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  و پدافند غیرعامل در میان جواناناي  گرایش به تلویزیون ماهواره
  2سحر آذرهوش، 1اسداله بابایی فرد

  
  چکیده

هـاي   برنامـه  تـأثیر بررسـی  ، پیمایشی صورت گرفته اسـت  ةکه به شیو، هدف از پژوهش حاضر
در بـین  ، بـر موضـوع پدافنـد غیرعامـل     تأکیدبا ، زبان بر مدگرایی دانشجویان اي فارسی ماهواره

یادشده، آماري  ۀاز جامع. عی دانشگاه مازندران بوده استعلوم انسانی و اجتما ةدانشجویان دانشکد
در این پژوهش براي آزمون فرضـیات  . اند گیري تصادفی ساده انتخاب شده نمونه ةنفر به شیو 70

هاي  داده، به طور کلی. آن استفاده شده است سطح معناداريو  پیرسون آزمون همبستگیپژوهش از 
میزان . 2تر از پسران است؛  انگین مدگرایی در بین دختران بیشمی. 1دهند که:  نشان میاین پژوهش 
 تلویزیون هاي جذاب نبودن برنامهبین . 3ندارد؛ تفاوت  افراد متأهل و افراد مجرددر بین  مدگرایی
گرایش به بین . 4و مستقیم وجود دارد؛  همبستگی معنادار اي ماهوارهتلویزیون گرایش به و  داخلی

تماشـاي  یعنـی هرچـه   و مستقیم وجود دارد؛  همبستگی معنادار مدگراییو  اي ماهوارهتلویزیون 
در پایـان ایـن   شـود.   مـی تر  بیش مدگراییو میزان ، باشد تر بیش اي هاي تلویزیون ماهواره برنامه

پیشنهادهایی براي رویارویی با گرایش افراطی بـه  ، هاي تجربی پژوهش با توجه به یافته، پژوهش
یک راهکار و رویکرد پدافنـد   عنوان ، بههاي ناشی از آن اي و آسیب تلویزیونی ماهواره هاي شبکه

  . ارائه شد، غیرعامل فرهنگی
  . پدافند غیرعامل، وضعیت تأهل، جنسیت، مدگرایی، اي تلویزیون ماهواره: ها کلیدواژه

                                                   
 شناسی دانشگاه کاشان. استادیار جامعه .1
  کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی. دانشجوي .2
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  . مقدمه1
گسترش . ي انسانی است گسترده و فرد دنیاي امروز، وجود ارتباطات وسیع هاي منحصربه یکی از ویژگی

ي جدید را چنان از جوامع پیشین متمایز ساخته کـه عـصر  به ویژه ارتباطات الکترونیک، جامعه ،ارتباطات
اند. در چنین  خوانده 3اي شبکه ي جامعهو  2ي اطالعاتی جامعهي امـروز را  و جـامعـه 1عـصر ارتباطاتنو را 
کنند.  مهم ایفا می یارکلیدي در ارتباطات، نقشی بس عنوان عنصر به 4اط جمعیوسایل ارتبها و  اي رسانه جامعه
ها در  ترین تأثیر فرهنگی را دارند. این رسانه هاي جمعی از میان تمامی ابزارها و فنون جدید، بیش رسانه

دیک کردن ها، تکوین فرهنگ جهانی و نز خلق و خوي و رفتار انسان پیدایش عادات تازه، تغییر در باورها و
 ي ها در همه ها و نیز استقبال همگانی از آن جوامع و ملل، سهمی شگرف دارند. البته میزان تأثیر رسانه

فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی هر جامعه  ي توسعه هاي متعددي همچونجوامع یکسان نبوده و تابع متغیر
هاي ارتباطی، به ویژه  هاي رسانههاي اخیر اثرات و پیامد ي مهم دیگر این است که در سال نکته است.
، بر هویت و فرهنگ جوامع بسیار اینترنتو  اي ون ماهوارهیتلویزهاي ارتباطی جهانی، همچون  رسانه

نظران، نقش مهمی در نزدیک  ي برخی از صاحب ها، به گفته کننده بوده است؛ این رسانه چشمگیر و تعیین
نظران از این پدیده تحت عنوان  ند. در مجموع، این صاحبکن ها به همدیگر ایفا می کردن جوامع و فرهنگ

