابرابري واریانس

 17.09203 000. 161.703 12.637    هاعدم برابري واریانس

 
طبق نتایج بدست آمده آزمون مقایسه میانگین هاي هویت فرهنگی برخورداران و غیر برخورداران از 
شبکه هاي ماهواره اي نشان می دهد که در هر سه مورد فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت معنی دار 

 درصد نشان داده شده است که میانگین هویت 99,9و در سطح اطمینان . میانگین ها، رد شده است
درصد کمتر از میانگین هویت فرهنگی کسانی است که از  17فرهنگی برخورداران از ماهواره به میزان 

همچنین درمورد دو بعد فرهنگ عینی و ذهنی نیز باید گفت که این . ماهواره تلویزیونی برخوردار نبوده اند
صد بیشتر از بعد ذهنی بوده در 10اما تفاوت میانگین در بعد عینی . تفاوت میانگین معنی دار بوده است

. است لذا برخورداري از شبکه هاي ماهواره اي بیشتر بر بعد عینی هویت فرهنگی اثر منفی می گذارد
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همچنین بررسی تاثیر برخورداري بر ابعاد یازده گانه هویت فرهنگی نیز نشان داده است که تنها درمورد 
ان از ماهواره تفاوت معنی داري مشاهده نشد یعنی ی بین برخورداران و غیر برخوردارتاریخ گذشته بعد

درحالی که درمورد ده بعد دیگر داشتن ماهواره باعث ضعف در . داشتن ماهواري تاثیري بر این بعد ندارد
این ضعف مخصوصاً در ابعاد تعالیم دینی، تربیت فرزندان و پوشش ایرانی . وضعیت این ابعاد می شود
درحالی که درمورد ابعاد اداب و سنن ایرانی، مفاخر و نحوه گذران اوقات . است اسالمی بیشتر از ابعاد دیگر

 .فراغت تاثیر وجود ماهواره بر ضعف هویت فرهنگی کمتر از دیگر ابعاد بوده است
 

  
  و پایبندي به هویت فرهنگی )مواجهه( رابطه بین میزان استفاده از تلویزیون ماهواره اي -٢ -٢-٢- ٢-٤

و چون  ذکر شد این متغیر نیز از سه گویه برساخته و در سطح فاصله اي می باشدهمچنانکه قبالً 
ن همبستگی پیرسون استفاده می متغیر وابسته نیز در سطح فاصله بوده لذا براي آزمون این فرضیه از آزمو

اي شود اما قبل از آن باید درمورد رابطه بین مدت زمان حضور ماهواره در منزل و نیز مدت زمان تماش
  شبکه هاي فارسی زبان ماهواره اي 

رابطه میزان مواجهه با شبکه هاي فارسی زبان ماهواره اي و میزان هویت فرهنگی) 34-4(جدول  

هویت فرهنگی   آماره
  عینی

هویت فرهنگی 
 ذهنی

هویت 
  فرهنگی

مدت حضور 
  ماهواره درمنزل

 **408.- **240.- **500.-  ضریب پیرسون
 000. 000. 000.  سطح معنی داري

مدت زمان تماشا 
  در شبنانه روز

 **366.- **255.- **414.-  ضریب پیرسون

 000. 000. 000.  سطح معنی داري

میزان مواجهه با 
  شبکه هاي ماهواره

 **459.- **304.- **533.-  ضریب پیرسون

 000. 000. 000.  سطح معنی داري
 **p<0.01  

 
همچنانکه نشان داده می شود در جدول فوق رابطه بین متغیر برساخته میزان مواجهه با شبکه هاي 
. فارسی زبان ماهواره اي و گویه هاي آن با متغیر هویت فرهنگی و دو بعد آن بررسی آماري شده است

ر شده اند درصد معنی دا 99,9بررسی میزان معنی داري نشان می دهد که همه روابط در سطح اطمینان 
بررسی ها نشان می دهد که حضور ماهواره در . و شدت روابط موجود در جامعه آماري نیز وجود دارد

منزل بیشتر خود میزان تماشاي روزانه آن بر تضعیف هویت فرهنگی و ابعاد آن تاثیر می گذارد از طرف 
ماهواره اي بر هویت فرهنگ  دیگر طبق نتایج بدست آمده تاثیر میزان مواجهه با شبکه هاي فارسی زبان

هرچند در تمام موارد روابط بصورت معکوس . عینی بسیار بیشتر از هویت فرهنگ ذهنی زنان بوده است
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بوده و با افزایش میزان استفاده، حضور و یا بصورت کلی میزان مواجهه با شبکه هاي فارسی زبان ماهواره 
درنهایت باید گفت رابطه بین مواجهه با  .می شوداي، میزان هویت فرهنگی و ابعاد مختلف آن تضعیف 
بوده  0,211بوده است و ضریب تعیین آن  -0,46شبکه هاي فارسی زبان ماهواره اي و هویت فرهنگی 

درمورد رابطه بین میزان مواجهه و ابعاد یازده گانه هویت فرهنگی نیز باید گفت که در اکثر موارد به  .است
درصد تایید شده است و همه روابط  99,9تاریخی، روابط در سطح اطمینان  غیر از رابطه با بعد گذشته
اما در این میان شدت رابطه درمورد ابعاد تعالیم دینی، تربیت فرزندان و . بصورت معکوس بوده است

پوشش و لباس ایرانی اسالمی بسیار بیشتر از دیگر موراد بوده است درحالی که شدت روابط بین متغیر 
  .گذشته تاریخی و آداب و سنن ایرانی کمتر از همه بوده استبعاد مستقل و ا

  
  از شبکه هاي ماهواره اي فارسی زبان و هویت فرهنگی )خشنودي( رابطه بین رضایت -٣ -٢-٢- ٢-٤

رابطه میزان رضایت از شبکه هاي فارسی زبان ماهواره اي و هویت فرهنگی) 35-4(جدول  

هویت فرهنگی   آماره
  عینی

فرهنگی هویت 
 ذهنی

هویت 
  فرهنگی

رضایت و خشنودي 
  از ماهواره

 **436.- **356.- **460.-  ضریب پیرسون
 000. 000. 000.  سطح معنی داري

 **p<0.01  
 
جدول فوق میزان معنی داري و شدت رابطه آزمون پیرسون مربوط به متغیر هاي وارد شده را نشان 

درصد رد  99,9هرسه رابطه فرض صفر در سطح اطمینان می دهد براساس نتایج بدست آمده درمورد 
نتایج نشان میدهد که رضایت و خشنودي از برنامه هاي شبکه هاي . شده و فرض اصلی تایید می شود

ضعیف هویت ستفاده می کنند با شدت زیادي باعث ماهواره اي درمیان کسانی که از این شبکه ها ا
اما نکته مهم . بوده است 0,19ضریب تعیین این رابطه . شودفرهنگی و مخصوصاً هویت فرهنگ عینی می 

این است که شدت رابطه بین خشنودي از استفاده از شبکه هاي ماهواره اي و تضعیف هویت فرهنگی 
بنابراین خشنودي از ماهواره . بیشتر از شدت رابطه آن با هویت فرهنگی ذهنی است 0,10عینی به میزان 

همچنین بررسی رابطه بین میزان خشنودي از شبکه هاي ماهواره  .یر می گذاردبیشتر بر فرهنگ عینی تاث
درصد  99,9اي و ابعاد یازده گانه هویت فرهنگی نشان میدهد که در همه ابعاد روابط در سطح اطمینان 

تایید می شود در در همه روابط رابطه معکوسی بین متغیر خشنودي و ابعاد هویت فرهنگی وجود دارد و 
بوده است درحالی که شدت رابطه خشنودي و ابعاد نوع پوشش و حجاب،  0,20اکثر روابط باالي شدت 

نکته قابل ذکر این است که متغیر . تربیت فرزندان و حمایت از زبان فارسی بیشتر از دیگر روابط بوده است
ر میزان نفر استفاده کننده از شبکه هاي ماهواره اي بررسی شده است و اگ 328خشنودي دربین 
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درصد غیر برخوردار از ماهواره وارد این تحلیل ها شود، شدت روابط بسیار بیشتر از روابط  18ناخشنودي 
  .موجود در بین میزان خشنودي و ابعاد هویت فرهنگی می شود

  
  رابطه بین میزان اعتماد به شبکه هاي ماهواره اي فارسی زبان و هویت فرهنگی  -٤ -٢-٢- ٢-٤
  

بنابراین از آزمون همبستگی پیرسون . هر دو متغیر در سطح فاصله اي سنجیده شده انددر اینجا نیز 
  :براي تست این فرضیه استفاده شده است

رابطه میزان اعتماد به شبکه هاي فارسی زبان ماهواره اي و هویت فرهنگی) 36-4(جدول  

هویت فرهنگی   آماره
  عینی

هویت فرهنگی 
 ذهنی

هویت 
  فرهنگی

برنامه هاي اعتماد به 
  ماهواره

 **241.- **202.- **251.-  ضریب پیرسون
 000. 000. 000.  سطح معنی داري

 **p<0.01 
نتایج این جدول نیز نشان میدهد که کسانی که از ماهواره برخوردار هستند هرچقدر به محتواي برنامه 
هاي آن اعتماد بیشتري می کنند هویت فرهنگی آنها تضعیف تر می شود ولی شدت این رابطه ضعیف 

طمنیان همچنین مقدار معنی داري نشان میدهد که در همه موارد رابطه بدست آمده در سطح ا. است
نکته دیگر این است که هرچند میزان اعتماد به برنامه هاي . درصد در جامعه آماري نیز وجود دارد 99,9

ماهواره اي از سوي افراد استفاده کنند از آن بیشتر در تضعیف هویت فرهنگ عینی نقش دارد ولی این 
این اساس ضریب تعیین رابطه بر. برتري نسبت به رابطه با هویت فرهنگی ذهنی بسیار فاحش نبوده است

همچنین بررسی رابطه بین اعتماد به . بوده است 0,059بین اعتماد به محتواي ماهواره و هویت فرهنگی 
برنامه هاي شبکه هاي ماهواره اي و هویت فرهنگی نیز نشان داده است که در همه روابط تاثیر اعتماد بر 

بوده است درحالی که رابطه بین اعتماد  20باً کمتر از آنها بصورت معکوس بوده است ولی شدت روابط غال
به ماهواره و دو بعد تعالیم دینی و آداب و سنن ایرانی معنی دار نبوده و در جامعه آماري بین آنها رابطه 

نفر برخوردار از ماهواره وارد  328نکته قابل ذکر این است که در این تحلیل تنها . اي وجود نداشته است
اند درحالی که وقتی افراد غیر برخوردار و عدم اعتماد آنها به رسانه ماهواره نیز وارد تحلیل تحلیل شده 

و نقش اعتماد به محتواي برنامه  می شود در تمام موارد حداقل شدت روابط دو برابر افزایش پیدا می کند
  .هاي شبکه هاي ماهواره اي بر تضعیف هویت فرهنگی بیشتر نمایان می شود
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  رابطه بین محتواهاي مورد استفاده از شبکه هاي ماهواره اي و پایبندي به هویت فرهنگی -٥ -٢-٢- ٢-٤
  

