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 9-30صفحات/  95تابستان / بیست و دوم شماره/ هفتمسال / وانانج شناختیمطالعات جامعهفصلنامه 

  *ثیر ماهواره بر هویت دینی جوانان شهر تهرانأشناختی تسی جامعهربر
 1 مسعود دارابی

 2 مهناز امیرپور

 3ابوالقاسم حیدرآبادی
 

 چكیده      
سال شهر تهران که بصورت دائم  19-29نفر از جوانان  300تحقیق حاضر با روش پیمایش با نمونه آماری 

های اندیشمندان حوزه ها از تئوریم پذیرفته است برای تبییین متغیرکنند انجامی  از برنامه های ماهواره استفاده
نتایج بیانگر این  رابرستون، هاروی و گیدنز بهره گرفته شده است. ، نئومن،شناسان از جمله کالپرنه و جامعهرسا

توانند ای ماهواره میهبنابراین شبکه، یابدشود هویت دینی کاهش میاست که هر چه تماشای ماهواره بیشتر می
دینی و حتی بومی  ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن هویت ملی، گرایی،های مصرفهای متنوع در زمینهبا ارائه برنامه

-ثیر خود قرار دهد که در صورت عدم شناخت از پیامدهای حاصل و عدم برنامهأکشورهای مخاطب را تحت ت

اجتماعی و مذهبی را با چالش  ،های فرهنگیزمینهن پیشآدن با شهای اصولی و حسابگرانه در جهت مواجهریزی

 .مواجه خواهد ساخت
 

 .، هویت دینی، جوانانهویت ،ماهواره کلید واژه:
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 بت جام، دانشگاه آزاد اسالمی، تربت جام، ایرانشناسی، واحد تراستادیار جامعه -2

 ashahin2000@yahoo.com دانشگاه آزاد اسالمی، بابل، ایران شناسی، واحد بابل، استادیار جامعه-3
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مسألهمقدمه و بیان  -1     
( بار  38 ،1381 ،قریشای ) ت ماا از خویشاتن در برابار دیگاران    از تصور یا شناخ هویت عبارت است

ف شناخت ما از خویش زمانی حاصل می شود که خود را در برابر یك غیر یاا دیگاری در   اساس این تعری
. در این صورت آنچه رکن ان است را عامل شناخت خود بدانیمنظر آوریم و آنچه که وجه ممیز ما با دیگر

 . باید در نظر داشات کاه عوامال هویات    جز حضور دیگری متفاوت با ما نیسترکین هویت ماست چیزی 
دئولوژی از ، زادگاه و ملیت و ایا اند. به طور مثال برای یك انسان، پدر، مادرافراد متفاوت و چندگانهبخش 

جغرافیایی، جمعیت و نوع رژیم حاکم از جمله مناابع   یه. برای یك کشور، منطقمنابع هویت بخش هستند
. در آیندمنابع به شمار می ، مذهب، تاریخ، زبان و سایر مواردباشند و برای یك ملت، فرهنگساز میهویت

قریشای  کند)گیرد برای تعریف خود به این منابع رجاوع مای  واقع هنگامی که فرد در مقابل دیگری قرار می
1381، 39). 
 
 لهأطرح مس -2

هاا متفااوت ثابات    هویت در طول زمان و مکاان  یهدهنداما باید در نظر داشت که این عناصر تشکیل
رایط اثرگاذار  ، متغیر موقعیت و شثال زمانز وجهی به وجوه دیگر متغیرند. به طور مماند و دائماً اباقی نمی

، عناصر هویتی ایرانیان را با تغییرات متعددی روبرو سااخته اسات. اماا اهمیات طار  ایان       فرهنگی جدید
ن و سانتی یاا   مسأله در اینجاست که باید دانست منابع هویتی و شیوه سااخت هویات در دو جامعاه مادر    

تحاول اساسای   شدن و به تبع آن رشاد و  . فرآیند جهانیالمکان رو به رشد دارای تفاوت اساسی استاحد
، نفوذپذیرسااختن مرزهاا و گساترش    طریاق بازساازی فضاا و زماان    )ماهواره( از وسایل ارتباطی باالخص

یاابی  ساازی و معنا رایط الزم بارای هویات  چشمگیر خطوط ارتباطی و فضا و مناسبات اجتماعی منابع و ش
سنتی را تا حدود زیادی با چالش مواجه ساخته است. در نتیجه نوعی بحران هویت و معنا پدید آمده است 

 .(228 ،1381 ،محمدیگل)گریزناپذیر خواهد شد سازی هویتکه باز
ها را به شدن و به تبع آن پیدایش وسایل ارتباطی جدید اسباب دسترسی انسانبه عبارت دیگر جهانی

ف هویتی جدید فراهم ساخته و این دسترسی به ترتیب منجر به تردید در منابع هویتی ساابق در  منابع مختل
   .(37 ،1381 ،)قریشی نتیجه نوعی بحران هویت و شکل گیری و پیدایش تصاویر هویتی جدید خواهد شد

هاای  مروزی رشد و باروز روزافازون شابکه   یکی از مهمترین ابزارها و مظاهر دنیای مدرن و پیچیده ا
پردازند که محتاوایی باه وساعت تماامی ابعااد      ی مییهادر قابل ماهواره که به ارائه برنامه تلویزیونی جدید

ای با چنین ابعادی نه تنها مظاهر زنادگی  های امروزی دارند. آنچه مسلم است پدیدهزندگی اجتماعی انسان
 . گونی قرار خواهد دادن دستخوش دگراجتماعی بلکه مبانی هویتی انسانها را در سطحی کال
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در نظر آنتونی گیدنز دنیای جدید به شدت تحت تأثیر ارتباطات و گسترش وساایل ارتبااطی جدیاد    
، ، ساینما هاا، مجاالت  ماه شدن با آن امری گریاز ناپاذیر اسات. روزنا    قرار گرفته است به طوری که مواجه

شوند در حاالی کاه ایان    نظر گرفته می تلویزیون و سایر ابزارهای رسانه ای به خطا با رویکرد سرگرمی در
 .(472: 1385دیدگاه کامالً نادرست است)گیدنز 

حد و مرز ارتباطات و تکنولوژی های ارتباطی )باویهه مااهواره و   با کمی تأمل در رشد و گسترش بی
امیم. آمیز نخواهد بود اگر دوران جدیدی را عصر ارتباطات مادرن بنا  یابیم که چندان اغراقاینترنت( در می

های کسانی چون دنیل بل )نظریاه پایاان ایادئولوژی( و فوکویاماا )پایاان تااریخ( باه        این مسأله در دیدگاه
 وضو  قابل مشاهده است.  

اولاین پیشانهاد    1945ماهواره به عنوان ابزاری ارتباطی پس از اختراع تلویزیون مطر  شاد. در ساال   
مخابراتی از طرف آرتورسی کالرك دانشمند انگلیسی  تخیلی پرتاب ماهواره جهت برقراری ارتباط –علمی

 .(380، 1381خواه، ( ارائه شد)کرامتWireless worldدر جمله )
کنناده زمینای   های تقویتها در آغاز متضمن استفاده از ایستگاههای ارسالی این ماهوارهدریافت برنامه

 ای شخصی را فاراهم ماهواره برای گیرنده ویر ارسالیهای حجیم عمودی بود که امکان دریافت تصابا آنتن
ای تحت نظارت و کنترل مراجع ذیصال  قرار داشات  های ارسالی ماهواره، برنامهگذرآورد. از همین رهمی

 -های ماذهبی  . تا به این ترتیب کشور گیرنده از ارزششد آن کشورها پاالیش می و با توجه به مصالح ملی
لای زود  . اما ایان ابازار پیشاگیری چنادان دوام نیااورد و خی     فظت کندهای بومی خود محافرهنگی و سنت

یان امکاان را میسار سااخت کاه      های فنی ابه بعد پیشرفت 1980. زیرا از دهه کارآیی خود را از دست داد
. در این شرایط باال توسط عموم مردم دریافت شود ها به طور مستقیم و با کیفیتهای ارسالی ماهوارهبرنامه

اخالقی و فرهنگی تا حد زیادی منتفی عت از دریافت تصاویر ضدها و مماندولت در پاالیش برنامهدخالت 
المللای محافظات باه    های ملی و باین ها وقعی نهاده شد و نه از ارزششد و در نتیجه نه بر حاکمیت دولت

