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  ايهاي ماهوارهالگوي مصرف شبكه
  *پروانه دانش

 كارگيري تجهيزاتتغيير در فنّاوري ارتباطي و به: چكيده

هاي تلويزيوني، از تحوالت اي جهت پخش برنامهماهواره

هاي مستقيم را از هاي اخير است كه امكان دريافت پيامسال

تأثيرگذاري اين نوع دريافت، با . كندسوي مرزها فراهم ميآن

ينة مطالعات جديد را در دورة محتواهاي متفاوت فرهنگي، زم

توجهي از  كه بخش قابلطورياست؛ بهكنوني ايجاد نموده

ها و رفتارهاي جوانان را تحت تأثير  در الگوها، نگرشاتتغيير

سؤال اصلي اين . كننداين نوع ارتباطات از راه دور ارزيابي مي

اي توسط هاي تلويزيوني ماهوارهتحقيق، الگوي مصرف شبكه

دختران دبيرستاني  بر روي اين مطالعه. ن جوان استدخترا

   :دهدها نشان مييافته.  صورت گرفت5منطقة 

هاي تلويزيوني جوانان تمايل زيادي به استفاده از شبكه

ها نيز آنها را در اين مسير همراهي اي دارند و خانوادهماهواره

 براي همراهي خانواده با جوانان در اين زمينه، راه را. دنكنمي

ساعات زياد استفاده، . كندپذيرش رفتارهاي جديد هموار مي

هاي شاد و موزيكال ها، و توجه به برنامهآشنايي با انواع شبكه

  .شودهاي رفتار مصرفي آنها محسوب مياز ويژگي

اي، هاي تلويزيوني ماهواره الگوي مصرف، شبكه:كليدواژه

  .دختران جوان، ماهواره

  هااهميت رسانه
ساله دارد، ها عمري هزارانرچه ارتباط ميان انساناگ

مطالعات و تحقيقات علمي در خصوص ارتباط 
   .جمعي و وسايل ارتباطي، نسبتاً جديد است

ازپيش ها در سدة معاصر هر روز بيشنقش رسانه
واسطة كشف و ها امروز بهرسانه. استبرجسته شده

مق جوامع هاي جديد ارتباطي، تا عكارگيري فنّاوريبه
دهي اي در جهتكنندهنفوذ كرده، از تأثير بسزا و تعيين

انسان در آخر قرن . اندافكار عمومي برخوردار شده
 وراي از امواج و دريايي از اطالعات غوطهبيستم در هاله

است و اين طليعة عصر جديدي است كه بر پاية 
تنها  .شكل خواهد گرفت» اطالعات«و » ارتباطات«

  امكاناتگيري بهينه ازهايي قادر به بهره ملتافراد يا
عصر جديد خواهند بود كه از قدرت و توان الزم براي 

 برخوردار» دهي اطالعاتسازمان«و» پااليش امواج«
  ـــــــــــــــــ

  .نور مركز تهران دانشگاه پيام استاديار*

 daneshpar@yahoo.com: نشاني اينترنتي
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  ).1373آسابرگر، ( باشند
هاي فني بعضي از نوآوري) 1380(به نظر محسني 

 اند؛هاي انساني داشتهتأثيرات عميقي بر تحوالت جامعه
هاي مهمي را تحت  بخش،هاچرا كه اين نوآوري

  . اندتأثير قرار داده
  صنعتي،اي، انقالبانقالب كشاورزي، ساختار تغذيه

ساختار  و توليد و باالخره انقالب اطالعاتي،انرژي 
 انقالب .اندالعاتي را در جهان متحول ساختهاط

 پردازش و نگهداري اطالعات را اطالعاتي نحوة
  .استگرگون كردهد

عواملي مانند رشد و پيشرفت  ،يشناختازنظر جامعه
ارزان شدن  اوري،نوآوري در فنّ پرورش،وآموزش

دهي مديريت و سازمان تجارب متخصصان، ابزار فني،
 فرهنگي تحوالت اجتماعي، اني،با توجه به روابط انس

در رشد اطالعات در  غيره المللي وو سياست بين
 .داردجوامع جديد نقش مهمي 

شود و طي خوانده مي» هاي نوينرسانه «آنچه گاه
اي از حقيقت مجموعه در هشتاد پديدار شده،دهة

هاي مختلف هاي الكترونيكي گوناگون با استفادهفنّاوري
هاي  رسانهعنوان وسيع بهاست كه هنوز در سطح

  و فاقد تعريفي روشن از فايده واندجمعي جا نيفتاده
 ،هاهاي اين رسانهويژگي. د خود هستندكاركر