ه هاي ترتیبی مورد استفاده بصورت گوی حتواهايهمچنانکه در تعاریف عملیاتی آمده است سنجش م
واهاي مختلف بر بوده است اما از آنجا که متغیر وابسته فاصله اي بوده و نیز بررسی تشخیص تاثیر محت

پایبندي به هویت فرهنگی از یکی از شرایط استفاده از آزمون همبستگی پیرسون چشم پوشی کرده و 
گویه هاي مربوط به سنجش محتواهاي شبکه هاي ماهواره اي را با اغماض، فاصله اي درنظر گرفته و 

لی تحت عنوان استفاده از همچنین یک متغیر ک. میزان رابطه آنها با متغیر وابسته سنجیده شده است
طبق . محتواي کلی شبکه هاي ماهواره اي نیز برساخته شده و رابطه آن با متغیر وابسته بررسی شده است

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نیز در نهایت دو عامل استخراج شده که سه نوع محتواي اخبار و اطالعات، 
اسم آن را محتواي آگاهی بخش می گذاریم و موضوعات علمی و آموزش در یک عامل قرار گرفته که 

عامل دوم به تنهایی محتواي تفریح، هیجان و سرگرمی را شامل می شود که اسم آن را محتواي تفریحی و 
  .ارزشی می گذاریم

 

رابطه محتواي مورد استفاده از شبکه هاي ماهواره اي و هویت فرهنگی) 37-4(جدول  

هویت فرهنگی   آماره
  عینی

فرهنگی هویت 
 ذهنی

هویت 
  فرهنگی

خبر و اطالعات 
  روز

 054.- 033.- 068.-  ضریب پیرسون
 332. 553. 221.  سطح معنی داري

موضوعات علمی و 
  مستند

 082. 103. 052.  ضریب پیرسون
 136. 063. 349.  سطح معنی داري

آشپزي، (آموزشی 
  )زبان و غیره

 068.- 007.- *120.-  ضریب پیرسون
 220. 894. 030.  داريسطح معنی 

تفریح، هیجان و 
عامل (سرگرمی
  )اول

 **193.- *116.- **245.-  ضریب پیرسون

 000. 036. 000.  سطح معنی داري

کل محتواي مورد 
  استفاده

 082.- 016.- *136.-  ضریب پیرسون
 140. 767. 014.  سطح معنی داري

محتواي آگاهی 
عامل (بخش 

  )دوم

 018.- 025. 059.-  ضریب پیرسون

 740. 652. 285.  سطح معنی داري

*p<0.05 **p<0.01 
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نتایج مربوط به رابطه بین انواع محتواي استفاده شده و هویت فرهنگی نشان میدهد که در مورد 
استفاده از محتواي خبر و موضوعات ملی هیچ رابطه اي با هویت فرهنگی و ابعاد آن وجود ندارد و 

ی داري همچنین موضوعات آموزشی نیز تنها با بعد عینی هویت فرهنگی ارتباط معکوس بسیار ضعیف معن
مجموع محتواهاي مورد استفاده نیز تنها با بعد عینی هویت فرهنگی رابطه معکوس واقعی . داشته است

ارزشی  –اما بررسی عامل استخراج شده تفریحی . داشته است که شدت آن نیز بسیار ضعیف بوده است
نشان میدهد که رابطه آن با هویت فرهنگی معنی دار بوده و ) گویه مربوط به محتواي سرگرمی و هیجان(

به این ترتیب که با استفاده از محتواي تفریحی، هویت فرهنگی تضعیف . است 0,2شدت آن نیز نزدیک به 
ما رابطه بین عامل دوم ا. می شود و این وضعیت درمورد بعد عینی هویت فرهنگی خیلی قوي تر است

استخراج شده یعنی عامل محتواي آگاهی بخش با هویت فرهنگی در هیچکدام از سطوح آن معنی دار 
  نبوده است

  

  یافته هاي تحلیل چند متغیره -4-3
. ت دو به دو مورد بررسی قرار گرفتدر بخش هاي قبل رابطه متغیرها براساس فرضیات تحقیق به صور

بسته وا برآنیم تاثیر مجموع متغیر هاي مستقل اساسی را بر متغیر ز رگرسیون چندگانهن با استفاده ااکنو
و در مرحله بعد تحلیل مسیر این بررسی براساس نتایج بدست آمده تدوین  .مورد بررسی آماري قرار دهیم

ه شده در مدل تحلیل مسیر به روابط نظري و منطقی بین متغیرها و معنی دار بودن روابط توج. می شود
  .است و از گزارش روابط غیر واقعی خودداري شده است

  تحلیل رگرسیون چندگانه -1- 3- 4
با استفاده از روش تحلیل رگرسیون می توان به اثر خالص هر متغیر و سهم نسبی آن در پیش بینی  

استفاده از تحلیل رگرسیون چندکانه داراي شرایط و ظوابطی است که در این . متغیر وابسته پی برد
یون در سطح بررسی مورد توجه قرار گرفته است ازجمله این که تمام متغیر هاي وارده به تحلیل رگرس

متغیر هاي مستقل با هم هیچگونه همپوشی نداشته و با متغیر وابسته . فاصله اي اندازه گیري شده اند
می باشد که ) 77/1(همچنین مقدار دوربین واتسون نیز در حد قابل قبول. داراي رابطه خطی می باشند

بقیه . نده ها نیز نرمال بوده استنشان میدهد توزیع فراوانی متغیر ها نرمال بوده است و توزیع باقیما
شرایط نیز تا حد امکان مورد توجه قرار گرفته است و بدیهی می نماید که در تحلیل رگرسیون چندگانه 
این امکان وجود دارد که نتوان تمام ظوابط را رعایت کرد ولی این مسئله نمی تواند مانع این شوید که 

ات در این پژوهش نیز تحلیل ضیحبا این تو. نظر کردبکلی از این تحلیل پیشرفته و پرسود صرف 
اساس ون پایبندي به هویت فرهنگی را برنتایج رگرسی) 38- 4(رگرسیون چندگانه انجام گرفت که جدول 
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روش بکارگرفته شده در اینجا . نشان می دهد) نفر 400(ر میان کل پاسخگویانمتغیر ها مستقل تحقیق د
  .هاي مستقل به مدل می باشد متغیر (Enter) روش ورود همزمان

 

نتایج رگرسیون پایبندي به هویت فرهنگی بر متغیر هاي مستقل به روش ) 38-4(جدول Enter 

ضرایب استاندارد   متغیر هاي مستقل
سطح معنی   مقدار تی  )beta(رگرسون

  داري
 000. 16.091   مقدار ثابت

 000. 7.363- 467.-  رضایت از برنامه هاي ماهواره
 009. 2.620- 156.-  به برنامه هاي ماهوارهاعتماد 

 007. 2.708- 186.-  میزان مواجهه با ماهواره
 004. 2.923 175.  محتواي آگاهی بخش

 609. 512. 032.  ارزشی -محتواي تفریحی 
 750. 318. 014.  سن

 890. 138.- 007.-  تحصیالت
 924. 095.- 005.-  اقتصادي –پایگاه اجتماعی 

 ANOVA(  F 27,095(واریانسنتایج تحلیل 
  0,000  معنی داري

  R2(  0,357(ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل 

  Adjusted R2(  0,344(شده

 
جدول فوق نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون متغیرهاي مستقل را نشان میدهد براساس این 
نتایج، میزان آزمون تحلیل واریانس معنی دار بوده و مقدار کل تغییرات پیش بینی شده پایبندي به هویت 

  .درصد می باشد 35,7فرهنگی بر اساس این متغیرها برابر با 
ماهواره بیشترین تاثیر را بر کاهش پایبندي به هویت  ت از برنامه هايرضایطبق نتایج بدست آمده 

میزان استفاده و مواجهه با شبکه هاي ماهواره اي بر هویت فرهنگی بیشترین  ،بعد از آن. فرهنگی دارد
برنامه هاي  آگاهی بخش طبق نتایج بدست آمده، محتواياین درحالی است که  .تاثیر منفی را دارد

دارند به این معنی که در شرایطی که همه پایبندي به هویت فرهنگی  تاثیر تقویتی برتلویزیون ماهواره اي 
متغیرهاي دیگر و تاثیر آنها ثابت نگه داشته شود افزایش استفاده از محتواي آگاهی بخش، نه تنها باعث 

ی طبق نتایج بدست آمده تاثیر خالص و ول .تضعیف هویت فرهنگی نشده بلکه باعث تقویت آن می شود
مستقیم محتواي تفریحی و ارزشی معنی دار نبوده است و در جامعه آماري در صورت کنترل تاثیر دیگر 

و تنها تاثیر آن بصورت غیرمستقیم و از  متغیرها، محتواي تفریحی هیچ تاثیري بر هویت فرهنگی ندارد
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در مرحله بعد این متغیر اعتماد به برنامه هاي شبکه . می استطریق تاثیرگذاري بر دیگر متغیرهاي مکانیز
هاي ماهواره اي است که باعث کاهش پایبندي به هویت فرهنگی زنان می شود و تاثیر خالص آن کامال 

اقتصادي بصورت  –طبق نتایج تحلیل رگرسیونی، سن و تحصیالت و پایگاه اجتماعی . معنی دار بوده است
و تاثیرات آنها بیشتر بصورت غیر مستقیم و از طریق  .هویت فرهنگی ندارندخالص هیچ تاثیري بر 

در بررسی پیش بینی دو بعد عینی و ذهنی هویت فرهنگی به وسیله  .تاثیرگذاري بر متغیرهاي دیگر است
متغیرهاي حاضر نیز نتایج بدست آمده تکرار شده است با این تفاوت که میزان ضریب تعیین در پیش 

درنهایت با حذف متغیرهاي غیر تاثیر گذار،  .عینی بیشتر و در مورد بعد ذهنی کمتر بوده استبینی بعد 
  معادله پیش بینی هویت فرهنگی زنان به شکل ذیل حساب می شود

مواجهه با برنامه هاي شبکه ) + -0,467(رضایت از برنامه هاي ماهواره اي = پایبندي به هویت فرهنگی 
اعتماد به برنامه هاي ماهواره اي ) + 0,175(استفاده از محتواي آگاهی بخش ) + -0,186(هاي ماهواره اي 

)0,156 -(  
  

  تحلیل مسیر -2- 3- 4

  
مدل تحلیل مسیر پایبندي به هویت فرهنگی) 20- 4(نمودار   
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  بحث و نتیجه گیري: فصل پنجم
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  مقدمه -5-1
 براساس آن در که است اجتماعی علم سنتی رویکرد در تحقیقی، گزارش هر نهایی فصل پنجم فصل

 فصل این در بنابراین. شود می داده پاسخ پژوهش، اولیه پرسشهاي به تحقیق هاي یافته و شده طی فرایند
 اصلی بخش دو شامل فصل این. شود می پرداخته شده، انجام تحقیق از آمده بدست نتایج بررسی به