-عات( جامعه بینو جریان آزاد اطالها و اصل د. بر همین اساس تغابل میان )حاکمیت ملی دولتعمل آمد

هاای  های پخاش مساتقیم برناماه   المللی را با چالش جدید مواجه ساخت و تا جایی پیش رفت که ماهواره
 .(424، 1381، ازکیاای توصیف شدند)های هستهتلویزیونی خطرناکتر از قدرت

رابطاه   ای توجه و تأکید و روندهای رسانهیکی از نکات حائز اهمیت در بحث ارتباطات و تکنولوژی
سالماً از مهمتارین اهاداف    م .و اثر پیامی است که از سوی فرستنده پیام برگیرنده آن برجای خواهاد ماناد  

منداناه در پای   ، باه طاور نیات   ز این رهگذر همواره فرساتنده پیاام  ، اثرگذاری بر مخاطب است. اارتباطات
فااهم )غالبااً در رواباط میاان     اثرگذاری بر مخاطب بوده و هدف از اینکار فارغ از گساترش ارتباطاات و ت  

المللی کنترل هر چه بیشتر مخاطبین پیامها )در اغلب ماوارد کشاورهای جهاان    فردی( عمدتاً در سطو  بین
صاحب ابزار تولید پیاام  ای( از سوی کشورهای پیشرفته غربی  سوم به مثابع جوامع فاقد ابزار فناوری رسانه
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، اجتماعی، فرهنگای  اقتصادی، سیاسی های مختلفوانند در عرصهت. این پیام ها به نوبه خود میخواهد بود
ساازی در قالاب   بر مخاطبین خود اثرات غیر قابل انکار بر جای گذارند. بنابراین برناماه هاای جهاانی    ...و 

تواناد  سازی به وضاو  مای  ابزارهای جهانی به عنوان یکی از« ماهواره»های فراملی( یا اصطالحاً )تلویزیون
-ای با توجه به حجم باالی آنهاا باا مطار    های ماهوارهسازی مدرن نقش مهمی ایفا نماید. برنامهدر هویت

بخشای باه آناان    توانند در پدیدآوردن ذهنیات کنشاگران و هویات  ساختن اشکال جدید و متنوع مسائل می
ی از هویات  هاا را بایاد در وهاور ناوع جدیاد     . پیامدهای اصلی و شگرف ماهوارهنقش مؤثری ایفا نمایند

، چند الیه و رسانی، ذهنیات ناپایدارا تکیه بر شیوه جدید اطالع، بهامعنی در عصر رسانه. بدینکرد جستجو
ای الکتریکای جدیاد، هویات    هها در رسانه است که پایگاه داده معتقد« مارك پاستر» گردد پراکنده خلق می
 گیارد هی افراد از ایان امار شاکل مای    حتی بدون آگاسازی . از نظر پاستر این هویتسازدافراد کاربر را می

  .(128، 1378 ،)دورینگ
از همین رهگذر هویت دینی به مثابه شکلی از اشکال مختلف هویت اجتمااعی تحات تاأثیر فزایناده     

. برخالف آنچه که در جهان سنتی بار سار هویات یاابی     ن بویهه ماهواره قرار خواهد گرفتهای مدررسانه
، فارد  هاگانه شده است. در دنیای سنتافراد سیال و چند ییابد ، در دنیای مدرن هویتکنشگران رخ می دا

تحت تأثیر محیط محدود پیرامون با گونه مشخصی از منابع هویتی در حوزه دین مواجه شده و ایان مناابع   
ییار  ا تغکاه اماروزه با   . در حاالی اناد ینی آنان نقش به سزایی داشاته های مذهبی و هویت ددر ساختن انسان

هاای صاوتی و   المللای نظیار رساانه   ساز از منابع محیط محدود پیرامونی به مناابع باین  اهمیت منابع هویت
، فرد با شرایطی مواجه می شود که در آن مذاهب و فرق متعددی در حال رقابت بوده و ماهواره()تصویری

. عالوه بر این فارغ از دهندجام میهای نیرومندی انؤمنین هر چه بیشتر تبلیغات رسانهآشکارا برای جذب م
، سکوالریسم فیزیکی از رقبای اصلی ادیان و ماذاهب  های بین گروهی میان ادیانتبلیغات مذاهب و رقابت

تواند بر میزان و نوع دینداری و هویت دینی افاراد اثار گاذارد. بناابراین باا      شود که میحاضر محسوب می
-توان تغییرات مشخصی را در زمینه هویات های متنوع اثرگذار میامهای متعدد و برنای رسانههوجود شبکه

 . بینی نمودیابی افراد پیش
 
 
 ضرورت و اهمیت مسأله -3

د مبتنای بار   گیری یك نظام ارتباطی جدیامروزه انقالب شگرف در فنون ارتباطی و اطالعاتی و شکل
تابد حتای  خته که هیچ انزوا گزینی را بر نمی، بنیاد مادی جامعه را چنان دگرگون سازبان همگانی دیجیتالی

ای هاای مااهواره  هاا و شابکه  ترین جوامع نیز از بستن مرزهای خود به روی جریاان ترین و سنتیافتادهدور
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هاای خباری )از جملاه مااهواره( باه عناوان       . رهبران و دولتمردان کشور بارها بر نقش رسانهناتوان هستند
هاا باه صاورت    . از نظار ایشاان ایان برناماه    اناد های نظاام یااد کارده   زشابزاری مخرب در جهت تغییر ار

های کالن برای اغفال جوانان کشورهای اسالمی و جوامع ریزی شده و با صرف هزینهسیستماتیك و برنامه
 .(44، 1375رنجبر، )شوندجهان سوم طر  ریزی و اجرا می

هاای  ای به برناماه انی دسترسی کنترل نشدهمیلیون ایر 15حدود  1381شده در سال طبق برآورد انجام
 .(339، 1381، منتظر قائم)به بعد همچنان رو به افزایش است 1381اند و این روند از سال ای داشتهماهواره

 40؛ بایش از  هاای دنیاا  در حال حاضر عالوه بر صدها شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان یا دیگار زباان  
پردازند. با توجه باه حجام بااالی    ای سیاسی، خبر، فیلم، شو و غیره میهرنامهشبکه فارسی زبان به پخش ب

و تصاورات   هاتوان به روشنی شاهد تحول و دگرگونی در ارزش، میسازها و منابع متعدد هویتاین برنامه
آزادی های اخیر میان نظرات دولتماردان کشاور بار سار     . آنچه مسلم است در سالدینی و هویتی مردم بود

هاای  نظر فراوانی پدید آمده است. موافقاان اساتفاده از برناماه   های ماهواره و یا ممنوعیت آن اختالفبرنامه
ای هاای مااهواره  ای مفیاد و آموزناده و شابکه   هبر برنامه« جریان آزاد اطالعات»تکیه بر اصل ای با ماهواره

ای باا تکیاه   های مااهواره تفاده از برنامه. در عین حال مخالفان اسدانندناپذیر میو آن را اجتناب تأکید داشته
باشاند.  آن را در خدمت استکبار دانسته و خواهان ممنوعیت استفاده از آن مای « جریان نابرابر اطالعات »بر 

هاای  نظرهایی که در ارتباط با استفاده یا عادم اساتفاده از شابکه   حال با توجه به بروز چنین اختالفبه هر 
-های اجتماعی چنین پدیاده ای کاه مای   مردان وجود داشته و دارد و همچنین پیامدای در بین دولتماهواره

ناپاذیر  الشعاع خود قرار دهد مطالعه و بررسی این پدیاده اجتنااب  ند بطور مستقیم هویت دینی را تحتتوا
 . تحقیق در آثار و پیامدها اگرچه احتمالی، کمترین کاری است که بارای آماادگی و  رسدضروری به نظر می

تاوان   توان در این خصوص انجام داد و تنها در پرتو چنین مطالعاتی است که میاتخاذ هر گونه تمهیدی می
بارداری از  االمکان باا بهاره  ناپاذیر حاد  عالوه بر ترسیم خط و مشی کالن در برخورد با این فرآیند اجتناب
گیاری از  و ماذهبی و بهاره  هاای ملای   تکنولوژی جدید ارتباطی و اطالعاتی با درایات و توجاه باه ارزش   