 عدم تمركز، : چنين است،هاي قديميبرخالف رسانه
پذيري  فعاليت متقابل و باالخره انعطافظرفيت باال،

 ). 40-39: 1382كوايل، مك( محتوا و كاربرد شكل،

 شده،ذكرهاي هاي جديد با ويژگيطور كلي رسانهبه
 ، هاي مختلف شدهسبب كاهش تفاوت ميان رسانه

معي و خصوصي را به هم هاي ارتباطي جفعاليت
طور عمومي و هم ه هم ب،يك رسانه .اندنزديك كرده

  .تواند مورد استفاده قرار گيرد، ميخصوصيطور به

 كند،ت ميرسانه بيشتر پيشرف فنّاوريهرچه 
تري از تصوير نامطلوب دهندگان به اجتماع،هشدار

فنّاوري . كنندپيامدهاي منفي وسايل ارتباطي ترسيم مي
 منفي هايو امكانات ارتباط سبب ايجاد اين ديدگاه

 .استشده

هاي زيادي دارند كه از نظر هاي جديد قابليترسانه 
 هايسانهر. رسندمي تراز با اختراع چاپ به نظراهميت هم

توليدكنندگان محتوا قرار  سادة اوليه بيشتر در اختيار
گرفت، ولي داشت و گيرندگان را منفعل در نظرمي

هاي جديد مانند عرضة فراوان هاي رسانهويژگي
فرهنگ و اطالعات با هزينة پايين، تنوع و امكان 

جاي ارتباط انتخاب بيشتر، عدم تمركز، كنش متقابل به
/ كنندهكنترل به دست دريافتيكسويه، سپردن 

  .آوردكننده را به دنبال مياستفاده
هاي جديد اين توانايي را سانهرسد كه ربه نظر مي

،  و نه فرستنده،دارند كه توازن قوا را به نفع گيرنده
 دسترس متنوع را در محتواهاي گوناگون و تغيير داده،

 كنندگان داراي قدرت انتخاب قرار دهند،استفاده
  .كننده نيازي باشدهاي كنترلون اينكه به نظامبد

 ،اوري جديد در سطح اجتماعياستفاده از هر فنّ
تواند آورد كه ميهمراه ميهاي متفاوتي را بهواكنش

كامل تا مخالفت كامل را طيف وسيعي از موافقت 
 در ،را مفيد و ضروري دانسته اي آندربرگيرد؛ عده

بار راي عواقب زيان را منفي و دا گروهي آن،مقابل
  .دانندبراي زندگي اجتماعي مي

پيوستگي  گروهي اين وسايل را ابزار جهاني شدن،
 نژادي و قومي ديني، هاي نامتجانس اجتماعي،گروه

خطرات دانند و گروه ديگر المللي ميدر سطح بين
صدد جايگزيني با  يك فرهنگ ساختگي را كه در

  .كنند گوشزد ميفرهنگ واقعي است،
ها ابزاري در دست انسان توان گفت كه رسانهمي

كنندة قاطعيت مثبت يا منفي آن، هستند، لذا تعيين
ها وسيلة انسانهايي است كه بهمربوط به محتواي برنامه
  .يابداز اين وسايل انتشار مي

Archive of SID

www.SID.ir



   5. ..هاي الگوي مصرف شبكه

   اثرات آن تلويزيون و
 به وسايل يا تدابير هاي گروهي غالباًاصطالح رسانه

 پيوندد،باط جمعي از طريق آنها به وقوع مياي كه ارتفني
  :هاي گروهي بر دو نوع هستند رسانه.شوداطالق مي

  . هاي الكترونيكيرسانه. 2 ؛هاي چاپيرسانه. 1
هاي ها، با دو گروه برنامهدر دستة دوم رسانه

اي با راديو رسانه. راديويي و تلويزيوني سروكار داريم
هاي در محيطكارگيري حس شنوايي است و به

 ها قابل استفادهعمومي و ضمن بسياري از فعاليت
 شنوايي و بينايي را با هم به  ولي تلويزيون حس،است

استفاده از تلويزيون مستلزم . آوردخدمت خود درمي
ز امور جاري ديگر صرف وقت و رها كردن بسياري ا

 و به دليل بصري بودن جذابيت و قابليت بيشتري است
  .دارديو نسبت به راد

وقت  )خصوص تلويزيونهب(  زياد از رسانهاستفادة
بل متعارف اجتماعي را از الزم براي كنش متقا

شواهد موجود در اين زمينه بر  .گيردكننده مياستفاده
  : استدو نوع

 زياد آيد كه استفادةچنين برميشواهد  اول از دستة
ا سازگاري اجتماعي ضعيف ربط دارد و از رسانه ب