  :شوند می تدوین همدیگر پس در و همدیگر با مرتبط کامالً که شود می پیشنهادها و گیري نتیجه

  نتیجه گیري -5-2
در این بخش باتوجه به سواالت اولیه پژوهش و یافته هاي بدست آمده، نتایج تجربی و تحلیلی تحقیق 

می  نظرياین بخش شامل دو بحث نتیجه گیري تجربی و نتیجه گیري . مورد بحث و تفسیر قرار می گیرد
  :شود که در ذیل گزارش شده است

  نتیجه گیري تجربی -5-2-1
در . در این بخش نتایجی که از تحلیل داده هاي جمع آوري شده، بدست آمده است، گزارش می شود

آغاز به بررسی ویژگی هاي شخصی و متغیرهاي زمینه اي مربوط به نمونه آماري پرداخته می شود در 
ط به متغیرهاي اصلی تحقیق بیان شده و درنهایت نتیجه آزمون فرضیه هاي ادامه تحلیل تک متغیره مربو

  :اصلی تحقیق مورد بحث قرار می گیرد

باتوجه به یافته هاي تحقیق : قبل از هرچیز باید سیماي نمونه بررسی شده را بصورت کلی ترسیم کرد
اجد شرایط اولیه بوده و وارد نفر بوده است که درنهایت همه پرسشنامه ها و 400حجم نمونه انتخاب شده 

سال بوده و  31,64ساله بررسی شده برابر با  49تا  15میانگین سنی زنان . تحلیل آماري شده اند
وضعیت تحصیالت آنها نشان می دهد که بیشتر آنها تحصیالت حد . درصد آنها سابقه ازدواج نداشته اند40

  .اقل دیپلم را داشته اند

درصد نیز درحال  21,5درصد این افراد شاغل بوده اند و  35بررسی آماري نشان می دهد که حداقل 
 میزان درصد افراد پاسخگو، 6میزان درآمدشان به این صورت بوده است که . تحصیل به سر می برده اند

 ماهیانه درآمد درصد 31 به نزدیک. اند کرده اعالم تومان هزار 750 زیر را را شان خانواده ماهیانه درآمد
 و یک تا 1 بین هم پاسخگویان خانوار درصد 20,5 و کرده اعالم تومان میلیون یک تا هزار 750 را خود
. دارند ماهیانه درآمد میلیون 2 تا نیم و یک بین هم خانوارها درصد 23,5 و داشته درآمد میلیون نیم

 است شان خانواده درآمد تومان میلیون 3 تا 2 بین ماهیانه که اند کرده اعالم نیز پاسخگویان درصد 13,5
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این درحالی . اند داشته ماهیانه درآمد تومان میلیون سه باالي پاسخگویان خانوار درصد 5,5 درنهایت و
  است که میانگین درآمد دربین خانوارها یک میلیون و هشتصد و هفده هزار تومان بوده است

 درصد 16,5اقتصادي آنها نشان می دهد که  –سنجش طبقه اجتماعی  یافته هاي تحقیق در رابطه با
 و گرفته قرار متوسط اقتصادي و اجتماعی طبقه در پاسخگویان درصد 73 و پایین طبقه در پاسخگو افراد

  .اند گرفته قرار اقتصادي اجتماعی باالي طبقه در پاسخگو افراد درصد 10,5 درنهایت

تحلیل متغیر پایبندي به هویت فرهنگی زنان نشان میدهد که  اما بررسی نتایج بدست آمده از
 ایرانی غذایی ذائقه و ایران تاریخ ایرانی، مفاخر بعد به مربوط بندي پاي درمورد ابعاد مختلف آن، بیشترین

 به مربوط پایبندي کمترین که درحالی. باشد می صد تا صفر مقیاس در 70 باالي میانگین پارامترهاي با
 پارامتر باالي حد که است فراعت اوقات گذران و ایرانی هنر ایرانی، – اسالمی حجاب و پوشش نوع ابعاد

   .است صد تا صفر مقیاس از 55 از کمتر آنها میانگین

از آنجا که هویت فرهنگی داراي ابعاد گستره اي می باشد در بخش یافته هاي تحقیق، با استفاده از 
 سبک لباس، و پوشش جدیدي از آنها استخراج شد که طبق آن بعدهايتحلیل عاملی اکتشافی، ابعاد 

 و عینی بعد در غذایی ذائقه و ایرانی سنن و آداب دینی، تعالیم و دین فراغت، اوقات تربیت ایرانی،
 در تاریخی گذشته و ایرانی مفاخر هنر، ادبیات، فارسی، زبان بعدهاي و گرفته قرار فرهنگی هویت اجتماعی

گرفتند و عمالً دو متغیر جدید با عنوان هویت فرهنگی ذهنی و  قرار فرهنگی هویت ادبی و ذهنی بعد
نتایج تحلیل تک متغیره مربوط به پاي بندي به هویت فرهنگی نشان می . هویت فرهنگی عینی ایجاد شد

 اند بوده پایبند ایرانی فرهنگی هویت به کمی خیلی میزان به درصد افراد بررسی شده، 0,5 دهد  که تنها
 شده بررسی افراد درصد 34 از بیش که درحالی اند بوده فرهنگی هویت پابند پایینی حد در نیز درصد 6 و

 اندازه به شده بررسی افراد درصد 48,5 بر بالغ و دارند قرار متوسط فرهنگی هویت پایبندي طبقه در
 به باالیی بسیار حد در نیز افراد درصد 11 درنهایت و. اند بوده پایبند فرهنگی هویت به زیادي خیلی
 در 64 تا 61 بین تهرانی زنان بین در فرهنگی هویت میانگین. اند بوده پایبند ایرانی فرهنگی هویت

 10و همچنین در جامعه آماري، پاي بندي به هویت فرهنگی ذهنی به اندازه  .باشد می صد تا صفر مقیاس
  .درصد بیشتر از پاي بندي به بعد هویت فرهنگی عینی می باشد

درصد پاسخگویان، از شبکه هاي ماهواره اي  82یافته هاي تحقیق نشان می دهد که بالغ بر 
شبکه هاي ماهواره اي در بین آنها بیش از  برخوردار هستند و میانگین درصدي مواجهه یا استفاده از

طبق این نتایج دربین کسانی که از ماهواره استفاده می کنند . درصد می باشد که بسیار باال است 50,46
درصد بوده است و میانگین اعتماد به محتواي برنامه  62,04میانگین رضایت و خشنودي از آن بالغ بر 

از بین محتواهاي مورد توجه در زمینه برنامه . فر تا صد بوده استدر مقیاس ص 40,75هاي آن بالغ بر 
 هیجان و سرگرمی و تفریح محتواي به عالقه هاي شبکه هاي تلویزیونی ماهواره اي نیز بیشترین
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 توزیع. است بوده روز اطالعات و اخبار محتواي به مربوط عالقه کمرین و )ارزشی- محتواي تفریحی(بوده
 افراد دربین صد تا صفر مقیاس در آن میانگین که دهد می نشان نیز استفاده مورد محتواي کل فروانی

این درحالی است که تحلیل عاملی اکتشافی . است بوده 51,5 حدود در اي ماهواره هاي شبکه از برخوردار
  .ارزشی را ایجاد کرده است –دو بعد محتواي آگاهی بخش علمی و محتواي تفریحی 

دو متغیرهاي تحقیق با متغیر وابسته میزان پایبندي به هویت فرهنگی نشان  بررسی رابطه دو به
می دهد که در مورد متغیرهاي زمینه اي، سن رابطه معنی داري با متغیر وابسته داشته و با افزایش سن 

همچنین تاثیر تحصیالت بر تضعیف هویت . افراد، پاینبدي آنها به هویت فرهنگی نیز بیشتر شده است
. است شده کاسته فرهنگی هویت شدت از تحصیالت میزان افزایش ی نیز معنی دار بوده است و بافرهنگ

این درحالی است که منطقاً می بایست با افزایش سطح تحصیالت پاي بندي به ارزش ها و هویت فرهنگی 
همچنین مجرد ها و مطلقه ها نسبت به زنان متأهل بسیار کمتر پاي بند به هویت . بومی بیشتر میشد

، باعث بدست آمدن فرهنگی بوده اند که درمورد مجردها، شاید کم بون سن آنها و تعلق نسلی متفاوت
همچنین کسانی که شاغل بوده اند نسبت به خانه دارها هویت فرهنگی ضعیف . چنین نتیجه اي شده باشد

تري داشته اند و افراد درحال تحصیل نیز در همین وضعیت قرار داشته اند که درمورد آنان نیز باید به 
شده است پاي بندي آنها به هویت  آنها توجه کرد که باعث) نسل جدید(ساختار سنی و تعلق نسلی 

اما وضعیت مالکیت مسکن و میزان درآمد و همچنین سطح پایگاه . فرهنگی بومی کمتر نشان داده شود
  .اقتصادي هیچ رابطه معنی داري با پاي بندي به هویت فرهنگی نداشته اند –اجتماعی 

کسانی که از ماهواره برخوردار آزمون فرضیه هاي تحقیق در قالب یافته دو متغیره نشان میدهد که 
از طرف . درصد کمتر از افراد عدم برخوردار از آن، به هویت فرهنگی پایبند بوده اند 17هستند به میزان 

 10دیگر درمورد دو بعد عینی و ذهنی نیز، برخورداري از شبکه هاي فارسی زبان ماهواره اي به اندازه 
و درمورد ابعاد ریز بررسی شده نیز، تنها . ن تاثیر می گذارددرصد بیشتر بر بعد عینی هویت فرهنگی زنا

  . تفاوت میانگین پاي بندي به گذشته تاریخی معنی دار نبوده و برخورداري از ماهواره بر آن تاثیري ندارد

بوده است و  -0,46رابطه بین مواجهه با شبکه هاي فارسی زبان ماهواره اي و هویت فرهنگی نیز  
درمورد رابطه بین میزان مواجهه و ابعاد یازده گانه هویت فرهنگی نیز . بوده است 0,211ضریب تعیین آن 

درصد  99,9باید گفت که در اکثر موارد به غیر از رابطه با بعد گذشته تاریخی، روابط در سطح اطمینان 
ابعاد تعالیم اما در این میان شدت رابطه درمورد . تایید شده است و همه روابط بصورت معکوس بوده است

دینی، تربیت فرزندان و پوشش و لباس ایرانی اسالمی بسیار بیشتر از دیگر موراد بوده است درحالی که 
. شدت روابط بین متغیر مستقل و ابعاد گذشته تاریخی و آداب و سنن ایرانی کمتر از همه بوده است

میزان مواجهه و بعد ذهنی هویت  بیشتر از شدت رابطه 0,20همچنین شدت رابطه با بعد عینی به میزان 
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نتایج تحقیق نشان داده است که حتی متغیر طول مدت حضور ماهواره در منزل نیز به . فرهنگی بوده است
  .شدت بر پاي بندي به هویت فرهنگی زنان تاثیر می گذارد و آنرا تضعیف می کند