 .هایی بنیادین و اصولی در جهت استفاده بهینه از این فناوری پرداختحلنظران این حوزه به راهصاحب
   
 
  اهداف پژوهش  -4

. پرسش اصالی  های تحقیق استهایی معتبر برای پرسشنمودن پاسخهدف اصلی این پهوهش فراهم
تفاده از تکنولوژی ماهواره و رابطه آن با هویت دینی افراد سامان ، حول محور میزان و نحوه اساین رهیافت

 :  خود متضمن چند هدف جزئی ذیل است یافته است. این هدف
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کنناد و از مااهواره   هایی مراجعه میای )اینکه به چه شبکههای ماهوارهتعیین نحوه استفاده از شبکه -
 برند. در چه جهتی بهره می

 ای  های ماهوارهین برنامهتراسایی پر مخاطبشن -
 تبیین رابطه میان میزان و نوع استفاده از ماهواره و هویت دینی   -
 
 پیشینه تحقیق  -5
 هاي داخلی پژوهش -5-1

در تحقیقی با عنوان بررسی هویت ملی و مذهبی جوانان شاهری و   1377باقر آخوندی در سال محمد
آماده حااکی از آن اسات کاه حرکات      یده است نتایج بدسات تأثیر روابط اجتماعی بر آنان به نتایج زیر رس

ذهب و تأییاد مساتمر آن در   هایشان در مراسم ملی و ماذهبی گفتگاو پیراماون ما    جوانان و اعضاء خانواده
-ذهب با خانواده و تماشای برناماه  ، اهمیت دادن به نظرات خانواده و دوستان و مشورت پیرامون مخانواده

ویت ملی و ماذهبی تاأثیر مساتقیم دارد. همچناین وضاعیت اقتصاادی جواناان،        ، بر ههای ایرانی تلوزیون
تأثیر معکوس ... ون و تماشای فیلمهای سینمایی از طریق ویدئو و زیتماشای فیلم و سریالهای خارجی تلوی

آماده در حوضاه ماورد نظار     های بعمال بر هویت ملی و مذهبی دارند این پهوهش که از مهمترین پهوهش
   .(2، 1377 تواند با پهوهش حاضر تطابق داشته باشد)آخوندی،ود از جهاتی میشمحسوب می

پهوهش دیگر مربوط است به خانم فاخره خطیبی جعفری دانشگاه عالمه طباطبایی با عناوان هویات    
گیری هویت مدرن در بین کااربران  سی رابطه حضور در فضای مجازی شکلبرر –مدرن و فضای مجازی 

ن پهوهش نیز به دنبال بررسی اثرات اجتمااعی اینترنات و حضاور در فضاای مجاازی بار       جوان ایرانی. ای
هویت کاربران این تکنولوژی در ایران است. چارچوب نظری این تحقیق غالباً برگرفته از آراء گیدنز و بك 

یات  پیوندهای شخصای و هو ، اعتماد بیم، بازتابندگی، زمان و مکان» و « مدرنیته متأخر»در خصوص سنت 
تار باشاد   ای. نتایج این تحقیق نیز نشان می دهد که هرچه کاربرفضای اینترنتی کاربر حرفاه است« شخصی

های کلیدی هویت مدرن در پناه حضاور در فضاای مجاازی و مصارف     میزان دستیابی او به برخی شاخص
 (.3، 1384 مداوم اینترنت بیشتر است)خطیبی جعفری،

 
 هاي خارجی پژوهش -5-2

یت دینی و تعصب قومی در کروواسای ایان عناوان  تحقیقای اسات کاه توساط رابارت ام         تضاد هو
صورت گرفته است. پرسش اصلی تحقیق فوق ایان   1991کاندویچ و راندی هادسان در کروواسی در سال 
 شود؟   است که آیا دینداری موجب تعصب قومی می
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ساایر  ، حقاوق اجتمااعی   اسای میلی نسبت به رشد اقتصاادی، سی الب بیدر این پهوهش تعصب در ق
، حضور مستمر در کلیسا و شدت باورهاای  بر اساس فرضیه این تحقیق .های قومی تعریف شده استگروه

هاار  . در مقابل فرضیه دیگار ایان تحقیاق او   های قومی هستندب در مقابل اقلیتمذهبی عوامل اصلی تعص
ن هاای درون و بارو  ، تضااد و تفرقاه  بتکند که تعصب قومی و دینداری به طور مشترك تحت تأثیر رقامی

. در این تحقیق دینداری طوری طراحی شده است که صرفاً مبین هویت گروهی بر سر منابع کمیاب هستند
. به طور کلی و خالصه نتایج حاصل از این پهوهش تعصب قومی افراد نباشد یهگروهی بوده و در بردارند

های درون  تحت تأثیر تفرقه اذب بوده و هر دوصب قومی کنشان می دهد که همبستگی میان دینداری و تع
برون گروهی هستند                                    –

یابی و تحقیقی را با عنوان دین و رشد مثبت جوانان هویت معنی 2004جیمز ال فیورد در سال 
دهد که میان هویت مذهبی، ولیت اجتماعی انجام داده است که نتایج این پهوهش نشان میؤحمایت از مس

میان که این رابطه در ولیت اجتماعی رابطه مثبتی برقرار است بطوریؤمعنایابی فردی و حمایت از مس
های این تحقیق از نقش دین به یافته .داری برخوردار استهای معنیهای سنی مختلف نیز از تفاوترسته

 مشغولی برایکرده و باعث دل ایجاد معنایابی بخش در افرادعنوان یك منبع رشددهنده مثبت و هویت
 .باشددیگران می

 
 چارچوب نظري پژوهش  -6

شود و دامناه وسایعی از   شناسی ارتباطات محسوب میجامعهتأثیر رسانه بر مخاطب از مباحث اصلی 
هاای  هشها طی تحقیقات و پهوبه خود اختصاص داده است. این نظریهها را های مرتبط با اثر رسانهنظریه

ها را به تدریج تغییر داده است به طور کلی این تحقیقاات باه ساه    حققین از اثر رسانه، تلقی مبه عمل آمده
  :بندی استدوره قابل تقسیم

هاا و  ها، دوره دوم نظریات پیرامون اثر مجدد رساانه دوره نخست نظریات پیرامون اثر قدرتمند رسانه
 . قدرتمندهای شد و وهور مجدد رسانهده در باب رشدوره سوم نظریات ارائه

شده در باب ارتباطات و در اینجا الزم است مروری اجمالی و مختصر بر نظریات این سه دوره مطر 
 اند بیاندازیم.  وهور و بروز وسایل و ابزار ارتباطی که اثرگذاری خود را بر جوامع تحمیل نموده

تا ها مربوط است از اوایل قرن بیستم میالدی هگیری و بسط و گسترش رساندوره نخست که به شکل
شاده در ایان   ها رشد قابل توجهی داشته و نظریات ارائهاواخر این قرن بطول انجامید. در این مرحله رسانه

 . اندها بر مخاطب مطر  بودهدوره قابل اثرات قدرتمند، نافذ، مخرب و یك سویه رسانه
هاای  ن نتیجاه رسایده کاه روزناماه    ی در ایان دوره باه ایا   دانشمندان علوم اجتماعی و افکاار عماوم  
توانند افکار عمومی را رفتار و هویت فردی مردم جامعه را کثیراالنتشار ابزاری بسیار قدرتمند هستند که می
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هاای  . کراسیل معتقد است که در ادبیاات ایان دوره پیاام   ا را در جهت دلخواه خود سوق دهندکنترل و آنه
شد میها چنین پنداشته . در این نظرگاهشدندشناسی در فضا توصیف میبا اصطالحات پرتابها غالباً رسانه
-باه نحاوی اجتنااب   ای که از یك اسلحه جنگی شلیك شده باشند به سوی مخاطبین ها همچون گلولهپیام

کاه  ناپذیر هویت وی را تحت کنترل خود نگه خواهند داشت. در ایان دوران باه دلیال غلباه ایان باورهاا       
کنناد باه   نظیری در ساختن عقاید و شخصیت و هویت فردی و گروهای افاراد ایفاا مای    ها قدرت بیرسانه
   .(156، 1379)مهرداد ، دشها توجه بسیار زیادی میرسانه