بيش از بيانگر وجود رابطه ميان استفادة دوم  دستة
 اجتماع قرار در حاشية«حد رسانه و انواع ديگري از 

است بيكاري و فقر  سالمندي،  مثل بيماري،،»گرفتن
  ).326: اجاللي(

دهندة احساس خطر و نگراني از اين نظريات نشان
رواج تلويزيون و ورود . هاستتأثيرات استفاده از رسانه

ها و قشرهاي مختلف ن خانه و استفادة گروهآن به درو
اجتماعي، فرهنگي، سني، جنسي، طبقاتي و غيره از آن، 

در اين ميان، . توجه به آثار و نتايج استفاده را افزايش داد
هاي تلويزيون بر روي كودكان، مطالعه در باب آثار برنامه

  .گيردتوجهي از اين مطالعات را دربرمي حجم قابل
 ادراك سازيهاي همگاني با آسان رسانه،لرنربه عقيدة 

هاي سازي پاسخچيدهو با پي )بينيمآنچه مي (انساني
ري  دستكابه آموزندگان بزرگِ ،)كنيمآنچه مي (انساني

  .اندرواني و فكري انسان تبديل شده
هاي  مهارتكه دارايانسان غربي   بههارسانه اين 

اند و براي ط دادهاست، انضبا براي مقتضيات تجدد الزم
هاي اند تا طرز ايفاي نقشاو اين امكان را فراهم آورده

اجتماعي را فراگيرد و عقايد سياسي مورد نظر را كسب 
امكانات  هاي همگاني،گسترش سريع رسانه. كند

 سطح جهاني را كاركردهاي مشابه تجربيات غرب در
  ).29: 1382فرقاني، (است نيز ايجاد كرده

اده از تلويزيون را مانند استف )167: 1382(عريضي 
  طبقات،توانداز يك سو تلويزيون مي: داندتيغ دولبه مي

اقشار و ملل را به هم نزديك كند و از سوي ديگر 
اوت فرهنگي را هاي متفتوليد احساس جدايي و ويژگي
تواند به اين صورت  ميتشديد كند كه نتيجة اين امر

  :باشد
هاي خود را حفظ  ويژگيقشرها و ملل طبقات،. 1

  كنند؛مي
 ؛شوندهاي ديگر حل مييا در ويژگي. 2

 هايهاي يكديگر را اكتساب كرده، به ويژگييا ويژگي. 3
 افزايند؛خود مي

ها، يك ويژگي مختلط يا از مجموعة اين ويژگي. 4
  .سازندجديد مي

پذيري در همة جوامع تلويزيون ابزار غيررسمي جامعه
ها و  درواقع، فرايند آموزش نقش.شودمحسوب مي

 هاي يك جامعه به اعضاي آن در حال انجام شدنارزش
دهد كه تحقيقات در جوامع مختلف نشان مي. است

شناسان، ضمن پذيرش محاسن و والدين، مربيان و جامعه
هاي جمعي، از مزاياي آموزشي، هنري و تفريحي رسانه

  .هاي آنها نگران هستندبدآموزي
 تحقيقاتي كه بتواند واقعاً ها،اين نگرانيرغم علي

تلويزيون و ساير وسايل ارتباط جمعي را   راديو،آثار
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   .بسيار كم است ثابت كند،
عث استحكام تلويزيون با رسد كه ورودنظر مي هب

اعضاي خانواده ساعات بيشتري . شودروابط خانواده مي
 .گذرانندرا در كنار هم در مقابل صفحة تلويزيون مي

 نشينندوالدين و فرزندان معموالً با يكديگر به تماشا مي
 و اين امر زمينة انتقال بسياري از مفاهيم و الگوها را

  .نمايدبه اعضاي خانواده فراهم مي
شود، ولي اين  سرگرمي اعضاي خانواده مشترك مي

هر فرد را وارد دنياي خاص خود و جهان  ،سرگرمي
هاي خاص  در زمانو از تعاملكند ذهني خويش مي

هاي  همه تماشاگر صحنه.شودبين آنها كاسته مي
تلويزيون هستند و فرصت تبادل افكار كمتر به وجود 

  .آيدمي
عطوفت و يگانگي  صميميت، ثير تلويزيون،أتتحت 

جاي خود را به مسائل عام خارج خصوصي خانواده 
 است، اظهار داشته)deman(دهد و همان طور كه دِمان مي
 شودوسيلة حوادث عمومي تسخير مينواده بهخا

   ).419:  1384شيخاوندي، (

هاي مثبت و منفي تلويزيون در غم جنبهرعلي
توان گفت كه آثار تلويزيون و تركيبات آن، خانواده، مي