 ها شبکه این از که کسانی درمیان اي ماهواره هاي شبکه هاي برنامه از خشنودي و همچنین رضایت
. شود می عینی فرهنگ هویت مخصوصاً و فرهنگی هویت تضعیف باعث زیادي شدت با کنند می استفاده
 اي ماهواره هاي شبکه از استفاده خشنودي بین رابطه شدت اما. است بوده 0,19 رابطه این تعیین ضریب

. است ذهنی فرهنگی هویت با آن رابطه شدت از بیشتر 0,10 میزان به عینی فرهنگی هویت تضعیف و
 رابطه به عالوه این روابط، شدت. گذارد می تاثیر عینی فرهنگ بر بیشتر ماهواره از خشنودي بنابراین

 از بیشتر فارسی زبان از حمایت و فرزندان تربیت حجاب، و پوشش نوع ابعاد و پاي بندي به خشنودي
درصد افراد غیر برخوردار و نارضایتی آنها از برنامه هاي شبکه هاي  18و زمانی که  .است بوده روابط دیگر

ماهواره اي وارد تحلیل می شود این روابط بشدت تقویت می شوند و حتی در مواردي شدت همبستگی دو 
  .برابر افزایش پیدا می کند که نشانه نقش برجسته رضایت از ماهواره بر تضعیف هویت فرهنگی است

ررسی روابط بین اعتماد به برنامه هاي شبکه هاي ماهواره اي دربین افراد برخوردار از ماهواره و متغیر ب
پایبندي به هویت فرهنگی نشان داده است که اعتماد نیز می تواند بر تضعیف هویت فرهنگی نقش داشته 

ردار از ماهواره وارد تحلیل باشد ولی شدت آن زیاد نبوده است اما زمانی که بی اعتمادي افراد غیر برخو
می شود نقش اعتماد به برنامه هاي ماهواره اي بر تضعیف هویت فرهنگی در همه ابعاد آن بشدت افزایش 

همچنین نتایج مربوط به تاثیر اعتماد به ماهواره بر ابعاد ریز هویت فرهنگی نیز نشان داده است . می یابد
 20 از کمتر غالباً روابط شدت ولی است بوده معکوس بصورت ابعاداین  بر اعتماد تاثیر روابط همه که در

 در ایرانی سنن و آداب و دینی پایبندي به تعالیم بعد دو و ماهواره به اعتماد بین که درحالی است بوده
  .است نداشته رابطه اي وجود آماري جامعه

رهنگی به شکل دیگري بوده اما بررسی روابط دو به دوي محتواي مورد عالقه و پایبندي به هویت ف
طبق یافته هاي بدست آمده استفاده از محتواي خبري، محتواي علمی و محتواهاي آموزشی برنامه . است

هاي ماهواره هیچ نقشی در تغییر هویت فرهنگی نمی گذارد درحالی که استفاده از محتواي سرگرمی و 
درحالی که سه نوع محتواي اول در . تفریحی آن در تضعیف هویت فرهنگی نقش ایفا می کند –هیجانی 

تحلیل عاملی اکتشافی در قالب یک متغیر و محتواي واحد برساخت شده اند ولی به صورت دو به دو بر 
  .متغیر وابسته تاثیري نگذاشته اند
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نفع شناختی در جهت تبیین  نکته آنجاست که همبستگی دو به دوي متغیرها به خودي خود،
متغیر وابسته ندارد، لذا می بایست از آزمون هاي پیشرفته در جهت کنترل متغیرهاي مزاحم و اندازه 

نتایج استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان . گیري تاثیرات خالص متغیرهاي مستقل، استفاده شود
درصد تغییرات متغیر پایبندي  35,7ت بیش از می دهد که متغیرهاي بررسی شده در این پژوهش در نهای

این تحلیل نشان میدهد که در وضعیت کنترل تاثیر متغیرهاي . به هویت فرهنگی را پیش بینی می کنند
بیشترین تاثیر  -0,467دیگر، متغیر رضایت از برنامه هاي شبکه هاي ماهواره اي با میزان تاثیر استاندارد 

ته است و درمرحله بعد میزان مواجهه و استفاده از شبکه هاي ماهواره اي را بر تضعیف هویت فرهنگی داش
باعث تضعیف در هویت فرهنگی زنان می شود و همچنین اعتماد به  -0,186با مقدار تاثیر استاندارد 

در تضعیف هویت فرهنگی زنان  -0,156محتواي برنامه هاي شبکه ماهواره اي نیز با مقدار تاثیر استاندارد 
اما برخالف تصور و برخالف گزاره هاي چارچوب نظري، تاثیر سن، تحصیالت و پایگاه . ایفا می کندنقش 

اقتصادي بصورت خالص و با کنترل تاثیر متغیرهاي دیگر بر هویت فرهنگی معنی دار نبوده و  –اجتماعی 
ان بصورت آنها هیچ نقشی در تقویت و تضعیف هویت فرهنگی بصورت مستقیم ندارند و تنها تاثیرش

همچنین برخالف انتظارات چارچوب نظري، تاثیر استفاده از محتواي . غیرمستقیم و مکانیزمی می باشد
تفریحی و ارزشی با کنترل تاثیر متغیرهاي دیگر معنی دار نبوده و این محتوا بصورت مستقل و بدون 

لی متغیر برساخته محتواي تعامل با دیگر متغیرهاي تحقیق، هیچ نقشی در تضعیف هویت فرهنگی ندارد و
. آگاهی بخش، برعکس انتظارات موجود تاثیر مستقیم باالیی بر پاي بندي به هویت فرهنگی داشته است

باعث تقویت پاي بندي به هویت فرهنگی در زنان می شود و از  0,175این متغیر با مقدار تاثیر استاندارد 
بطه معنی داري نداشته است لذا باید گفت محتواي آگاهی آنجایی که در روابط دو به دو با متغیر وابسته را

بخش برنامه هاي تلویزیونی یک متغیر تحریف شده است که تاثیرات متغیرهاي مزاحم مانع از نشان دادن 
رابطه این متغیر با هویت فرهنگی شده است درحالی که با کنترل عوامل مزاحم، رابطه آن نیز معنی دار 

انتظارات نظري نیز بوده است و هرچقد از محتواي علمی، خبري، اطالعاتی و شده و اتفاقاً برعکس 
آموزشی برنامه هاي ماهواره اي بیشتر استفاده شود پاي بندي به هویت فرهنگی نیز در همه ابعاد آن 

  .افزایش پیدا می کند

محتواي درپایان باید ذکر کرد که دربین فرضیه هاي اصلی تحقیق تنها فرضیه مروبط به تاثیر 
برنامه هاي شبکه هاي ماهواره اي بر پاي بندي به هویت فرهنگی در زنان برخالف انتظار بوده است ولی 

تاثیر متغیرهاي برخورداري، مواجهه، اعتماد و رضایت از شبکه هاي : فرضیه هاي اصلی دیگر ازجمله
  .اند ماهواره اي بر پاي بندي به هویت فرهنگی براساس از نظر آماري تایید شده

  



 

198 
 

  نتیجه گیري نظري -5-2-2
. در این بخش نتایج بدست آمده از تطبیق مدل تجربی با مدل نظري اولیه مورد بحث قرار می گیرد

اول اینکه نتایج مربوط به تحلیل عاملی تاییدي درواقع اعتبار نظري سنجش متغیر هویت فرهنگی به 
ایج آماري همه ابعاد مورد نظر دوباره برساخت وسیله ابعاد مورد بررسی را نشان می دهد چراکه طبق نت

از طرف دیگر طبق نتایج تحلیل عاملی اکتشافی دو بعد کلی از هویت فرهنگی تحت عنوان هویت . شده اند
  . فرهنگی ذهنی و هویت فرهنگی عینی برساخت شده و بصورت منطقی و نظري مفهوم سازي شده اند

برخورداري و تماشاي شبکه : عبارت بوده است از اینکه همچنانکه می دانیم سوال اصلی این پژوهش
از . ساله تهرانی گذاشته است 49تا  15هاي تلویزیونی ماهواره اي چه تاثیري بر هویت فرهنگی زنان 

آنجاکه نظریه هاي مرحله سوم رسانه مثل نظریه کاشت مطرح می کنند، تلویزیون یک رسانه بسیار 
ق آن برنامه هاي و اهداف و ارزش هاي صاحب رسانه را به مخاطب قدرتمند است که می توان از طری

در این میان دو رویکرد رقیب وجود . عرضه کرده و آن را به شکلی انتقال داد که مخاطب پذیراي آن باشد
در یک رویکرد، رسانه ها به عنوان ابزاري براي جامعه پذیري، انتقال ارزش و هویت هاي نسل هاي : دارد

ه، انتقال انباشته هاي مادي و غیرمادي فرهنگی و ایجاد همگرایی و وفاق اجتماعی در جوامع مختلف جامع
درحالی که رویکرد رقیب آن برآن است که رسانه به عنوان ابزار انتقال ارزش ها . جدید نقش ایفا می کنند

نظام ارزشی، و الگوي هاي جدید هویتی و رفتاري، باعث تغییر در ساختارهاي جامعه و سطوح مختلف 
زمانی که براساس نتایج موجود، این دو رویکرد رقیب به بوته . شخصیتی و هویتی جامعه و افراد می شود

آزمایش قرار داده می شوند درواقع رویکرد مبتنی بر کارکرد وفاق اجتماعی رد شده و رویکرد مبتنی بر 
به عبارت دیگر یافته هاي این . ودتضاد و برهم زدن نظم احتماعی و تضعیف هویت فرهنگی تایید می ش

تحقیق نشان داده است که شبکه هاي ماهواره اي با توجه به برنامه هاي فراملی و ارزش هاي 
مورد عرضه شان، مخاطب را نسبت به هویت خود و مخصوصاً هویت فرهنگی خود، بی توجه ) غربی(جهانی

ز به دلیل تکثر و گرایش به تنوع و مصرف به همچنانکه می دانیم جامعه امرو. و از خود بیگانه می کنند
جامعه بازار نیز تشبیه شده است، و چون رسانه هاي داخلی از این تکثر و تنوع سلیقه غافل بوده اند، لذا 
مخاطبان مجبور به انتخاب و استفاده از رسانه هاي غیر قانونی مانند ماهواره تلویزیونی می شوند، و با 

جود در این رسانه، و نیز رنگ و لعاب محتواي سرمایه دارانه آن، مخاطب به نوعی توجه به تکثر و تنوع مو
دچار ارضاي سلیقه شده و نسبت به استفاده از این رسانه خشنود می شود و این امر بصورت همتغیري و 

ی م) چه بصورت آگاهانه و چه بصورت ناآگاهانه(چرخه اي باعث افزایش اعتماد او به محتواي این رسانه 
. شود که این امر طبعاً در افزایش میزان استفاده از آن و ترغیب دیگران به استفاده از آن دخیل خواهد بود