ر غالب ها بر مخاطبین بهای رسانهاز این رو نظریات این دوران برای تبیین هر چه بهتر اثرگذاری پیام
. نظریاه گلولاه جاادوئی    اند، سوزن تزریق و نظریه محرك و پاسخ مطر  شدهه جادویینظریاتی چون گلول

هاای جمعای باه    شده در این باب مدعی بود که هر پیامی که از طریق رسانهبه عنوان نخستین نظریات ارائه
نظریاه   . اینیم تحت تأثیر خود قرار خواهد دادی آگاهی فرد برسد آن را به سرعت و به نحوی مستقآستانه

را دانشمندان اجتماعی و افکار عمومی با اساتفاده از مشااهدات تجربای و محتاوای پیاام هاای ارساالی از        
  .(585، 1383)دفلور و دنیس ، باط جمعی آن زمان تفسیر می کردندوسایل ارت

اینکاه آن چاه    ن. نخساتی سه پیش فرض عمده مبتنی بوده است از نظر اسب اندیشه های این دوره بر
هاا نیسات. دوم اینکاه    راگرد اثرگذاری بر مخاطبین نقش اصلی ایفا می کند چیزی جز محتوای رساانه در ف

ای هاا باه گوناه   . سوم اینکه اثربخشی رسانهگیردبه نحوی شبیه به هم صورت میها واکنش مخاطبین رسانه
 .(326، 1376)ویندال و دیگران،  گیردواسطه و دفعی صورت میمستقیم بی

 ها دچار تردید شدند و مدارکی دال برهنگامی آغاز شد که محققان در تأثیر قدرتمند رسانهدوره دوم 
ها باود کاه از   هایی پیرامون اثر محدود رسانه. این دوره متشکل از نظریهدرستی تجربی نظریات فوق نیافتند
 .(326، 1376 ،ویندال و همکاران) به طول انجامیدمیالدی  70پایان جنگ جهانی دوم تا آغاز دهه 
ود را ها دچار تردید شدند و تأکید اصلی خها در تأثیر قدرتمند رسانهسانهدر این دوران اندیشمندان ر

ثاار مخارب عاواملی    ها به منظاور انعکااس آ  های مختلف در جهت ترغیب برنامهبر میزان استفاده از رسانه
)ویندال و همکااران،  ند آنها متمرکز شد، تجاوز یا تحریکات جنسی، تعصب نهادی و مانچون بروز بزهکار

1376 ،329). 
بود که پیترسون و مك کلور اوهار کردند در ایاام انتخاباات ریاسات جمهاوری اخیار       1976در سال 

پوشش خبری تلویزیون هیچ تأثیری بر رفتار انتخاباتی نداشته است. تبلیغات تلویزیونی تنها موجب تقویت 
کاه در ابتادا دربااره تاأثیر      ارضاایتی از تحقیقااتی  ن. ر افراد وجود داشتنددهایی بود که پیش از این نگرش
کاه  « های همگانیاثرات رسانه» انشمندان از نظریه ها بر مخاطبین انجام شده بود موجب شد برخی درسانه

از  ای حکایات ها بود و باه گوناه  های اولیه درباره تأثیر رسانهای از نظریات و تحقیقات نظریهشامل چکیده
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باه  « همگاانی  یهاا  رسانه» . نتایج این تحقیقات حاکی از آن بود که نمود دست بردارندپایان مرحله اول می
رود بلکه آنها به طور غیرمساتقیم از  نمی رطور معمول برای اثرگذاری بر مخاطب علت الزم و کافی به شما

  .(157:  1379)مهرداد،  طریق سایر متغیرهای واسطه ای بر مخاطبان اثر می کنند
ارتبااط جمعای معماوالً علات کاافی و ضاروری       » کناد  کالپر اندیشه این دوره را بدین نحو بیان می

)وینادال و  « کناد  اثرگذاری بر مخاطب نیست بلکه به عنوان بخشی از مجموعه عوامال میاانجی عمال مای    
انتقال مفااهیم بارای مخاطاب    کننده از نظر او ارتباطات جمعی به تنهایی عامل تمام .(328، 1376دیگران ، 

شادند  های موجود محسوب مای شدن نگرشهای جمعی غالباً موجب نهادینهشود بلکه رسانهمحسوب نمی
اما باا گذشات   . در مردم نیستندهای جدید گیری نگرشها و یا شکلکننده برای تغییر نگرشو عاملی تعیین

. پس از آنکه نظریاتی در باب این امار  انی دوباره گرفتها جکمتر از دو دهه اعتقاد به تأثیر قدرتمند رسانه
رد اثار  ها به طور مستقیم فاقد اثرگذاری هستند و آنها غیرمستقیم بر رفتار و هویت فا مطر  شدند که رسانه

تار از دو  ها را مورد نقد قارار داد. ایان جریاان موضاعی معتادل     نتایج این نظریه . تحقیقات اخیرگذارندمی
. یکای از دالیال عادم پاذیرش     مطر  شد 1980و  1970های گیرد. عمدتاً در دههبه خود مینظریه پیشین 

. ای میانی قرن بیساتم باود  ای جدید در دههها ورود تلویزیون به عنوان رسانههای تأثیر محدود رسانهنظریه
فارد  شخصایت  توانست تأثیرگذاری بیشاتری بار   ای پیشین جاذبه بیشتری داشت و میهتلویزیون از رسانه

، 1379، ی نتاایج تأثیرگاذارتری باود)مهرداد   رسید برای زندگی اجتماعی دارابگذارد از همین رو به نظر می
158).  

هاا را باه میاان    به نظر قدرتمند رساانه « بازگشت»ز الیزابت نوئل نئومن، نخستین کسی بود که سخن ا
نظریه خود را مطار  کارد.   « معی قدرتمند بازگشت به مفهوم رسانه ج»ای تحت عنوان وی در مقاله .آورد
بطاور همزماان    .ها همخاوانی زیاادی داشات   نئومن با الگوی اثرات قدرتمند رسانه« مارپیچ سکوت»نظریه 

؛ 1382هاا باود )ساورین و تانگاارد     تحقیقات دیگری در این زمینه انجام شد که بیانگر اثر قدرتمند رساانه 
« ساازی اشت و برجستهک» دوره سوم نظریات دیگری چون نظریه ( افزون بر نظریه مارپیچ سکوت در 405
  .(329، 1376، یز مطر  شدند )ویندال و همکارانن

با توسعه علم و رشد تکنولوژی های ارتباطی شرایطی پدید آمد که طی آن بشار باه ادراکای ژرف از    
نیاز در بار گرفات. بادین      زمان و مکان دست یافت. زمان دیگر محدود به اکنون نبود و گذشته و آیناده را 

داری بر گسترش خاود در ساطح   ترتیب با گسترش علم و تکنولوژی )به تعبیر گیدنز( و تأکید نظام سرمایه
)هاروی( بشر به تولید وسایل ارتباطی فزاینده ای دست یافت که خود عاملی در جهت فشردگی هار  جهانی

رنت باالخص مااهواره همگای ابزارهاایی بارای     ، اینت، رادیوس. تلفن، فکان منجر شدچه بیشتر زمان و مک
 . دبه مکانهایی خیلی دور سر برآوردنتحقق این امر و دسترسی انسان نسبت 
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له سبب شد تا فرد بتواند همزمان با اینکه در یك زمان مشخص و در یك مکاان واحاد بسار    أاین مس
از فضااهای بیارون از اینجاا و اکناون     های بیرون اکنون از یك نقطه ارتباط برقرار نمایاد و  برد با جهانمی
 گیری نماید.  بهره

و دسترسای باه    شادن له جهانیأباید توجه داشت که این شرایط تنها شروط الزم برای پدید آمدن مس
پردازان عرصاه جهاانی شادن معتقاد اسات:      . همانطور که رابرتسون یکی از نظریهاندیك دنیای واحد بوده

ت که تصور جهان به عنوان یك کل همگون و یکپارچه در دوران معاصار  شدن تنها زمانی شکل گرفجهانی
 .(65، 1380)رابرتسون،  با فشردگی فزاینده جهان و توسعه مدرنیته امکان یافته است