هاي نقش ي كه تماشاگرانبرحسب محيط و برداشت
  .كند فرق مي،كنند ايفا مي در جامعهيمختلف

ن و تركيبات آن ممكن است نقش تلويزيواگرچه  
شان بخشي نقش فرهنگرا داشته باشند وليانگيزة منفي 

   .نيز غير قابل انكار است
اي مانند تلويزيون در طول تاريخ هرگز هيچ وسيله

و دگرگوني جامعه نقشي نظر آموزشي و اينترنت از 
 در ،به همين مناسبت .استكننده نداشتهچنين تعيين

 هاي عموميِسازمان يونسكو رسانه هاي اخير،سال
 سوادي واي براي امحاي بيمثابة وسيلهموجي را به

 هاحال وسيلة تفاهم ملتاشاعة فرهنگ، فنون و درعين
  ).420: 1384شيخاوندي، (است به كار گرفته

  ايتلويزيون ماهواره
       دهد، سرعت رخ ميتغييرات فنّاوري ارتباطات به

از . شودمطرح مي» انقالب ارتباطي «كه سخن ازطوريبه
هاي هاي جديد، تلويزيون كابلي، رايانهجملة اين فنّاوري

انتقال الكترونيكي  هاي ويدئويي، ماهواره،خانگي، دستگاه
  .رسانه و لوح فشرده استچنداطالعات، 

اي خصوص تلويزيون ماهوارهه ب،ورود اين وسايل
از يك نقطة و اينترنت، به اين معناست كه ارتباط 

پذير زمان امكاناي همجهان به نقطة ديگر، به گونه
  . استشده

سوي ساختن يك فرهنگ جهاني جهان كنوني به
كنندة رود و تلويزيون يكي از ابزارهاي تعيينپيش مي
علت اين جهاني شدن نيز وسايل ارتباط . آن است

هاي اطالعاتي و سفرهاي با طي جمعي، فنّاوري
زمان تمام  است كه امكان ارتباط هممسافت طوالني

  .استمردم دنيا را فراهم كرده
براي  ماهواره  اطالعات،در ميان وسايل اشاعة

پذير  اقتصادي و انعطافاي كارا، وسيلهتلويزيون،
در هاي گوناگوني از اصناف مختلف را  گروهكهاست 

  -كنند كه در شرايط متفاوت زندگي مي-سراسر دنيا
 اين وسيله به هركس امكان .دهدرار ميتحت تأثير ق

بتواند در منزل خودش  دهد كه با دسترسي به آنمي
به تماشاي صدها برنامه بر اساس انتخاب خويش 

   .بنشيند
يژگي و شرايط هاي ارتباطي در هر دوره ووريفنّا

 جديد به دورة چهنمايند؛ هرخاص خود را عرضه مي
ه و اينترنت و وسايل ارتباطي جديد مانند ماهوار

 رفته دركارهوري بفنّا با توجه به شويم،تر مينزديك
ها  پيش روي انسانها و شرايط جديديويژگي آنها،

 ها را بهاين ويژگي )44: 1382(محكي. گيردميقرار 
  :استشكل ذيل خالصه نموده

  ؛جذاب و اثربخش -
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   7. ..هاي الگوي مصرف شبكه

صنعتي  ،)مقتضيات بازار( ثر از صنعت تفريحات متأ-
 ؛شدن فرهنگ

 عكس، ظرفيت باالي نگهداري و انتقال متن، -
 ؛صوت و تصوير

 ؛زدايي جمع-

  .عدم پايبندي به زمان زماني، ناهم-
هاي تلويزيوني نكتة كليدي در استفاده از شبكه

هاست وسيلة شبكههشده ب محتواي توليداي،ماهواره
كننده كمتر سنخيت كه با فرهنگ بومي جامعة دريافت

 بر ،هاي خاصالگوها و ارزش  تصاوير،، با ارائةداشته
 ،جريان فرهنگي جامعه و روال رشد اجتماعي افراد

  .ثير قابل توجهي دارد تأخصوص نسل جوان،هب
عنوان توان بهيجاد تغيير در فرهنگ جامعه را ميا

يكي از پيامدهاي استفاده از تجهيزات جديد ارتباطي 
 جهشرايط دوران سني جوانان و تو .در نظر گرفت

را ها شده توسط رسانهبه الگوهاي جديد عرضهآنها 
 عنوان يكي از مسائل قابل توجه در اينتوان بهمي