در راستاي حفظ و تقویت  –زمانی که فرد از رسانه هاي داخلی با رویکرد تمرکز گرایی و تک بعدي بودن 
واره اي پناه می برد، که ارزش هاي واگرا شده، به شبکه هاي تلویزیونی ماه –هویت فرهنگی، ملی و غیره 
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ضد ملی گرایی و ضد فرهنگ شرقی را اشاعه می دهند و با قدرت تمام در راستاي اشاعه فرهنگ غربی و 
اما باید درنظر داشت که شبکه هاي فارسی . سلطه هژمونیک بر هویت اشخاص مخاطب عمل می کنند
نگی نمی شوند چراکه اگر عاملهاي رضایت و زبان ماهواره اي بصورت یکجانبه باعث تضعیف هویت فره

اعتماد کنترل شوند، استفاده علمی و زیرکانه با توجه به سرمایه فرهنگی و سواد رسانه اي نه تنها در پاي 
بندي به هویت فرهنگی در ابعاد محتلف آن خللی وارد نمی کند بلکه باعث تقویت هویت فرهنگی ایرانی 

ه اثر گذاري عامل هاي مواجهه با ماهواره، رضایت از برنامه هاي آن و اعتماد اما زمانی که نحو. نیز می شود
به آن بررسی می شود درواقع نشان داده می شود که ماهواره درجهت تضعیف شدید هویت فرهنگی و 
تعریف فرهنگی فرد از خودش عمل می کند، بطوري که فرد از هویت فرهنگی خود تهی شده و به سیاه 

توخالی و بسته بندي شده می غلتد و مخصوصاً در زمینه هاي فرهنگی عینی و دینی مانند چاله فرهنگی 
حجاب و پوشش اسالمی، اعتقادات و تعالیم دینی و تربیت دینی ایرانی فرزندان افراد را با مشکل مواجهه 

ا براساس لذ. اینجاست که این مساله در سطح کالن ملی نیز برجسته شده و خطرآفرین می شود. می سازد
نتایج بدست آمده باید پیشنهادات کاربردي قابل اجرایی تدوین و گزارش کرد که در ادامه به بیان آنها 

  .پرداخته شده است
  

  پیشنهادات پژوهش -5-3
پیشنهادات پژوهش شامل دو بخش پیشنهادات اجرایی و پیشنهادات پژوهشی می شود که در 

این بخش، براساس نتایج بدست آمده و نیز نواقص تحقیق  در :راستاي موضوع مورد بررسی خواهد بود
حاضر و محدودیت هاي لوجستیکی، روشی، نظري و غیره تحقیق انجام شده، به گزارش پیشنهادات 

است؛ به این ترتیب که در بخش اول براساس اهم نتایج تحقیق، پیشنهادات اجرایی نگارنده پرداخته شده
کاربردي و متعالی تحقیق انجام شده، ارائه می شود و در بخش بعد، با توجه در راستاي رسیدن به اهداف 

به مشکالت و نواقص کار پیش رو و مسایل دیگر، پیشنهادات پژوهشی به پژوهشگران این حوزه در 
  :مطالعات آتی ارائه می شود

  

  پیشنهادات اجرایی -5-3-1
شنهادي باید در چارچوب نتایج بدست ي راهکارها و راهبردهاي پیقدر مسلم این است که ارایه

اما می بایست پیشنهادهاي اجرایی در حدي مطرح شوند که بتوان آنها را به اجرا . آمده از پژوهش باشد
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به این ترتیب و با توجه به موارد فوق پیشنهادات اجرایی و راهکارها و راهبردهاي منتج از نتایج . درآورد
  :این تحقیق عبارت است از

که نشان می دهد زنان مدت زمان زیادي را صرف  16-4و جدول   12-4ه به نمودار با توج 1 .1

تماشاي تلویزیون ماهواره اي می نمایند؛ افزایش عددي  رسانه هاي داخلی در جهت حفظ 

افزایش عددي رسانه هاي تلویزیونی در کشور چه در سطح ملی و چه در فرهنگ بومی؛ نیاز به 

 .می باشد سطح محلی

رضایت استفاده از ماهواره هاي فارسی زبان به میزان )  18-4جدول (بر اساس یافته هاي تحقیق  .2

نیاز سنجی مخاطبان در  اسالمی بایستی –خیلی باال بوده؛ لذا در جهت حفظ فرهنگ ایرانی 

یریت رسانه در راستاي برآورده تدوین برنامه هاي مد بصورت جدي صورت گیرد و با داخل کشور

 .اقدام شود داخلی مخاطبانازهاي متنوع نی شدن

بطور بیشترین مواجهه با ماهواره در خصوص تماشاي برنامه هاي تفریحی  21-4بر اساس جدول  .3

بر روي نوع پوشش و  24-4هیجانی و سرگرمی بوده است و تماشاي آن نیز بر اساس جدول 

وع و تکثر در برنامه هاي مختلف ایجاد تنبوده ؛ ) هویت عینی اجتماعی ... (لباس، ذائقه غذایی و 

سال قرار می  49تا  15تلویزیون ملی در ارتباط با زنان و مخصوصاً زنانی که در دامنه سنی 

گیرند، چراکه این دوره هاي سنی درواقع دو نسل متفاوت را شامل شده و نیازهاي خاص نسلی 

 .ی دارندخود را داشته و انتظارات متفاوتی از رسانه مل

چارچوب نظري تحقیق در بخش هفتم هویت در دو سطح فردي و جمعی باعث تفاوت و بر اساس  .4

تمایز افراد و اجتماعات از هم می شود و هویت فرهنگی نیز حاکی از تداوم بین گذشته و حال 

تقویت برنامه است و نفس این تداوم، خود بر شناخت گذشته داللت دارد؛ لذا بایستی در جهت 

نه هویت چه در بحث هویت شخصی و جمعی و چه بصورت اخص با هاي رسانه اي در زمی
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برجسته سازي شاخص ها و مولفه هاي هویت فرهنگی و دینی و ملی مردم ایران زمین، در البالي 

ري اسالمی و در سطح برنامه ها و سریال ها و فیلم هایی که قرار است در صدا و سیماي جمهو

 .محلی پخش شود

مه هاي آگاهی بخش می تواند پایبندي به هویت فرهنگی زنان را برنا 37-4بر اساس جدول  .5

تاثیر محتواي ماهواره بر ) 24-4جدول (تقویت نماید؛ و همچنین بر اساس یافته هاي تحقیق

تشویق تولیدگران صدا و سیما در راستاي مفاخر ایرانی، گذشته تاریخی کم یا منفی بوده لذا 

استفاده و برجسته سازي نمادهاي فرهنگی و ملی بر آن  تولید برنامه هاي آگاهی بخش و عالوه

 .امري خردمندانه می باشد  ایرانی در تولیداتشان

به محتواي شبکه هاي ماهواره اي  مواجهه، رضایت، و اعتماد) 189ص (بر اساس تحلیل مسیر  .6

- ها می لذا بدست آمد که با کنترل این متغیر ؛بر تغییر هویت فرهنگی تاثیر داشته فارسی زبان

تمرکز بر سواد رسانه اي و آگاه سازي توان این تاثیر را کاهش یا خنثی نمود؛ پیشنهاد می گردد، 

اي و عواقب و تاثیرات نامحسوس مردم درمورد محتواهاي برنامه هاي شبکه هاي تلویزیون ماهواره

  .این صنعت فرهنگی، بر زندگی، هویت، سبک زندگی و شخصیت آنها

  

  پیشنهادات پژوهشی -5-3-2
در این پژوهش از سواالت دکتر فردین علیخواه جهت باال بردن اعتبار تحقیق و کسب یافته هاي  .1

دقیق استفاده شده است؛ اما با توجه به اینکه هویت و هویت فرهنگی ابعاد گسترده اي داشته که 

براي پژوهش ایجاد می در برخی از ابعاد با هم متفاوت بودند؛ و بررسی و تحلیل آن مشکالتی را 

یکی از پیشنهادات پژوهشی به پژوهشگران این حوزه، تالش براي بررسی، شناسایی و  نمود؛ 
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کنترل متغیرهاي مزاحم و مداخله گر در ارتباط بین رسانه و هویت و مخصوصاً هویت فرهنگی 

ویزیون و ماهواره می باشد تا بتوان تاثیرات خالص تر رسانه و مخصوصاً رسانه هاي شفاهی مانند تل

 .بر هویت فرهنگی مردم را اندازه گیري کرد

از آنجائیکه یافته هاي پژوهش نشان داد سن و تحصیالت،  پاسخگویان در مواجهه با ماهواره هاي  .2

بررسی تاثیر رسانه بر هویت فرهنگی فارسی زبان و پایبندي به هویت فرهنگی اشان موثر بوده، 

، مخصوصاً نسل هاي جدید که براساس تاثیر تکنولوژي ارتباطات به گروه ها و اقشار دیگر اجتماع

 .نسل هاي ایکس، ایگرگ و زد مشهور هستند

بر اساس اعتقاد جورج گربنر مبدع تئوري کاشت، رسانه ها به ویژه تلویزیون نگرش ها و ارزش ها  .3

ت می کند و دارد و به طور فزاینده اي یک دیدگاه غیر واقعی از جهان را در ذهن مخاطب کش

آورد؛ همچنین بر اساس نظریه کاستلز هویت هاي فردي و فرهنگی جدیدي  در او به وجود می

هویت مشروعیت بخش، (بین سه صورت و منشا برساختن هویت تمایز قائل است ) 24: 1380(

تحلیل محتواي گسترده تولیدات برنامه می شود در خصوص پیشنهاد )مقاومت و هویت برنامه دار

شبکه هاي تلویزیون ماهواره اي فارسی زبان و همسو با آن بررسی تبارشناسانه خود آن هاي 

رسانه ها و کانال هاي تلویزیونی و دست اندرکاران، مدیران، پشتیبانان مالی و معنوي آنها و 

اهدافی که بصورت آگاهانه و یا در قالب صنعت فرهنگی، در البالي محتواي این رسانه ها می 

 .باشد

ته هاي تحقیق نشان داد که تماشاي تلویزیون ماهواره اي فارسی زبان بر گذشته تاریخی زنان یاف .4

تطبیقی وضعیت هویت و هویت  - بررسی تاریخی رابطه معنی دار نداشته است لذا بایستی به 

 .پرداخت فرهنگی در ایران و نقش ظهور و توسعه رسانه ها در آن
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ها پیام آور ارزش ها و ایده هاي نو، فاصله گرفتن از ارزش هاي با تکیه بر نظریه دانیل لرنر رسانه  .5

بررسی تحلیل محتواي برنامه سنتی و عاملی براي فروپاشی سنت گرایی می باشند بایستی به 

هاي تولید شده در داخل درجهت آسیب شناسی فرهنگی و تقویت بعد فرهنگی و بازنمایی هویت 

  .اقدام نمود اسالمی –فرهنگی ایرانی 
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  کویر انتشارات تهران، سعید، اصغر علی: مترجم مدرنیت، معناي )1380(کریستوفر پیرسون، .33
  .7شماره دوم، سال پژوهش، نامه ،»ایران در هویت هاي گفتمان گیري شکل: نهایی کلمه)1384(رضا محمد تاجیک، .34
: تهران شدن، جهانی و ملی هویت مقاالت مجموعه زاده، عباس و هویت عباسی و شدن جهانی)1384(رضا تاجیک،محمد .35