ها دارد.  گویند و معتقدند که جهانی شدن نقشی اساسی در همگرایی جوامع و فرهنگ سخن می 5جهانی شدن
از دیدگاهی  -ي ایران  چه در سطح جهان و چه در سطح جامعه - نظران  البته، برخی از صاحب

، و سازيِ فرهنگیِ جوامع یکسانباعث بروز  جهانی شدنرند و معتقدند که نگ شناختی به این پدیده می آسیب
؛ 1380کاستلز، ؛ 1382، ابرتسونرشود ( ، می7آمریکایی شدنو  6غربی شدنهایی همچون  به ویژه، ظهور پدیده

  ).2008؛  گنون، 2006؛ شهابی، 2003؛ محمدي، 2000؛ بِک، 1996هال، ؛ 1391 فرد، بابایی؛ 1381 گل محمدي،
تأثیر ماهواره بر مدگرایی دانشجویان  پدافند غیرعاملکه با تأکید بر به دنبال این هستیم  پژوهشدر این 

بـه   کـه  گـردد  می اطالقي اقداماتی  به مجموعه غیرعامل دفاع یاپدافند غیرعامل  را مورد بررسی قرار دهیم.
 وتجهیـزات   بـه  مـالی  خسـارات  شـدن  وارد از تـوان  مـی  آن اجـراي  بـا  و ندارد نیاز افزار جنگ کارگیري به
 و خسـارات  ایـن  میـزان  یـا  و نموده جلوگیري انسانی تلفات و غیرنظامی و نظامی حساس و حیاتی سیساتأت

 بدون بحران،هنگام  در پذیري آسیبهش کا معناي به غیرعامل پدافند. دادهش کا ممکن حداقل به را تلفات
 پدافند اقدامات. است مدیریتی و فنی یرنظامی،هاي غ فعالیت از گیري بهرهبا صرفاً و نظامی اقدامات از استفاده

                                                   
1. Communication Age 
2. Information Society 
3. Network Society  
4. Mass Media 
5. Globalization 
6. Westernization 
7. Americanization 
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 اسـتحکامات،  بقا، قابلیت خبر، اعالم یابی، مکان فریب، جابجایی، و تفرقه پراکندگی، پوشش، شامل غیرعامل
  است. امنهاي  سازه و فریبنده ماکت اختفاء، استتار،

هـاي   آیـد. ایـن ابـزار، بـه دلیـل ویژگـی       جمعی به شمار مـی  مند ارتباط هاي قدرت یکی از رسانه ماهواره
شماري از افـراد را   هاي تصویري را به دورترین نقاط منتقل کند و تعداد بی فرد خود، قادر است پیام منحصربه

 رسـانی و در  توانـد در هشـیار کـردن، اطـالع     در سراسر دنیا مورد خطاب قرار دهد. همچنان که ماهواره می
هاي تخریبی و نابهنجاري نیـز دارد، تـا جـایی     هش، سیاست و ... نقش مهمی داشته باشد، برنامهپژو هاي حوزه

ـ  ي آن داشته تا براي مصونیت جامعه شناسان و کارشناسان فرهنگی را بر که برخی از جامعه ویـژه   هانسانی، ب
مند بر افکار عمومی و عملکرد  تهاي این ابزار قدر ثیر برنامهأاندیشی کنند. بدین ترتیب، ت چاره ،نهاد خانواده

 ؛3/2/1393(نجفــی،   نبایــد از نظــر دور داشــت    ، راپــذیري  ویــژه از نظــر تربیتــی و جامعــه     هبــ ، آن
www.motaleatekhanevadeh.ir169-181 : 1390 ،؛ خاموشی1375پنابادي،  ؛.(  

 ي رسـانه و  عبارت از هر ابزاري براي برقراري ارتباطات ماهوارهگفته شده است که:  ماهوارهدر تعریف 
نیز گفته شده است که: پدافند  پدافند غیرعامل)؛ در تعریف 37: 1387 حمدي،(ا ي پیام است حامل یا واسطه