  .نظر گرفت زمينه در
ر قالب توان دبخش قابل توجهي از فرهنگ را مي

 جامعه مشاهده دهندةهويت اجتماعي اعضاي تشكيل
يان رشد و با محتواي هويت اجتماعي در جر .دكر

 و در تمام استشكل گرفته  خاص،عةفرهنگي جام
  .دكرتوان دنبال  را ميمراحل زندگي حضور آن

 ميالدي 1945استفاده از ماهواره از حدود سال 
 و تتدريج اين تجهيزات رشد يافهشروع شد و ب

 و كاربردهاي آن شكل تر شدتر و دقيقتخصصي
   .تري به خود گرفتعمومي

يافت از  كاربرد تجهيزات در،در زمان كنوني
 و با قيمت ارزان،است ماهواره شكل عمومي يافته

هاي  آنتن.كندميحجم كم و كارايي باال خودنمايي 
) ديجيتالي(هاي رقمي گيرندهمتري و  سانتي40 تا 30

از جملة اين هاي كوچك دستي يابو كارتي و كانال

شماري از راحتي تعداد بيكه بهتجهيزات هستند 
د و در اختيار مخاطبان قرار نكنميي ها را رديابكانال

واره  با مشكالت ماه1370 در ايران از دهة .دندهمي
رو ههاي تلويزيوني از طريق آن روبو دريافت شبكه

واقع نكته اين بود كه براي اولين بار در  در.هستيم
هاي روي پيام مرزهاي فرهنگي ايران بهطول تاريخ،

زهاي جغرافيايي، از فراسوي مرري كه مستقيماًمصو 
شد  باز ميآمدند، فرهنگي و اجتماعي ميسياسي،

  ).1380: ارجمندي(
سوگيري و واكنش كشورهاي مختلف نسبت به 

گروهي با باز گذاشتن . دريافت از ماهواره يكسان نبود
اين مسير، بدون مشكل، امكان دريافت را فراهم 

رسد عمدتاً از كه به نظر مي(نمودند و گروهي ديگر 
از جمله ايران، با ) شورهاي كمتر توسعه يافته باشندك

سعي   گوناگون،هايها و ممنوعيتايجاد محدوديت
ها داشته ها و برنامهر ممانعت از استفاده از اين شبكهد

  .و دارند
هاي  در باب ديش، قانونيهاي اخير، مقاماتِطي سال

هايي  دورهدر. اندماهواره، برخوردهاي متفاوتي داشته
 جريمه و مجازات آوري ورخورد شديد و جمعب

شدت پيگيري هاي داراي ديش را بهافراد و خانواده
. اندكرده، در مقاطعي ديگر، با مسامحه از كنار آن گذشته

رسد كه برخوردهاي تند و قضايي با ماهواره به نظر مي
تر و  برخوردهاي ماليمرنگ شده وتدريج كمبه

 .تاستر جايگزين شدهمنطقي

    سؤال تحقيق
هاي مكتب تعاملي، زندگي اجتماعي فرايندي نظريهدر 

 كه براي ايجاد، حفظ و شوددر نظر گرفته ميتعاملي 
ديگر، عبارتبه. تغيير رفتار، معنا و زبان حياتي است

 رفتار  يادگيري شيوةاي برايوسيله) تعامل(ارتباطات 
طات پل ارتبا  اين گروه،به عقيدة .و معاني اشياء است
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ارتباطي جامعه است و ساختارهاي اجتماعي در نتيجة 
ارتباطات نيروي . اندوجود آمده تعامل بين نوع بشر به

  .شودمحركة زندگي اجتماعي فرض مي
اي نوعي هاي تلويزيوني ماهوارهاستفاده از شبكه

 ي ايناي است كه با توجه به ويژگي فنّارتباط رسانه
 .شوداي محسوب ميلحظهتجهيزات، ارتباط نزديك و 

نند از اخبار و اطالعات و تواافراد در هر لحظه مي
از  ، با دنياي خارجسوي دنيا مطلع شدههاي آنبرنامه

 نظر از هايي كه؛ برنامهبرقرار كنندجامعة خود ارتباط 
هماهنگ   فرد لزوماًمحتوايي با فرهنگ بومي جامعة

  .دارندرضه مي خوراك فكري متفاوتي را به او عنيستند و
نيافتة جهان و ، در كشورهاي توسعهاز طرف ديگر

جواني «لة  ما با مسئ، كنونيهمچنين در جامعة
توجهي از  رو هستيم و درصد قابلهروب» جمعيت

ر دهند كه دما را جواناني تشكيل مينيروي انساني 
برند و شرايط سنين خاص و دوران گذر به سر مي