  تهران دانشگاه: انسانی علوم توسعه و تحقیقات موسسۀ
  انتشارات مترجم: تهران. کامرانی اهللا حشمت ترجمه آینده، شوك ،)1970(آلوین تافلر، .36
 انتشارات( سروش: تهران اوحدي، مسعود ي ترجمه. ها رسانه اجتماعی ي نظریه: و مدرنیته ها رسانه ،)1380( جان تامپسون، .37

  .اول چاپ ،)سیما و صدا
  اول چاپ چهر، انتشارات: تبریز شناسی، مردم) 1357(اکبر علی ترابی، .38
 علوم شناسی، نامه جامعه نقش و اجتماعی آمیز منازعه فضاي دربارة پیربوردیو اندیشۀ از تحلیلی )1383(عباس غالم توسلی، .39

 .23 شماره اجتماعی،

  انسانی علوم توسعه و تحقیقات مؤسسه: تهران قومیت، ملیت، هویت، ایران،)1383( دیگران و فر، مرتضی ثاقب .40
  همشهري انتشارات: تهران، افخمی، حسین: اقناع، مترجم و تبلیغات ،)1390(ویکتوریا ادانل، ؛کارث جاوت، .41
 هنر فرهنگ، پژوهشگاه: تهران سلیمانی، توالییو: مترجمان فرهنگی، برجغرافیاي اي مقدمه )1380(ل  راونتري،. ت جردن، .42

  ارتباطات و
 هویت باره در گفتارهایی داود، میرمحمدي، در »ایرانی هویت بر آن تأثیر و تجدد و سنت مسئله)1383( جعفریان، رسول .43

  .ملی مطالعات مؤسسه: تهران ایران، در ملی
 .شیرازه نشر: تهران یاراحمدي، تورج ي ترجمه اجتماعی، هویت)1381(جنکینز، ریچارد  .44

 لـعام هـب هـتوج با ازشیر شهر ننااجو بین در جتماعیا و فرهنگی هویت )1387( جلیل ي،عزیز ؛ضارمحمد ،یگانه اديجو .45
 .3 رهشمااول،  لسا ،فرهنگی تتحقیقا، نشریه سانهر

 .ملی مطالعات موسسه تهران، انتشارات ملی، هویت با آن رابطه و قومی هویتهاي ،)1378(مسعود چلبی، .46
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 سال ؛ ملی مطالعات فصلنامه فرضیه چند طرح و ایران در ملی هویت شناختی جامعه تحلیل )1379(ابراهیم  حاجیانی، .47
  5 شاره دوم

 تحصیلی راهنمائی دوره آموزان دانش در فرهنگی هویت بررسی) 1386(فالحی،ویدا ساکتی، پرویز؛ خادمی، محسن؛ .48
 .30 ، شماره روانشناسی و تربیتی مطالعات ، نشریه)ها شناخت و ها گرایش(

  اسالمی بزرگ المعارف دائرة شاهنامه، تهران، انتشارات مرکز هاي یادداشت) 1384(مطلق، جالل خالقی .49

 پژوهشکده: تهران ایران، در هویت اکبر، علی علیخانی، در ،»ایران در هویتی هاي گفتمان و هویت« )1383( هادي خانیکی، .50
  دانشگاهی جهاد اجتماعی و انسانی علوم

  اول چاپ پرواز، نشر: تهران ،)غرب فلسفه در الیناسیون مفهوم بررسی(خویشتنی دردبی) 1369(نجف دریابندري، .51
 دانشکده مدرس، تربیت دانشگاه تهران، دکتري، نامه پایان اجتماعی، برهویت سیبرنتیک فضاي تأثیر )1380(بهزاد دوران، .52

  انسانی علوم
 ایران، تهران، در هویت رانو بح هویت نظري مبانی در و نظرها ها رویکرد هویت )1382( منوچهر محسنی، بهزاد؛ دوران، .53

 .و اجتماعی انسانی علوم دانشگاهی انتشارات جهاد

  روز فرزان پژوهش و نشر: تهران عباس، باقري،: مترجم جمعی، فرهنگ و فردي فرهنگ )1384(لوئی دولو، .54
 .دانژه نشر تهران، شناسی، جامعه نظریه هاي )1383(انصاري، عبدالمعبود حسین؛ دیبی، .55

 .آستان قدس رضوي بهروان، مشهد، انتشاراتترجمه حسین  درآمدي برجامعه شناسی،)  1374( رابرتسون، یان .56

 چاپ نی، نشر: تهران فرهنگ، چند و تمدن یک عصر در نقش ایفاي: امروز ایرانیان هویت مشکل) 1382(رجائی،فرهنگ، .57
  .1385 سوم،

 ي دانشکده کارشناسی، نامه پایان( ونوجوانان جوانان خودبیگانگی از بر تأثیرگذار اجتماعی عوامل) 1380( عبدالرضا رجبی، .58
  ).شمال تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه اجتماعی، علوم

 .5 شماره دوم، سال ملی، مطالعات فصلنامه ایران، در ملی هویت شناختی جامعه الگوي ،)1379(فر، افسر رزازي .59

  محمد، امیر انتشارات تهران، سیاه، تبلیغات)1386(عبداهللا رفیعی، .60
  .اول اپ آفرین، دانش تهران، ،)ایران مردم فرهنگ بر باتکیه(شناسی مردم )1380(اهللا هدایت ستوده، و محمود رنجبر، .61
  ایران و اسالم بازشناسی مرکز: تهران ملی، هویت اجتماعی هاي زمینه)1380( شاپور رواسانی، .62
  عطار انتشارات: تهران شناسی، فرهنگ زمینه) 1379( محمود االمینی، روح .63
  .ادیب انتشارات: تهران زاده، زیرك غالمحسین ي ترجمه اجتماعی، قرارداد )1368(ژاك ژان روسو، .64
 .وثوقی،تهران، نشر نی اجتماعی،مترجم منصور تغییرات) 1366(گی  روشه، .65

 .تبیان انتشاراتی فرهنگی گهر، تهران، موسسه نیک عبدالحسین ترجمه. پارسونز تالکوت شناسی جامعه)1376(گی روشه، .66

  سمت انتشارات تهران، سیزدهم، چاپ اسالمی، تربیت و اخالق ،)1385( تقی، محمد رهبر، .67
  عملی انتشارات تهران، ثالثی، محسن: مترجم معاصر، دوران در شناسی جامعه نظریۀ 1376(جورج ریتزر، .68
 دانش بین در فرهنگی هویت بحران با مرتبط اجتماعی عوامل بررسی)1390( آبادي، مهدي ابراهیم آبادي، اکبر؛ شاه زارع .69

 . 4 شماره چهارم سال فرهنگی تحقیقات تبریز، دبیرستانی آموزان

  .اول چاپ کیهان، انتشارات: تهران. اجتماعی علوم المعارف دائره بر درآمدي) 1370(باقر ساروخانی، .70
  .اطالعات انتشارات: تهران هشتم، چاپ ارتباطات، شناسی جامعه) 1373(باقر ساروخانی، .71
  .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه: تهران اول، جلد اجتماعی، علوم در تحقیق هاي روش) 1373(باقر ساروخانی، .72
  اجتماعی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه: تهران ایرانی؛ هویت و رسانه ،)1390(منصور ساعی، .73
 .سراطتهران، انتشارات  دینداري، و روشنفکري و رازدانی در فرهنگ سه )1377(عبدالکریم سروش، .74
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 ماهنامه خارجی سیاست در ایران اسالمی جمهوري و سیاسی اسالم جمهوري خارجی سیاست )1383(محمود القلم، سریع .75
 .46 شمارة چهارم، سال نگاه،

 .انتشارات و چاپ مرکز خارجه، امور وزارت تهران، بشر، حقوق و شدن جهانی گرائی، فرهنگ)1379( حسین سلیمی،  .76

 نی نشر: تهران جلیلی، هادي ترجمه شناسی، جامعه در آرا شاکشک ،)1388( استیون سیدمن، .77

 نشر: تهران سوم، جلد ولیانی، فاطمه: مترجم سیار، تفکر و تکه چهل هویت جدید؛ زدگی افسون)1380( داریوش شایگان، .78
  روز فروزان پژوهش

  کبیر امیر انتشارات: تهران ازلی، خاطره و ذهنی هاي بت) 1381( داریوش شایگان، .79
 به نوجوانان گرایش بر مؤثر فرهنگی ـ اجتماعی عوامل بررسی :غرب به وگرایش اجتماعی بیهویتی) 1377(احمد شرفی، .80

نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید  تهران،پایان در) هویمتال و رپ( غربی فرهنگ الگوهاي
  .بهشتی

  الهام انتشارات: تهران اسالمی، - ایرانی هویت بازشناسی )1379 (علی  شریعتی، .81
  .اول چاپ قلم، انتشارات:  تهران. خود بی انسان ،)1360( علی شریعتی، .82
   دوم، چاپ قلم، انتشارات ، تهران،25 جلد آثار، مجموعۀ )1372(علی  شریعتی، .83
  اسالمی هاي اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه ملی، تهران، انتشارات هویت و ایرانیان) 1385(رضا، شعبانی، .84
 . 13 شماره رسانه، کتابداري، ماهنامه و رسانی اطالع: نشریه) 1372(یونس شکرخواه، .85

 الگوهاي کتاب آن، سیاسی هاي داللت و ایرانی جوانان میان در وطنانه جهان زندگی هاي سبک )1386(محمد شهابی، .86
  استراتژیک تحقیقات پژوهشکده نشر: تهران مقاالت، مجموعه ایرانیان، زندگی سبک

 .ایران و اسالم بازشناسی تهران، انتشارات ایرانی، هویت تنفیذ و تکوین) 1380(داور شیخاوندي، .87

   15 و 14 و 15 هاي شماره آوینه، مجله کردي، ادبیات و زبان) 1373(اله  حشمت طبیبی، .88
  سوم چاپ نی، نشر: تهران سیاست، علم بنیادهاي)1376(عبدالرحمن  عالم، .89
 مهدي، عباسی، اکبر، زاده، زمان، به اهتمام عباس هم هاي هویت آیندة و ها شدن جهانی دو)1384(سعیدرضا عاملی، .90

   تهران دانشگاه: انسانی علوم توسعه و تحقیقات موسسۀ: تهران شدن، جهانی و ملی هویت مقاالت مجموعه
 راهبردي مطالعات پژوهشکده انتشارات ملی، هویت بر اینترنت تأثیر )1389(مرتضی کاشانی، خلیلی مجتبی، قادي، عباسی .91

  انتفاعی غیر
 شناسی جامعه انجمن نامه ایران، در آن تحوال مکانیسم و دینامیسم جمعی، هویت هویت، بحران )1377(محمد عبداللهی .92