گفته شد هویت فرد وابسته به تمام اموری است که او در « هویت»از سوی دیگر همچنان در بحث از 
 گذارد. کار داشته، از آنها تأثیر پذیرفته و بر آنها اثر می تمام مسیر زندگی خویش با آن سر و

بنابراین فرد در مواجهه با جهان و تأثیر و تأثر بر آن خود و هویت خود را ساخته بر اسااس آن خاود   
یاابی  سازی و هویتسازد. با توجه به این نکته آنچه که عامل هویترا تعریف کرده و از دیگران متمایز می

واجه شده و بار آنهاا   ، عامل یا عواملی است که در مسیر انتخاب کنش با آنها مگرددیا کشور می فرد، گروه
یابی فرد تنهاا باه   . به هر حال با توجه به آنچه گفته شد برخالف دوران پیشین که منابع هویتگذارداثر می

هاان پیچیاده ارتباطاات    گذاشاتند. در ج منابع محدودی اختصاص داشت که از محیط پیرامون بر فرد اثر می
گاردد در چناین   فزاینده و این منابع به اوج خود رسیده و داشتن اطالعات منباع اصالی قادرت تلقای مای     

هاا )اینترنات و مااهواره( در ساطح      شرایطی می توان پیش بینی نمود که هر جامعه ای که از ایان فنااوری  
نوان پایه های اصلی نظام جهانی شدن ناه  تری برخوردار باشد به همان نسبت در تحمیل خود به عپیشرفته

تار و باه مراتاب غیرقابال     ی افراد واقاع در ان جواماع پیچیاده   تنها مؤثرتر واقع خواهد شد بلکه منابع هویت
  .(67، 1380تر خواهد شد)رابرتسون ، کنترل

ایان مناابع    رابرتسون معتقد است منابع هویتی افراد تنها محدود به محیط پیرامون آنها نیست. بنابراین
بسته به برخورداری از هر یك از چهار معیار پیش گفته یعنی توانایی نظری، کفش عاطفی، اتکاء به قادرت  

بخشی به مخاطبان خود تحت تأثیر این محیط پیرامون قارار دارد کاه   پیوند با اعتقادات محاطی در هویتو 
المللای  باین این منابع نوعی رقابت در سطو  . اما در دوران جدید عالوه بر پردازدبه ایفای نقش اساسی می

گسترش یافته که سلسله مراتب هویتی را در یك مقیاس وسیع جهانی و با توجه باه تماام عناصار هویات     
. از این رو منابع هویتی سابق در بسیاری از موارد ناه باه دلیال    دکنجهان عرضه می حشی جدید در سطبخ

صاه  مطر  شده بلکه در برابر رقباای جدیاد همتاای خاود در عر    عدم کفایت الزم در معیارهای چهارگانه 
نیز به عنوان بخشی از این فرآیند بارخالف گذشاته کاه    « هویتی دینی»گیرد. جهانی رنگ جدیدی بخود می

بحث تأثیر منابع هویتی داخلی و محیط پیرامون قرار داشته و از ادیان فعال در داخل نظام اجتمااعی تغذیاه   
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یابد کاه  ا گسترش وسایل ارتباطی جمعی جدید با ادیان و عقاید مذهبی جدید مواجهه مینمود امروزه ب می
هاای هاویتی فارد را    که منابع داخلی هویت بوده و پایهغالباً در رقابت، تعارض و تقابل با ادیانی قرار دارد 

ا مسایل و مشاکالت  . بدین ترتیب فرد با آشنایی و مواجهه با عقاید جدید مذهبی و دینی بدادندتشکیل می
سانتی  توانند پایه های معرفتی سابق را سست کرده و جاایگزین مناابع   شود که میمعرفتی جدید روبرو می

هاای جدیاد و هام    ه دینی پیشین جای خود را به گروه. لذا هویت دینی و تعلق فرد نسبت به گروشوندمی
ای باشاد  تواند پدیده تر باشد )این امر میدهد که ممکن است از فرد هزاران کیلومتر دوردیدی میکیشان ج

هاای دینای در عصار    افتد( بدین ترتیب قاعده عضویت در گروهکه تحت تأثیر اینترنت یا ماهواره اتفاق می
 گیرد.  ژرفی شده و ماهیت جدیدی بخود می شدن دچار تحوالتجهانی

شدن که نظریاتش رابطه بسایار تنگااتنگی باا بحاث     پردازان حوزه جهانیدیوید هاروی از دیگر نظریه
مورد نظر ما در زمینه تأثیرپذیری هویت دینی از دنیای ارتباطی کنونی و وهور وسایل ارتباط جمعی جدید 

باشد. از نظر هاروی در عصر ارتباطات زندگی اجتمااعی تاا حاد بسایار زیاادی      باالخص ماهواره دارد می
الیت اجتماعی افراد و کنش اجتماعی آنان در چهارچوب فضاا و زماانی   سرعت گرفته بطوریکه هرگونه فع

پذیرد که بسیار محدود و کاهش یافته است یا بطور کلی از بین رفتاه اسات بطوریکاه ماا ایان       صورت می
ها و اطالعات در سراسر جهان با اساتفاده از ارتباطاات   وضعیت را در مورد انتقال و دریافت فوری اندیشه

 .(84، 1382)نش، شاهد هستیمای ماهواره
او معتقد است در آغاز سده بیستم فرآیند فشردگی فضا و زمان باز هم شتاب بیشتری گرفته است. در 
این مرحله شماری اختراعات مهم در حوزه حمل و نقل ارتباطات مانند رادیو، چاپ و از این قبیل باز هام  

ه هاروی از این بحث مادنظر دارد ایان اسات کاه در     تر کرده است. آنچزمان را کوتاه تر و فضا را کوچك
کاه حیطاه عمال    داری قرار گرفته است بطاوری چنین شرایطی امکانات بسیار زیادی در اختیار نظام سرمایه

محمادی،  تواند بر منابع هویتی افاراد بطاور کامال تسالط یاباد)گل     خود را چنان گسترش داده است که می
1381 ،98). 

هاای  هنگی نیز این گسست فرهنگی )تکثرگرایی( است کاه باه پیادایش قالاب    های فردر باب بحران
داری منطاق فرهنگای سارمایه   » پسامدرنیسام  ایدئولوژیکی فرهنگی ما بعد تجددگرایی منجر شاده اسات.   

ای بارای جاذب تولیاد کااال شاده ایان امار باه حساسایت          به نحو فزایناده است و تولید فرهنگی « متأخر
پایاان بارای بازارهاای جدیاد، تغییار ساریع کاالهاا و        ر شده است. جستجوی بیزیباشناختی جدیدی منج

دستکاری مداوم سلیقه مردم و عقیده آنان از طریق تبلیغات باعث ایجااد فرهناگ پساامدرنی گردیاده کاه      
باه جاای   ها های سطحی به جای معانی عمیق، مونتاژ و اختالف شیوهیهگی آن وجود ناپایداری و اندیشهو

لی اسات کاه   ئ، ناپیوستگی و هرج و مرج همگای از جملاه مساا   گرایی، کثرتباالخره ناهمگونی اصالت و
 .(85، 1382نش، )هویت افراد را دگرگون ساخته است
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. این تحاول  گرایی رو به تزاید و فردی استهمانگونه که روشن شد مشخصه مهم این نظریه مصرف
داری ندارد، زیرا قطاع پیوناد   ر کلی فرهنگ سرمایهسیهای خاص به لحاظ ماهوی با به رغم تفاوت ویهگی

داری یا تجادد اسات. از نظرهاا روی     های جمعی و فرآیندی مستمر در سرمایه، جماعت و هویتبا گذشته
داری و تغییار  ناپاذیر رشاد سارمایه   ور کلی از پیامدهای طبیعی و گریزشدن و بطها در پی جهانیاین پدیده

، چوئیاندی موجود است که خودفشردگی زمان و مکان را در پی داشت )کشکل آن به دلیل ضرورت اقتصا
1385 ،61).  