رهاي آنان ن نيازها و رفتا جواني و متفاوت بوددورة
  . كندتوجه بيشتري را طلب مي

اوت  الگوها و رفتارها و اجراي نقش متفعرضة
اي و قابليت هاي ماهوارههاي شبكهتوسط برنامه

ها، توجه محقق را به دريافت اين امواج توسط خانواده
 هايتغيير در رفتارها و خواسته. استخود جلب كرده

واملي در كند كه چه عمطرح ميجوانان اين سؤال را 
  ؟ استاين تغيير نقش داشته

ند بالقوه تواهاي جديد و جذاب مياستفاده از رسانه
هايي باشد كه در اين تغيير يكي از شرايط يا زمينه

به اين جهت در صدد شناسايي الگوي . استنقش داشته
ايم و  برآمدهايهاي تلويزيوني ماهوارهمصرف شبكه

ها ونه از اين برنامهبدانيم كه جوانان چگخواهيم مي
  كنند؟استفاده مي

  : استذيلسؤاالت كليدي اين تحقيق به شرح 
يك از اعضاي خانواده بيشتر از ديگران  كدام-

  ؟به داشتن آنتن ماهواره استمند عالقه
 خانواده بيشتر به تماشاي يك از اعضاي كدام-

  نشيند؟ها ميبرنامه
  ها چقدر است؟شاي شبكه متوسط ساعات تما-
  كنند؟ها را تماشا مي با چه كساني برنامهمعموالً -
  كنند؟روز بيشتر تماشا ميهايي از در چه زمان  -
  كنند؟هايي را براي ديدن انتخاب مي بيشتر چه شبكه-
  كنند؟هايي را براي ديدن انتخاب مي چه نوع برنامه-
  ها چگونه است؟ نظارت خانواده بر استفاده از برنامه-
 آشنايان نزديك از ماهواره  دوستان و استفادة-

  است؟چگونه
  گذرد؟خانه ميچه مدت از حضور ماهواره در  -

   مورد مطالعهجامعة
 خصوصهبا توجه به اهميت گروه سني جوانان و ب

كنندة دختران جوان كه از نظر فرهنگ جامعة ما، تربيت
ري، عاطفي و آيند و رشد فكنسل آينده به حساب مي

رفتاري آنها بر آيندة جامعه تأثيرگذار است، اين بررسي 
به مطالعة رفتار مصرفي دختران جوان دبيرستاني منطقة 

  . اختصاص يافتوپرورش شهر تهران آموزش5
براي انتخاب نمونة آماري، ابتدا از بين محالت منطقه 

گيري كرده، پس از انتخاب چند محله، مدارس نمونه
  .  آنها براي بررسي انتخاب شدندمستقر در

در هر دبيرستان نيز برحسب رشته و پاية تحصيلي 
گيري كرده، با در نظر گرفتن جمعيت هر رشته و نمونه

 ،واحد تحليل. پايه، تعداد نمونه را انتخاب كرديم
 تصادفي طوركه بههستند آموز دبيرستاني نشان دادختر

آوري  جمعدر هر كالس انتخاب و اطالعات از آنها
  گلستان و بلوار سه محلة،بر اساس نقشة منطقه .شد

تمام  طور تصادفي انتخاب شد وفردوس و كوي كيهان به
مدارس دولتي و غيرانتفاعي موجود در اين محالت در 

  .نمونة ما قرار گرفت
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   9. ..هاي الگوي مصرف شبكه

ما  كه  نفر بود21324منطقه  آموزان تعداد كل دانش
   آوريمونه جمعدارس نـاطالعات ميداني تحقيق را از م

آموزان در مدارس و  توزيع دانش)1جدول (. كرديم
  .دهدتفكيك نشان مي مدرسه را بهونه از هرتعداد نم

  

  آموز و تعداد نمونه توزيع مدارس برحسب جمعيت دانش:1جدول 
  تعداد نمونه  آموزتعداد دانش  نوع مدرسه

  متوسطة عمومي دولتي

  متوسطة عمومي غيرانتفاعي

   غيرانتفاعيهنرستان

  دانشگاهي غيرانتفاعيپيش

844  

641  

106  

212  

182  

132  

22  

44  

  380  1803  جمع

  

نامه جهت صيفي است و از پرسش تو،اين تحقيق
مصاحبه نيز  .استآوري اطالعات استفاده شدهجمع

 ما از  نمونة.استه كار رفتهبراي تكميل اطالعات ب
ر حال كه دافراد داراي ماهواره انتخاب شده بين 