 .اول شماره ایران،

 شناسی نشریه جامعه ایران، در ملی هویت به بلوچ دانشجویان گرایش) 1381(عثمان محمد بر، حسین عبداللهی،محمد؛ .93
 .16 شماره ایران،

   دانشگاهی؛ جهاد پژوهشکده انتشارات تهران، هویت، بحران و هویت )1383(اکبر  علی علیخانی .94
 .، تهران، انتشارات جامعه شناساناجتماعی علوم اساسی مفاهیم سنجش) 1383(، فردینعلیخواه .95

 .امیرکبیر، انتشارات هرانت عمید، فرهنگ) 1378( عمید .96

 فصل محمودي، مرضیۀ و قرنی احسان:  ترجمه عربی، هاي رسانه در زنان تصویر بازنمایی ،)1383(عبدالرحمان، علی عواض، .97
   38 شماره یازدهم، سال سنجش، و پژوهش نامه

 .  صادق صبح نشر زندگی، تهران، سبک و مصرف).  1382( محمد فاضلی، .98

  .ارتباطات و هنر فرهنگ پژوهشگاه انتشارات تهران،موسیقی،  مصرف شناسی جامعه).  1386( محمد فاضلی، .99
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 شماره دوازدهم، سال ماهنامه رسانه، امروز؟، و...  پردازي نظریه چهاردهه توسعه، و ارتباطات)  1380( مهدي محمد فرقانی، .100
 . دوم

  سوم چاپ بهجت، انتشارات: تهران تبریزي، اکبر ي ترجمه سالم، جامعه)1368( اریک فروم، .101
 فرانکلین جیبی هاي کتاب تهران،. فوالدوند اهللا عزت ي ترجمه آزادي، از گریز)1348(اریک فروم، .102

  : 3.، ترجمه مژگان برومند، ارغنون، ش»فرهنگ تلویزیون«)1380(فیسک، جان .103
 .23 و 22 شماره پژوهش، نامه ایران، اسالمی انقالب آینده و فرهنگی هویت )1380(خمینی، یحیی فوزي امام .104

   بنیاد، انتشارات نوین، واژنامۀ)1370(محمد  قریب، .105
  .هشتم چاپ تهران،. محسنی منوچهر ساروخانی، باقر ي ترجمه. جمعی ارتباط وسایل شناسی جامعه) 1365( ژان کازنو، .106
  .نو طرح تهران، دوم، جلد. چاووشیان حسن ترجمه ،فرهنگ و جامعه ، اقتصاد:  اطالعات عصر) 1380( مانوئل کاستلز، .107

  نو طرح نشر تهران، خاکباز، افشین و علیقلیان احمد: مترجم ،)1 ج( اطالعات عصر)1382(مانوئل  کاستلز، .108
 ،2 جلد ،1380 حسن، چاوشیان،: مترجم هویت، قدرت اطالعات عصر فرهنگ و جامعه اقتصاد، )1385(مانوئل کاستلز، .109

  نو طرح: تهران اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات
 ،3 جلد ،1380 افشین، خاکباز، احد، علیقلیان،: مترجم، هزاره پایان اطالعات عصر فرهنگ و جامعه)1385(مانوئل کاستلز، .110

  نو طرح: تهران اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات
 .نیتهران، انتشارات  تجدد، مابعد و تجدد با کشاکش در ایرانی ایران؛ هویتی هاي گفتمان طورات) 1384(کچوییان، حسین .111

 .انتشارت سمت: جغرافیاي فرهنگی، ترجمه مهدي قرخلو، تهران)1383(کرانگ، مایک .112

  .آگه نشر تهران، مخبر، عباس: مترجم هابرماس، تا پارسونز از مدرن اجتماعی نظریۀ )1381(یان کرایب، .113
 نامه پایان(بندرعباس مردم فرهنگ بر بیگانه تلویزیونی هاي برنامه تأثیر بررسی )1375(سلیمان  ماچیانی، کریمی، .114

  )رودهن واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد، کارشناسی
  .سروش نشر پاد، ایرج ترجمۀ, جنوب - شمال عمومی بحران )1365(برانت  کمیون، .115
  .اول چاپ علمی، انتشارات: تهران ثالثی، محسن ي ترجمه شناسی، جامعه بزرگان اندیشه و زندگی ،)1368( لوئیس کوزر، .116
   نی، انتشارات هران، ارشاد، فرهنگ: مترجم شناختی، جامعه بنیادي هاي نظریه )1378(برنارد روزنبرگ، و لوئیس کوزر، .117
  مفاهیم کلیدي بوردیو، ترجمه محمد مهدي لبیبی، تهران، انتشارات افکار) 1389(گرنفل، مایکل .118
  نشرنی: تهران هویت، و فرهنگ شدن ،جهانی)1381( احمد، محمدي، گل .119
 .نی نشر تهران، صبوري، منوچهر مترجم شناسی، جامعه )1373(گیدنز، آنتونی .120

  نی نشر تهران، موفقیان، ناصر ترجمۀ تشخّص، و تجدد )1383(آنتونی گیدنز، .121
 راه و رسم؛ ترجمه منوچهر صبوري کاشانی؛ تهران، نشر شیرازه)1378(گیدنز، آنتونی؛  .122

  انتشارات آشیان  ،تهران پسامدرنیته، ترجمه؛ محسن حکیمی، )1380(الیون، دیوید .123
  .سوم چاپ کبیر، امیر انتشارات: تهران مؤیدي، محسن ترجمه ساحتی، تک انسان ،)1362( هربرت مارکوزه، .124
 انتشارات تهران، -چهارم چاپ سروري، حسین محمد: مترجم کودك، رفتاري و روانی هاي ریشه)1381( رابرت مافون، .125

  .جانزاده
 .اول چاپ نو، گام: تهران قلم، زرین عبدالحمید ي ترجمه فرهنگ، درباره علمی اي نظریه )1379( برونسیالو مالینوفسکی، .126

 موردي بررسی ایران؛ کردستان در فرهنگی هویت بر ماهواره اثر) 1389(بهزاد ؛ نادرنژاد اسداله؛ نقدي، احمد؛ محمدپور، .127
  .4 شماره جامعه، و فرهنگ ، جوانان پژوهش ، دوفصلنامه سنندج هاي دانشگاه کُرد دانشجویان

 اجتماعی، علوم دانشکدة نامه پایان مریوان، شهر آموزان دانش مورد: مدرنیسم و فرهنگی هویت) 1379( محمدي، حمزه .128
 .تهران دانشگاه

  .دوم چاپ طباطبایی، عالمه دانشکده: تهران جمعی، ارتباط وسایل) 1372( کاظم، نژاد، معتمد .129
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 نامه بر  و سنجش تحقیقات مرکز مطالعات کل ي اداره تهران، تاریخی، هویت به گرایش سنجش)1378(اله معمار، رحمت .130
 .و سیما صدا هاي

 تحقیقات و مطالعات مرکز: تهران اجاللی، پرویز ترجمه جمعی، ارتباطات نظریه بر آمدي در) 1382(، دنیس کوایل، مک .131
  .ها رسانه

  .ها رسانه تحقیقات و مطالعات مرکز: تهران قایم، منتظر مهدي ترجمه شناسی، مخاطب) 1382( دنیس، کوایل، مک .132
  .نوین علوم نشر مؤسسه نخست، دفتر اقتصادي، و سیاسی فرهنگی، توسعۀ و دین )1379(محمد  منصورنژاد، .133
 مقاالت مجموعه مهدي، عباسی، اکبر، زاده، عباس جمعی، به اهتمام هویت و فردي هویت )1384(مرضیه  منصورنژاد؛ بابیه، .134

  تهران دانشگاه: انسانی علوم توسعه و تحقیقات موسسۀ: شدن تهران جهانی و ملی هویت
  کبیر امیر تهران، انتشارات ایرانی،ترجمه محمد مجلسی، هاي نامه ،)1322(مونتسکیو، شارل .135
 فرهنگی تحقیقات فصلنامه اجتماعی، علوم در آن گستره و »زندگی سبک« مفهوم) 1387( محمدسعید، کنی، مهدوي .136

 .1 شماره اول، ،سال

  همشهري: تهران انتقادي، هاي دیدگاه و رایج هاي اندیشه: رسانه هاي نظریه )1389(محمد  سید زاده، مهدي .137
  .اول چاپ مریم، انتشارات: تهران سازي، مستند و پژوهش ،)1386( خلیل میرزایی، .138
  .اول چاپ حفیظ، انتشارات: تهران اجتماعی، علوم توصیفی فرهنگ ،)1386( خلیل میرزایی، .139
 .تهران، نشر نی. اجتماعی تحقیقات و سنجش اهنماي) 1387(میلر، دلبرت .140

  قومس نشر خلیلی، تهران، ابراهیم ترجمۀ جنوب، چالش )1379(ژولیوس نایرره، .141
  )رودهن واحد اسالمی آازاد دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان(گورویچ شناسی جامعه)1369(حسین نجاتی، .142
 .معاصر اندیشۀ و دانش فرهنگی مؤسسۀ تهران، ایرانیان، ملی هویت تکون و تکوین) 1385( موسی نجفی، .143

   روز، فرزان پژوهش نشر آن، تکوینی سیر و اجتماعی علوم) 1379(احسان نراقی، .144
  کویر انتشارات تهران، دلفروز، تقی محمد: مترجم معاصر، سیاسی شناسی جامعه )1382(کیت نش، .145
 مهدي، عباسی، اکبر، زاده، ملی، به اهتمام عباس هویت احراز در هنر نقش و شدن جهانی) 1384(محمد زاده، نقی .146

   تهران دانشگاه: انسانی علوم توسعه و تحقیقات موسسۀ: تهران شدن، جهانی و ملی هویت مقاالت مجموعه
 انتشاراتنسلی، تهران،  مناسبات و جوانان مطالعات مرکز. هویت بحران و هویت نظري مبانی). 1383( رستم، فالح، نوچه .147

 .پیمان نقشینه

 .انتشار سهامی شرکت فرهنگی، تهران، هویت بنیاد بر توسعه و پیشرفت) 1378(ورجاوند، پرویز .148

  .تهران دانشگاه انتشارات: تهران دهقان، علیرضا: مترجم ارتباطات، هاي نظریه )1381(جیمز . تانکارد و سورین ورنر، .149
   ایرانیان، هاي نگرش و ها ارزش کشور، استان 28 در پیمایش هاي یافته ،)1381( اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت .150
 نامه فصل زاده، رئیس حسن و زاده حسن رضا محمد: ترجمه ها، رسانه به فیمینیستی رویکردهاي) 1383(لیزبت زونن، ون، .151

  1شماره پانزدهم، سال رسانه،
 .24 شماره ارغنون، پور، وقفی شهریار: مترجم جدید، و قدیم هاي قومیت جدید، و قدیم هاي هویت )1383(استوارت هال، .152

، نادر؛ پورآخوندي،: مترجم آمریکا، خارجی سیاست شکست و فکر کانونهاي سکوت ،)1391(جاناتان کالرك، استفان، هالپر، .153
  دوم چاپ خرسندي، انتشارات: تهران