خوردن نظم سنتی فضا و زماان دانساته کاه بواساطه آن     دن را حاصل بر همشآنتونی گیدنز نیز جهانی
ای . ایان فضاا و زماان جادا شاده از مکاان در گساتره       ضا و زمان از مکان پدید آمده اسات یعنی جدایی ف

ای بسایار بزرگتار   کنش و روابط اجتماعی را در جامعههی با یکدیگر ترکیب و هماهنگ شده و امکان متنانا
ل ارتباط جمعی جدید قابل فهم ای جهانی که در اثر رشد فزاینده و ارتباطات و وسایسازد. جامعهفراهم می

  .(102، 1381، است)گل محمدی
نیای سنت معطوف به مکاان و فضاا و زماان خاصای     که در د« هویت » از نظر آنتونی گیدنز در واقع 

شادن آن از مکاان و زماان موجاب دگرگاونی هویات       رن سیال شده و بر اثر از جا کندهاست در دنیای مد
شود به عبارت دیگار در دوران گذشاته انساان تنهاا     جدید و چند پارگی آن در مقایسه با دوران پیشین می

آن گرفت و با درك فضای موجود بر  که در یك مکان معین قرار میتوانست زمان را ادراك نماید زمانی می
. در دوران مدرن دیگر ضروری نیست کاه فارد در یاك مکاان جغرافیاایی      یابدبه آگاهی از زمان دست می

مشخص فضای مربوط به آن را به ناگزیر تجربه کند بلکه با وقوع گسترش فشردگی زمان، فضاا و جادایی   
فضای مربوط باه یاك    ای واحد در یك مکان خاص و در یكراهم شد که در لحظهآن از مکان امکان آن ف

صرفاً معطوف به مکان معینی نباشد بلکه افاراد  « هویت » . این امر سبب شد تا دیگر منابع فضای دیگر بود
 برناد و یاا در  کنند تحت تأثیر فضای )ب( به سر میدر عین حال که در مکان جغرافیایی )الف( زندگی می

بحران هویت دنیای جدیاد معتقاد اسات:    . رابرت سون نیز در ارتباط با زمان دیگری از تاریخ زندگی کنند
هاای ملای   قومی و ویهگی -ساز محلی خالف دوران قبل که بحران هویتی افراد به گزینش عناصر هویتبر

نی درگیار مساأله   اشدن ناشی از عصر ارتباطات کال جواماع انسا   شد در دوران جهانیای مربوط میجامعه
های فرهنگی دیگاری بار درك انساان از    . زیرا ارتباط افراد با یکدیگر و آگاهی از ارزششوندمی« هویت »

ها و هنجارهاای متفااوتی   . بنابراین با آگاهی از جوامع دیگر، افراد با ارزشگذاردخود و هویت خود اثر می
 .و هویت خود را شکل بخشدتواند توسط آنها خود را انتخاب کند آگاه شده که می
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 روش تحقیق  - 7 
مایشی و پرسشنامه مناسب . برای انجام این تقحیق روش تحقیق پیاستنوع پهوهش مقطعی و تبیینی 

آوری گردیاده اسات کاه    . اطالعات مورد نیاز برای این تحقیق از طریق پرسشانامه کتبای جماع   بوده است
ستاندارد شده اسات پرسشانامه در   ق ساخته و پرداخته و اهای متغیرهای تحقینامه بر اساس شاخصپرسش

های چندبعدی برای سانجش اساتفاده و چگاونگی    های مختلف مشخصات فردی و مقیاسگیرنده بخشبر
ویت دینای افاراد تادوین گردیاده     ها برای سنجش ههای ماهواره با توجه به ماهیت برنامهاز برنامه استفاده
الت باز، بسته و یا باه صاورت طیاف    ؤاتناسب با چارچوب تئوری که س. در هر بخش از پرسشنامه ماست

 مطر  شده است که به صورت حضوری و مراجعه مستقیم به افراد توسط خود آنها تکمیل شده است.  
 
 رهیافت تحقیق  -8

شناسی برای موضوعاتی که در زمان حاضر شروع شاود و در زماان حاال    از آنجائی که محققان روش
رو ( از ایان 90، 1378، )تنهاایی و نکهات   کنناد برسد استفاده از رهیافت کنونی را پیشنهاد مای  هم به پایان

 محقق در این پهوهش نیز رهیافت کنونی را مالك کار خود قرار داده است.  
 
 فن تحقیق  -9

ر د نبنابرای .ی انجام این تحقیق روش میدانی همراه با روش مقطعی و تبیینی استاز آنجائی که شیوه
ای و اطالعات اینترنتای و مصااحبه   برداری کتابخانهاین تحقیق محقق از گردآوری اطالعات بر اساس فیش

 شده )پرسشنامه( به عنوان فنون تحقیق استفاده نموده است.  هدایت
 

 جامعه مورد بررسی میدانی   -10
نتر در دساترس او قارار   شناس باید اجتماع محدودتری را انتخاب کند تا آسامحققین جامعه بنابر گفته

گیری دقیق کاه در ایان   محدودتر است به شرط دقت و نمونه شناسی در اجتماعاتی کهگیرد و روش جامعه
ر تهاران  د 1386ای هساتند کاه در ساال     سااله  29تا  19گیری اتفاقی از بین جوانان تحقیق بر اساس نمونه

. اماا تعاداد ایان    کنند صورت پذیرفته استفاده میای بطور دائم استهای ماهوارهسکونت داشته و از برنامه
نباودن  های رسمی در این حاوزه باه دلیال آزادنباودن و غیررسامی و قاانونی      افراد به دلیل عدم وجود داده

گیری دقیق هر چناد  استفاده از ماهواره در کشور بطور کلی نامشخص است. به دلیل فقدان چارچوب نمونه
هاای هدفمناد اساتفاده شاده     ده است  بطور کلی از روش غیراحتماالی نموناه  بودن نمونه بوسعی بر اتفاقی

 .  است
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ای و ای اثارات تلویزیاون مااهواره   ( نیز در تحقیقات خود در زمیناه 1381( و دوران )1375بنا پادی )
 اند.  گیری استفاده نمودهین روش نمونهاینترنت از ا

شاود  های غیراحتمالی و تصادفی محسوب میگیریهگیری که در زمره نموناما با توجه به شیوه نمونه
محقق در هر منطقه بخش هایی را به نظر می رسد به میزان بیشتری از شبکه ماهواره ای استفاده مای کنناد   

 اند. نفر انتخاب شده 300مورد توجه خود قرار داده است که تعداد 
 

 ها روش تحلیل داده -11
های نهاایی  ها بوسیله تکنیك پرسشنامه به استخراج دادهداده در این پهوهش محقق پس از گردآوردی

ها و تدوین نهایی پرداخته ضمن اینکه تجزیه به تجزیه و تحلیل داده SPSS با استفاده از برنامه نرم افزاری
و تحلیل عملی و نهایی را بر اساس نظریات مهم صاحبنظران مطر  شده در حوزه هویت دینای و جهاانی   

 تأثیر ابزار و آالت مدرن ارتباطی به انجام رسانیده است.  شدن و ماهیت
 

 تجزیه و تحلیل اطالعات -12
 های ماهواره  ویان بر حسب جنس بینندگان برنامهتوزیع فراوانی پاسخگ

  1 جدول شماره
 درصد فراوانی جنس

 53 160 پسر

 47 140 دختر

 100 300 جمع

  
 :1جدول شماره 

 53شاود  دهد همانطور که مشاهده مای های ماهواره برحسب جنس را نشان میمیزان بینندگان برنامه 
 اند.درصد از بینندگان دختر بوده 47درصد از بینندگان پسر و 

 :2جدول شماره 
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن بینند گان برنامه هاي ماهواره

 درصد فراوانی سن

24-19 170 57 

29-25 130 43 

 100 300 جمع
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 :2جدول شماره 
 57شاود  دهد همانطور کاه مشااهده مای   های ماهواره برحسب سن را نشان میمیزان بینندگان برنامه 

-ساال مای   25-29درصد از بینندگان در طبقاه سانی    43سال  و  19-24درصد از بینندگان در طبقه سنی 

.باشند
 : 3جدول شماره 

 بینندگان برنامه هاي ماهواره . توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیالت
 درصد فراوانی میزان تحصیالت

 33 100 زیر دیپلم و دیپلم

 27 80 فوق دیپلم

 27 80 لیسانس

 13 40 فوق لیسانس و باالتر

 100 300 جمع

 
 :3جدول شماره 

دهاد هماانطور کاه مشااهده     های ماهواره برحسب سطح تحصیالت را نشان میمیزان بینندگان برنامه
درصاد از پاساخگویان در    27درصد از پاسخگویان تحصیالتشان زیردیپلم و دیپلم بوده اسات   33شود می

درصاد از پاساخگویان میازان تحصیالتشاان فاوق       13درصد لیساانس و   27مقطع تحصیلی فوق دیپلم و 
 لیسانس و باالتر بوده است.