 هايهاي شبكهحاضر در منزل ماهواره دارند و از برنامه
  .كننداي استفاده ميماهواره

    تحقيقهاي يافته
دهد كه اين دختران در  اطالعات شناسايي نشان مي-

 هايرشته در سال قرار دارند، 19 تا 14فاصلة سني 
كنند، از نظر درسي وضع مطلوبي مختلف تحصيل مي

 غيرانتفاعي مشغول به س دولتي ودر مداردارند، 
 سطح اقتصادي و اجتماعي  از نظر، هستندتحصيل

حد متوسط رو به باال قرار دارند و همه  خانواده در
  .دارند ماهواره در منزل

   مدت زمان وجود ماهواره در منزل آنهاميانگين -
 . سال است5/2

ها در طول انگين ساعات استفاده از اين شبكهمي -

 توانميتري را  ت است ولي ساعات طوالني ساع2روز 
 .ها مشاهده كرددر بين پاسخ

 دختران دبيرستاني ، در بين اعضاي خانواده-
بيشترين عالقه و اصرار را براي خريداري ماهواره 

مند به حضور گيرنده بعد از آنها پدران عالقه. اندداشته
 .انددر منزل بوده

شتر دبيرستاني بيدختران  در بين اعضاي خانواده، -
  وها توجه نشان دادهاز همه به تماشاي اين برنامه

 بعد .دهندت زيادي را به اين امر اختصاص ميساعا
ها كننده از اين برنامهاز آنها پدر و مادر استفاده

  .هستند

ها  معموالً دختران در ساعات بعدازظهر و شب برنامه-
 محدوديت زمانيكنند ولي در كل، اكثر آنها را تماشا مي

 كه بخواهند) شبصبح، ظهر،  (نداشته، هر ساعت از روز
 . كنند ميها استفادهاز برنامه

ها را با اعضاي خانواده، دختران جوان ظاهراً برنامه -
اگرچه . كنندخصوص با حضور پدر و مادر تماشا ميبه

  خانواده،رسد كه به دليل حضور كمتر پدر دربه نظر مي
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 ترينقش مهم نتخاب برنامه و كنترل تماشامادران در ا
 .عهده دارند بر

 يها درصد دختران پاسخگو با برنامه85بيش از   -
مند ه درصد عالق39 .هاي مختلف آشنايي دارندشبكه

 ،زبان هستندهاي فارسيهاي شبكهو متمايل به برنامه
هاي  درصد سوگيري خاصي نسبت به شبكه45ولي 

دو دسته را  ندارند و هرزبان رسيزبان و غيرفافارسي
هاي خارجي باعث عدم تسلط به زبان .كنندتماشا مي

زبان توجه يرفارسيهاي غاست كه كمتر به شبكهشده
  .كنند
هاي  درصد دختران جوان از بين برنامه80 نزديك به -

هاي تلويزيوني عالقه »شو«زبان بههاي فارسيشبكه
 در بين .كنند تماشا ميدر دفعات متعدد آنها را ،داشته
» شو«زبان نيز تماشاي هاي غيرفارسيهاي شبكهبرنامه

هاي سينمايي اين  ولي در كنار آن به فيلم،غلبه دارد
هاي فارسي هاي سينمايي شبكهها بيشتر از فيلمشبكه

شده هاي فارسي پخشاكثر فيلم. دهندنشان ميعالقه 
 كه استقالب  قبل از انبسيار قديمي و مربوط به دهة

  . دهندد تمايل زيادي به آنها نشان  نمينسل جدي
 هاي دختران جوان، درصد خانواده70 بيش از -

ل و استفاده از آن را ممنوع ها را قفبخشي از شبكه
ر دختران طرز باز كردن قفل را    اند ولي اكثكرده
  .كنندها استفاده  ميدانند و از اين برنامهمي
درصد دوستان و بستگان دختران  85نزديك به  -

پاسخگو ماهواره دارند و در صورت كسب اطالعات 
  .كنندرساني ميطالعجذاب و مورد عالقه به يكديگر ا

  هاي تحقيقبندي يافتهجمع
بندي اهداف و ارائة هاي رسمي با طبقهآموزش

 شود و متناسبريزي ميمطالب مطابق با آنها برنامه
 .دهندمحتواي مورد نياز را ارائه ميها، با شرايط و ويژگي

  وبنديهاي گروهي در موارد زيادي اين طبقهرسانه

 توسط  يا در صورت وجود آن،،را نداشته تفكيك
هاي سني و گروه .شودكنندگان رعايت نميمصرف

 اطالعاتي كنندة جز آن هركدام دريافتجنسي و
هستند كه بنا به داليل مختلف براي آنها مناسب 

 .گذارداوتي را بر رفتار آنها بر جاي مي متف، آثاردهنبو
دختران جوان به دليل شرايط سني و دورة بلوغ و رشد 
جسمي و تغييرات فكري و احساسي تمايل زيادي به 