  .فاران انتشارات تهران، جمعی، ارتباط مفاهیم و نظریات بر اي مقدمه )1379(مهرداد  هرمز، .154
 .1شماره  جامعه، و فرهنگ ي مجموعه فرهنگی، هویت و زبان ؛)1378( ماندانا همتی، .155

 .3 ش ،12 سال نامه، ایران ،»قاجاریه تا ساسانیان از ایرانیان هویت«).1373(هنوي،ویلیام .156

  .عام سهامی افست شرکت ماندگی، تهران، عقب و امپریالیسم )1376(همایون  الهی، .157
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  پرسشنامه –ضمیمه 
 

  بسمه تعالی

 

 هر با را خود مخالفت یا و موافقت میزان لطفا است، آمده شما فرهنگی هاي گرایش درباره جمالتی زیر در 
 کنید مشخص عالمت زدن با شده، ذکر جمالت از یک

  

  :پاسخگوي گرامی، با عرض سالم و خسته نباشید

اي فارسی زبان بر تغییر هویت پرسشنامه اي که پیش روي شماست به منظور بررسی تأثیر تماشاي تلویزیون ماهواره
بدیهی است که پاسخ هاي صحیح، دقیق و منصفانه شما عزیزان نقشی . طراحی شده است) ساله 49تا  15(فرهنگی زنان

لذا خواهشمندیم با دقت و حوصله، پاسخ هاي خود را آزادانه . مهم و اساسی در پیشبرد اهداف پژوهش ایفا خواهد کرد
نیازي به ذکر نام وجه به اینکه منباي تجزیه و تحلیل اطالعات، نظرات جمعی پاسخگویان است، همچنین با ت. بیان کنید

 پژوهشگران -پیشاپیش از همکاري شما صمیمانه سپاسگزاریم.                                            و نام خانوادگی نیست
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 جمالت 
کامالً 
 موافقم

 موافقم
  تاحدودي
 بینابین

 مخالفم
کامالً 
 مخالفم

      کامالً به اصول و سنتهاي مذهبی مانند خواندن نماز، روزه گرفتن، نماز جماعت پاي بند هستم 1

      کنمشرکت می... هاي مذهبی مانند عاشورا، تاسوعا، نماز عید فطر ودر بیشتر مراسممعموالً  2

      تنها با داشتن دین و ایمان قوي و مذهبی بودن، می توان به سعادت و کمال رسید 3

       تاریخ ایران، پر از شکوه و عظمت و افتخار است 4

مثل تخت جمشید، مربوط به دوران طاغوت است و نشانه آثار تاریخی مربوط به دوران ایران باستان  5
  ظلم شاهان و رنج مظلومان است

     

       با دیدن جاهاي باستانی ایران مثل تخت جمشید و غیره احساس غرور می کنم 6

       آداب و رسوم ایرانی مثل نوروز و چهارشنبه سوري، نشانه هویت ما است و باید آنها را حفظ کنیم 7

و رسوم ایرانی آیینی کهنه است، بخاطر همین من بیشتر به آداب و رسوم غربی و جشن هایی  آداب 8
  عالقه دارم... چون ولنتاین و

     

       .رفتار و اخالق و اعمال ناپسند ایرانیان ریشه در آداب و رسوم سنتی و بومی آنان دارد 9

      آنها را حفظ می کنمخود را به آداب، سنن و رسوم ایرانی پایبند می دانم و  10

من در انتخاب نوع پوشش و حجابم به معیارهایی  مانند مد روز بودن، شیک و زیبا بودن، مارکدار  11
  .دهماهمیت می... بودن و

     

پوشش و حجابم به معیارهاي سنتی مانند اسالمی بودن، مقبولیت جامعه، همخوانی با فرهنگ جامعه  12
 .اسالمی نزدیکتر است –ایرانی 

     

      برماز درست کردن و خوردن غذاهاي سنتی ایرانی لذت می 13

       دهمرا بر غذاهاي سنتی ایرانی ترجیح می... غذاهایی چون فست فود، پیتزا، الزانیا و  14

      کنم اوقات فراغتم را در همنشینی با دوستان و افراد خانواده و فامیل بگذرانمسعی می 15

پر ... بیشتر اوقات فراغتم را با فعالیت هایی مانند ورزشی، رفتن به تئاتر ، سینما، تماشاي تلویزیون و  16
 می کنم

     

       زبان فارسی نشانه شخصیت و غرور ایرانی است 17

       ورزممند هستم و به آن عشق میعنوان یک ایرانی به زبان فارسی عالقهبه 18

      التین استفاده کنم ها و کلمات انگلیسی وواژه از کردنم صحبت در کنم که می تالش 19

ترین آثار ادبی بنظر من آثار ادبی ایران نظیر شاهنامه فردوسی، مثنوي و معنوي و دیوان حافظ غنی 20
  .جهان هستند

     

      برماز خواندن آثار شعرا و نویسندگان ایرانی لذت می 21

       کنمافتخار می... نویسندگان ایرانی نظیر حافظ، مولوي، خیام و شاملو و هاي ادبی و به شخصیت 22

       مایه افتخار ما ایرانی ها هستند... کسانی مانند کوروش کبیر، مصدق، ستارخان و باقر خان و  23

       سینا و ابوریحان بیرونی استعلم و دانش امروزي دنیا مدیون دانشمندان ایرانی همچون ابن 24

      .کنمو خوشنویسی ایرانی استفاده می... ) میناتور و (براي تزئین منزل و محل کار خود از نقاشی 25

       .دهم از صنایع دستی ایرانی استفاده کنمدر فرش و مبله کردن محیط داخلی منزلم ترجیح می 26
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*************************************************************** 

     پرسش هاي این بخش به بهره مندي شما از تلویزیون هاي ماهواره اي اختصـاص دارد، لطفـا نظـرات
 :خود را پیرامون عبارات ذیل، با عالمت ضربدر در داخل مربع ها مشخص کنید

 کنید؟اي را تماشا میماهوارههاي هاي شبکهآیا شما برنامه - 31

  همیشه  -            5اکثر اوقات  -           4تا حدودي  -              3گاهی اوقات  -                   2اصالً  -1   
 در صورت برخورداري از تلویزیون هاي ماهواره اي در مجموع چه مدت است که آن ازاستفاده می کنید؟  -32

   پنج سال و بیشتر -          5چهار سال -          4سه سال    -         3دوسال   -         2و کمتر  یک سال - 1
 در صورت برخورداري از تلویزیون هاي ماهواره اي، در طول شبانه روز  بطور متوسط چقدر وقت صرف تماشاي آن می کنید؟  - 33

  پنج ساعت و بیشتر   -       5چهار ساعت   -      4سه ساعت    -     3دوساعت    -         2یک ساعت و کمتر  - 1
 اگر از شبکه هاي ماهواره اي استفاده کرده اید، لطفاً به سواالت زیر پاسخ دهید 

*******************************************************************  
  هستیداگر از شبکه هاي ماهواره اي استفاده کرده اید، لطفاً مشخص کنید تا چه حد با جمالت زیر موافقت و یا مخالفت 

 موافقم کامالً موافقم  جمالت
  تاحدودي
 بینابین

 کامالً مخالفم مخالفم

اند، نیازهاي مختلف من را کانال هاي ماهواره اي مورد استفاده من توانسته - 38
 برآورده سازند

     

      یابماي میهاي ماهوارهام را در تلویزیونمحتواي مورد عالقه -39

      .دانمطرف میاي را  در گزارش و بیان رویدادها بیهاي ماهوارهکانال - 40

       کنمدر اوقات فراغت معموالً به موسیقی و آوازهاي سنتی ایرانی را گوش می 27

      هنر نزد ایرانیان است و بس 28

       سعی می کنم فرزندانم را براساس فرهنگ اسالمی و ایرانی تربیت کنم تا فرهنگ غربی و مدرن 29

       دوست دارم اسم بچه هایم بیشتر اسامی غربی و جدید باشد تا اسامی اسالمی و ایرانی 30

خیلی   سواالت
خیلی   کم  تاحدودي  زیاد  زیاد

  کم
            تا چه اندازه به منظور کسب خبر و اطالعات روز،کانال هاي ماهواره اي را تماشا می کنید؟ -34
            کانال هاي ماهواره اي دنبال می کنید؟تا چه اندازه موضوعات علمی و مستند را از طریق  -35
به ...)  مثالًآموزش آشپزي، زبان و( تا چه اندازه به منظور تماشاي موضوعات آموزشی  -36

  تماشاي کانال هاي ماهواره اي می پردازید؟
          

            تا چه اندازه به منظور تفریح، هیجان و سرگرمی به سراغ کانال هاي ماهواره اي می روید؟ -37
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      .دانماي را واقعی و درست میهاي ماهوارهها و محتواهاي کانالپیام -41

      .دانماي را شفاف و عاري از ابهام میهاي ماهوارهمحتواي کانال -42

*******************************************************************  

 درپایان سواالتی درمورد وضعیت عمومی شما آمده است لطفاً با بدقت به آنها پاسخ دهید 

 ): .............................لطفا بنویسید(سن -43

  فوت همسر           مطلقه               متاهل           مجرد :  وضعیت تاهل -44

فوق دیپلم           دیپلم              تحصیالت راهنمایی               تحصیالت ابتدایی             میزان تحصیالت خودتان چقدر است؟  بی سواد  45
                           کارشناسی                  کارشناسی ارشد                      دکتري 

 از کار افتاده       ]خانه دار[بیکار دائم    بیکار فصلی    بازنشسته      در حال تحصیل       وضعیت شغلیتان چگونه است؟  شاغل  - 46

 ...: .........................................معلم، تاجر وکارمند، :درصورت شاغل بودن، نوع شغل خود را بنویسید مانند -47

 ...................................اگر شاغل نیستید، نوع شغل سرپرست خانواده تان را بنویسید  -48
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Abstract 

Due to the increasing use of satellite television channels in Iran This research has been 
assessed The impact of having to face the Persian language TV & Satellite networks on 
adherence to the cultural identity of 15 to 49 years women.The research method chosen was 
a cross-sectional survey And means of data collection, questionnaires that measure 
adherence to a cultural identity that has been standardized.the size of Sample was 400 
chosen to ensure that the multi-stage cluster sampling in Tehran were selected.Analysis of 
the research findings have shown that more than 82 percent of women are using television 
networks, And the exposure of scale from zero to hundred is equal to 50.64. Average 
adherence to cultural identity is the same equal scale to 62.55 And the mind dimension was 
more than 10% of the real cultural identity.The results are shown That Those Iranian who 
enjoy the use of satellite are less committed about cultural identity than others.Multivariate 
analysis has shown that the satisfaction of the satellite, facing with and relying on the 
satellite programs, undermine the cultural identity.However the content knowledge and 
scientific and cultural identity is reinforced by the news, the impact of entertainment 
content - value, age, education and socio – economic on cultural identity is not significant. 

 

Keywords: identity, cultural identity, satellite TV, contentment, trust in the media, women 
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