 
 :4جدول شماره 

 . ماشاي ماهوارهتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان ساعت ت

 درصد فراوانی ساعات تماشای ماهواره

 13 40 ساعت 2

 27 80 ساعت 4

 60 180 ساعت و بیشتر 6

 100 300 جمع

 
 :4جدول شماره 

دهاد هماانطور کاه    ماهواره برحسب ساعات تماشای ماهواره را نشاان مای  های میزان بینندگان برنامه
درصاد از   27، اناد های ماهواره بودهاگر برنامهساعت تماش 2درصد از بینندگان حدود  13شود مشاهده می
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ساعت و بیشاتر   6درصد از پاسخگویان  60اند و های ماهواره بودهساعت تماشاگر برنامه 4بینندگان حدود 
 .اندهای ماهواره بودهتماشاگر برنامه

 بررسی فرضیات :
 . هویت دینی رابطه وجود دارد اره ورسد بین میزان تماشای ماهوبررسی فرضیه اول بنظر می

 :5جدول شماره 
 همبستگی بین تماشاي ماهواره و هویت دینی

 R نا م متغیر

R
2

 
 سطح معنا داریTمقدار  BBetaضریب  خطای استاندارد

 تماشای

 ماهواره

861- 742 07/4 805- 861- 808/8- 000/0 

 
 

 : 5جدول شماره 
ن تماشای ماهواره و هویت دینی می باشد . فرض ضمنی تحقیق این بوده است که هر بیانگر رابطه بی

Rچه تماشای ماهواره بیشتر می شود هویت دینی کاهش می یابد با توجه به ضریب تعیاین باا   
بدسات   2

نشاان   -Beta 861 باشاد ضاریب  تغییرات متغیر وابسته هویت دینی ناشی از تماشای ماهواره می 742آمده 
می دهد که مطابق انتظار ما جهت این رابطه نیز منفی و معکوس می باشد بدین ترتیاب هار چاه تماشاای     

می باشاد   -805ماهواره بیشتر می شود  هویت دینی نیز کاهش پیدا می کند ضریب رگرسیون بدست آمده 
درصاد   95باا احتماال حاداقل     -808/8بدسات آماده     T. بنابراین رابطه فوق الذکر با توجاه باه مقادار    

(000/0=Sig) شود.معنادار است و فرضیه تحقیق تأئید می 
اره و هویات دینای رابطاه وجاود     های مااهو رسد بین انواع مختلف برنامهبررسی فرضیه دوم بنظر می

 .دارد
 
 
 
 
 
 
 

57/77F= F=  000/0 Sig=F=  
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 :6جدول شماره 
 همبستگی بین تماشاي انواع مختلف برنامه هاي ماهواره و هویت دینی 

 R م متغیر نا

R
2

 
خطای 

 استاندارد

 سطح معنا داریTمقدار  BBetaضریب 

تماشای برنامه های 

 مختلف

 ماهواره

117- 014/0 79/8 088/0- 117/- 112/1- 16/0 

 
 
 

 :6جدول شماره 
ضامنی   باشاد فارض  بیانگر رابطه بین تماشای انواع مختلف برنامه های ماهواره و هویات دینای مای   

باشاد باا توجاه باه     های ماهواره بر هویت دینی تأثیرگذار مای هتحقیق این بوده است که انواع مختلف برنام

Rضریب تعیین با  
2

دینای ناشای از تماشاای مااهواره      تغییرات متغیر وابسته هویت 014/0مده آبدست  
باشد بنابراین رابطه می  -088/0آمده نیز ون بدستدهد ضریب رگرسیرا نشان می -117/0باشد ضریب می
. الزم باذکر  شاود باشد و فرضیه تحقیق رد مای معنادار نمی -112/1آمده الذکر با توجه به مقدار بدستفوق

ت که در مجماوع  ، سیاسی و تفریحی( رابطه مشخصی برقرار اسها )علمی، خبریاست که میان انواع برنامه
 .معنادار نبوده است

 
  (گیريبحث و نتیجه) هایافته -13

هاای  از آنجا که رهیافت و هدف اصالی پاهوهش حاضار سانجش میازان اثارات اساتفاده از برناماه        
تلویزیونی ماهواره ای بر هویت دینی جوانان شهر تهران بوده است، در این راستا پهوهش هایی نیز مطار   

. پرساش  دهاد لی پیشرفت تحقیق را تشکیل مای اصگردیده که پاسخ و نتایج حاصل از این پاسخ ها انگیزه 
های مطر  شده با این عنوان بودند که ماهواره )برنامه های تلویزیونی( به عناوان یکای از مظااهر جهاانی     
شدن که در اغلب نظریات مطر  شده از سوی صاحبنظران در قالب دهکده جهانی نیز مطر  گردیده است 

یت دینی مذهبی جوانان به عنوان ساطحی از ساطو  هویات جمعای     تا چه حد توانسته یا می تواند بر هو
اثرگذار باشد ؟ در صورت وجود رابطه جهت این رابطه مثبت اسات یاا منفای ؟ همینطاور در اداماه ایان       

ی مساتقیم  پرسش مطر  است که کدام برنامه ها )با چه محتوایی( به میزان بیشتری با هویات دینای رابطاه   
 کند؟ا تعیین میشته و جهت این رابطه ردا

99/1 F =  16/0 Sig F= 
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شده در دو حوزه هویت دینی های مهم مطر در این راستا تالش وافر گردید تا ضمن مرور بر تئوری
های جدید ارتباطی چون ماهواره در باب مفاهیم اصلی تحقیق باه  شدن و بروز و وهور تکنولوژیو جهانی

 . گر بپردازیمتبیین هایرائه تئوریبحث و نظر در خصوص چگونگی ارتباط مفاهیم فوق و ا
دهد و از با توجه به آنچه گفته شد از آنجا که جمعیت آماری تحقیق را جوانان شهر تهران تشکیل می

گردند از آمادگی تغییرات هاویتی  آنجا که جوانان قشری از اقشار به واهر تأثیرگذار هر جامعه محسوب می
-تر و انعطاف پاذیرتر مای  های سنی نیز سیالسایر گروهباالیی برخوردارند و ابعاد هویت آنها در مقایسه با 

باشد بنابراین گروه برای پهوهش فوق به عنوان جمعیت آماری برگزیده از اهمیت باالیی برخاوردار اسات.   
فرضیه نخست تحقیق در پی بررسی رابطه میان دو متغیر میزان ارتباط اساتفاده از مااهواره و هویات دینای     

 .برنامه های تلویزیونی خارجی است دینی تابعی معکوس از میزان استفاده از بوده است ، یعنی )هویت
نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها که به این پیش فرض را با شاخص هاای منادرج ماورد بررسای     

شده نسبت میزان استفاده از میازان  شده و ادله کافی ارائهین فرضیه با توجه به نظریات مطر قرار می دهد ا
 های تلویزیونی( و هویت دینی چندان دور از انتظار نبوده است.  اره )برنامهماهو

شده برای تبیین نسبت میان این دو مفهوم، هر چه فرد به میازان بیشاتری از   با توجه به نظریات مطر 
« یهویات دینا  » ای( استفاده نماید، به همان نسبت از شدت گرایشات مؤثر بر ها تلویزیونی )ماهوارهبرنامه

 . گرفته  کاسته خواهد شد و باالعکسوی تحت تأثیر قرار 
شادن  پردازان مهمی چون آنتونی گیرنز و هاروی از صاحبنظران مهام عرصاه جهاانی   بنابر آنچه نظریه

هاای  گرا و اقتصاد محور کسانی چون والر اشاتاین بار جنباه   تأکید وافر مهم خود را در برابر رهیافت تقلیل
شدن مبذول داشتند. این پدیده مهم عصر حاضر را حاصل بر هم خوردن رآیند جهانیفرهنگی و اجتماعی ف

-دایی اجتنااب . بنابراین جا نین جدایی از مکان پیده آمده استنظم سنتی فضا و زمان دانسته که بواسطه چ