هاي تلويزيوني آن داشتن ماهواره و استفاده از شبكه
   .دارند

كه كنترل و هدايت  )والدين( اعضاي اصلي خانواده
 عهده دارند نيز در تأمين خواستة برخانواده را 

 .اي نقش مهمي دارندجوانان و تهية آنتن ماهواره
 پدران و مادران نيز اين تمايل را دارند و اين معموالً

ده از آن در حضور فرزندان امر سبب تهيه و استفا
  .شودمي

سبب ها عدم كنترل محتواي بسياري از اين شبكه
 به جوانان ) غيرضروريو بعضاً( انتقال اطالعات زياد

اده از رقص و موسيقي ولي شاد بودن و استف، شودمي
هاي آنها دختران جوان را به ها و برنامهدر اين شبكه

 هاياست و توجه نسبت به جنبهسمت خود كشيده
  .دهدمنفي را كاهش مي

، در هستند پسوالدين الگوي اصلي رفتار فرزندان 
بح تماشاي اين   قُ آنها،صورت تمايل و استفادة

 ترها راحتيابد و پذيرش آن ميها كاهشبرنامه
   .شودمي حاصل
 در هاي قانوني، از حضور ماهوارهرغم ممنوعيتعلي

 جوانان گذرد وتوجهي مي منزل پاسخگويان مدت قابل
 .كنندها ميوقت زيادي را صرف تماشاي اين برنامه

ده از هاي خارجي، استفادم تسلط خانواده بر زبانع
  .دهدهاي غيرفارسي را كاهش ميساير شبكه

 هاي تخيلي و عاشقانه،، جذابيت فيلمبا وجود اين 
 غيرفارسي هاي سينماييجوانان را به طرف شو و فيلم
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د ها جوانان معموالً به مدر اين برنامه. دهدسوق مي
 دانندلباس، مو، آرايش و رقص توجه زيادي دارند و مي

توان اجرايي دها را در ايران نميمكه بعضي از اين 
  .كرد

 در شبكة روابط اجتماعي دختران جوان، اكثر
دوستان و بستگان نيز ماهواره داشته، در تبادل و تثبيت 

كارگيري الگوهاي اطالعات و در موارد زيادي به
  .دارندها نقش مهمي شده توسط اين برنامهآموخته

يت در مورد گونه فعالرسد كه قبل از هره نظر ميب
 )خانواده( بايستي به واحد اصلي جامعه جوانان،
از  ها راو آموزش و انتقال الگوها و ارزشرجوع 

  .كردوالدين آغاز 
  ها و يا عدم تمايل والدين به اين برنامهدر صورت

  توان مي جوانان،نظارت خانواده بر چگونگي استفادة
 هاي غيرود اطالعات و الگوهاي داراي جنبهاز ور

  .كردقابل قبول خودداري 
  

  منابع
ها و اي، سياستپخش مستقيم ماهواره«،    )1380  (ارجمندي، غالمرضا

نامة دومين همايش مسائل  ويژهشناسي ايران،نامة انجمن جامعه، »پيامدها

  اجتماعي ايران؛   

، ترجمة پرويز اجاللي، هاهاي تحليل رسانهروش، )1383 (آسابرگر، آرتور

، وزارت فرهنگ و ارشاد 2ها، چالعات و تحقيقات رسانهمركز مط

  تهران؛ اسالمي،

  تيشناسي انحرافات و مسائل جامعجامعه، )1384 (شيخاوندي، داور

  ،  نشر قطره، تهران؛ايران

جستارهايي در جغرافياي سياسي و ، )1382 (عريضي، فروغ وديگران

  اصفهان؛ ، نقش مانا، ژئوپلتيك

  

  

، مركز درآمدي بر ارتباطات سنّتي در ايران، )1382 ( فرقاني، محمدمهدي

   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، تهران؛ ها،مطالعات و تحقيقات رسانه

 هاي نوين ارتباطي و امنيت اخالقي فنّاوري،   )1382 ( اصغرمحكي، علي

، معاونت اجتماعي ناجا كاربردي - فصلنامة علميمطالعات امنيت ملي،

  زمستان؛، 2شمارة پيش

   ؛، نشر ديدار، تهرانشناسي جامعة اطالعاتيجامعه، )1380(محسني، منوچهر

 ترجمة ،درآمدي بر نظرية ارتباطات جمعي، )1382 (مك كوايل، دنيس

ها، وزارت فرهنگ و پرويز اجاللي، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه

  ■.ارشاد اسالمي،  تهران
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