ا در ای نامتناهی با یکدیگر ترکیب و هماهنگ گردیده که امکان کنش و روابط اجتمااعی ر ناپذیر در گستره
 ای بزرگتر ملزم می سازد. جامعه

شد افاراد تنهاا باا    افراد محدود به محیط پیرامون آنها می« هویتی » خالف گذشته که منابع بنابراین بر
 .  های محدودتری را نیز در برداشتشیافتند که به تبع نقمنابع هویتی محدودی مواجه می

ریختن مرزهاای هاویتی   ص پدیده ماهواره( و فرواطی )بخصوهای ارتباما امروزه و با گسترش رسانه
؛ انسان مدرن با تکثر منابع هویتی مواجه شده و باید یکی یاا  درسای مواد اسفناك نیز به نظر میکه در پاره 

 .  د نظر زندگی اجتماعی خود برگزیندترکیبی از آنها را برای نیل به اهداف مور
-به هر شکل ممکن تهیه و ارائاه مای   نوعی که از هر جا وای با ارائه برنامه های متهای ماهوارهشبکه

شك یکی از مناابع مهام هاویتی در افاراد     توان گفت نه بطور کامالً قطعی اما بیشوند امروز و در واقع می
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شاده صااحبنظران همینطاور    شوند. لذا با توجه به نظریاات ارائاه  )بخصوص جوانان( امروزی محسوب می
های ماهواره ای که عموماً ماهیات   الً مشهود است بطور کلی استفاده از برنامهشواهد عینی این پهوهش کام

ضداخالقی و تبلیغاتی دارند بطور مؤثری تأثیر منفی بر هویت افراد باالخص هویات دینای آناان داشاته و     
شود تا در برابر شرایط جدید دچار نوعی بحران یا دست کم رکود هویتی شده و هویات ساابق   موجب می

ت کام تغییراتای در آن حاصال    را به نفع هویت جدید بر آمده از شرایط جدید کنار گذاشاته یاا دسا   خود 
 . نمایند

. در واره و هویت دینی مدنظر بوده اسات های ماهااز برنامه در فرضیه دوم رابطه انواع مختلف استفاده
میان هر یك از ایان اناواع    م کهیابیهای ماهواره بر هویت دینی در میسی میزان اثر انواع مختلف برنامهبرر

 .  تهویت دینی رابطه مشخصی برقرار اسها و برنامه
، ماه علمای، خباری   آمار و ارقام این پهوهش حاکی از آن است که روابط میان متغیرهاا در چهاار برنا  

 ای منفی است.  اسی و تفریحی با هویت دینی رابطهسی
خالف آنچه که او و دیگر صاحبنظران حوضاه دیان   کند بربه هر حال همچنان که پیتر برگر اذعان می

گارفتن دیان در زنادگی    کردند در دوران جدید و افزایش شتاب مدرنیته نه تنهاا از میازان وساعت   ابراز می
المللی با تحصیالت عاالی( بار   اجتماعی کاسته نشده بلکه بجز مواردی )اروپای غربی و خرده فرهنگی بین

یاان و  شدن باعث همگرائی و نزدیکی ادشدن فرهنگ جهانیبعد جهانیشدت اثربخشی آن افزوده شد. در 
 . سازدتر میترك جهانی آن را محکمهای مشمذاهب شده که این خود پایه

هاا  کنند در عصر مدرنیته و انفجار اطالعات و در هم آمیختگی فرهناگ فکر می رغم تصور برخیعلی
شدن نه تنها دین را به حاشایه نخواهاد راناد    گفت جهانی دین به انزوا کشیده خواهد شد در حالی که باید

 . شر معاصر وی را هدایت خواهد نمودبلکه در متن دغدغه های روحی ب
های تلویزیونی خارجی از طریق ماهواره همانند هر یك از ابزارهای دیگر به هر حال استفاده از شبکه

هاا  سازی و یکسان سازی فرهنگت همگونشدن عمل خواهد نمود و عاملی در جهنفوذ و گسترش جهانی
هاای کشاورهای غربای پیشارفته باه       . از آنجا که در این بازار رسانههای زندگی جوامع خواهد شدو سبك

لحاظ تکنولوژیکی از ابزار تولید پیام بیشتری برخوردارند بنابراین در عرصه انتقال و ترویج فرهناگ ماورد   
. این امر سبب شده اسات کاه در ساطح فرهنگای ایان      واهند افتاداطبین جهانی مؤثرتر خقبول خود در مخ

. بار  یر کشورها با فرهنگ های دیگار شاود  ها عاملی برای تفوق فرهنگ مسلط در این کشورها بر سارسانه
های زندگی بهتر با تکیه بر معیارهای غربی بر فرهنگ توسعه اس سبك زندگی غربی و اصوالً مالكاین اس

-ی از توسعه مورد ارزیاابی قارار مای   های واحدیابد و همه جوامع در نظامی از مالكسایر جوامع غلبه می

. در سطح اقتصادی و فرهنگ مصارف نیاز   آن برتری غرب بر سایر جوامع است گیرند که در نتیجه محتوم
. ایان امار   یاباد  در کشورهای مخاطب افزایش مای زدگی شود که طی آنها مصرفنوعی از روابط مطر  می
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هاا و  هاا و مااهواره  دالیل تولید و استفاده از رسانه دهد که اصوالً یکی از مهمترینبدان دلیل رخ می عموماً
ها از سوی کشورهای صاحب تولید پیاام، ایجااد   تولید پیام از سوی کشورهای صاحب ابزار پیام این رسانه

توانند با ارائاه  ای میماهواره های. بنابراین این شبکهی فروش محصوالت اقتصادی بوده استبازارهایی برا
، دینای و حتای باومی    اد اجتماعی و فرهنگای آن هویات ملای   گرایی، ابعهای متنوع در زمینه مصرفبرنامه

نظران معتقدناد گساترش پدیاده    کشورهای مخاطب را تحت تأثیر خود قرار دهد. بنابراین بسیاری از صاحب
و فرهنگی کشاورهای مخاطباان را تحات تاأثیر ایان       ها چنان عناصر ملی مذهبیشدن و رشد رسانهجهانی

هاای  ریازی  حاصال و عادم برناماه    از پیامادهای   پدیده فراگیر خواهد ساخت که در صورت عدم شناخت
، اقتصاادی و  های فرهنگی، اجتمااعی، سیاسای  زمینهشدن با آن پیشاصولی و حسابگرانه در جهت مواجهه

عتقدناد  خواهد ساخت در عین حال نیز بعضی صاحبنظران م باالخص مذهبی آنها را با چالش جدی مواجه
افات  های انجام شده در زمینه اثارات مااهواره بار ب   شناختی در اکثر پهوهشگر چه به لحاظ نظری و روش

گذار است اما نباید از نظر دور داشت که این پدیاده عاالوه بار آثاار     اثر سیاسی مذهبی کشورها -فرهنگی 
پیامدهای سازنده و مثبتای را بارای    -های مختلفتواند در بسیاری از عرصهن میناپذیر آمخرب و اجتناب

شادن توانساته از طریاق تبلیغاات وسایع و      کشورها در برداشته باشد. بطور مثال که حوزه اقتصااد جهاانی  
ا بارای کشاورهای زیاادی    های رشد و توسعه اقتصاادی ر های اقتصادی زمینهاینترنتی خود و تمامی بخش

گاذاری و افازایش   های سرمایهتوان ایجاد زمینههای مهم دیگر این پدیده می. همچنین از مؤلفهسازد فراهم
 .  اشاره کرد ...تولید و خدمات و شدن المللیتجارت کاال و خدمات بین
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تأثیر روابط اجتمااعی بار   (، بررسی هویت ملی و مذهبی جوانان مشهدی و 1377) ،آخوندی، محمدباقر. 1

 . شناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهدآن، پایان نامه کار
شناسی، ترجمه باقر پرهام، انتشاارات و آماوزش   ه(، مراحل اساسی اندیشه در جامع1372) ،آرون، ریمون.2

 . ، تهرانانقالب اسالمی
جش و پهوهش ویهه دیان و رساانه   (، میزان گرد مبانی رسانه دینی، فصلنامه سن1382آشنا، حسام الدین ).3
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