و با اجراي آن  افزار نبوده است بکارگیري جنگ شود که مستلزم به ي اقداماتی اطالق می غیرعامل به مجموعه
توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظـامی و غیرنظـامی و تلفـات     می

نیـز گفتـه شـده     مدگراییمد و انسانی جلوگیري کرده یا میزان این خسارات را به حداقل رساند. در تعریف 
 ي شـوند و داراي یـک دوره   ه پذیرفته میاي هستند که توسط بخشی از جامع مد، الگوهاي فرهنگیاست که: 

بنابراین مدگرایی آن است که فرد، لباس پوشیدن و طرز . شوند زمانی بسیار کوتاه هستند و سپس فراموش می
کـه الگـوي جدیـدي در جامعـه رواج      زندگی و رفتار خود را طبق آخرین الگوها تنظیم کند و به محـض آن 

ر میـان  ص، دخصو و به ،شود که در جامعه به چیزي گفته میمدگرایی  . اصوالًیافت، از آن یکی پیروي نماید
  ).41: 1385(گلستان،  یابد هاي مختلف رواج می جوانان براي براي مدت کوتاهی در زمینه

  مسئله . بیان2
یکی از نیازهایی که به شکل مستقیم با . ن نیستآجوانی خصوصیات خاص خود را دارد که هیچ گریزي از 

شناسان  شناسان و روان جامعهتر  بیشه اي ک گونه هباست، راستگی و مدگرایی آرتباط دارد سن جوانی ا
امروزه ؛ رایش مو دارندآالقول هستند که جوانان در سن خاصی نیاز به پوشیدن انواع خاصی از لباس و  متفق

به ویژه  فرهنگی و اجتماعی، هايِ ارزش انتقال و گسترشِ اصلیِ ها و ابزارهايِ ماهواره به عنوان یکی از رسانه
داراي نقش مهمی است. مد و جوانان  يرفتارتغییرات در ، 1سبک زندگیالگوهاي پوشش، و به طور کلی 

ي اقشار جامعه وجود دارد. اما در این میان جوانان و  اي است که کمابیش در میان همه مدگرایی پدیده
                                                   

1. Life Style  
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یعنی مد و  ،لهأبررسی و تبیین این مس گرا هستند.دهند و مد نوجوانان بیش از دیگران به مد اهمیت می
ثري ؤکه خود عامل م ،مدگرایی جوانان منجر شود عناي عملم ریزان از مدگرایی، می تواند به آگاهی برنامه

ها به  در دنیاي امروز، نقش و کارکرد ماهواره. خواهد بود الگوي مناسب براي جوانان ي در طراحی و ارائه
اي است.  العاده داراي اهمیت فوق دیگر، جهانی و پرقدرت در میان وسایل ارتباط جمعیي  هعنوان یک رسان

امروزین  ي فکري کارکردهاي مهمی را در جامعه ي کارگیري ابزارهاي فنی و فنون پیچیده هها با ب ماهواره
تر کسی  بر کمها در دنیاي پیرامون در شکل دادن به رفتارهاي اجتماعی بشر  نقش ماهواره کنند. ایفا می

  پوشیده است.
پرنفـوذ و   جهـانی،  ي بـه عنـوان یـک رسـانه     ،م بـه بررسـی نقـش مـاهواره    یخـواه  میما  پژوهشدر این 
مـا   م.یهـا بـه مـد بپـرداز     نآبه ویژه در گرایش  ،در شکل دادن به رفتارهاي اجتماعی دانشجویان ،پرمخاطب

یا ماهواره باعـث مـدگرایی و   ببینیم آرسی قرار دهم ثیر ماهواره بر رفتار دانشجویان را مورد برأم تیخواه می
دانشجویان دیدگاه غالب خود را در انتخاب  یا اصوالًآ ا خیر؟شود ی دانشجویان میدرمیان تغییر رفتار اجتماعی 

 ماهواره چه فرایندي را در تضعیف یا تقویت گرایش دانشجویان بـه مـد دارد؟   کنند؟ از ماهواره اخذ می مد،
یـا  آ فرهنـگ جوانـان چگونـه اسـت؟     پوشش ظاهري و گفتار، ر رفتار،ب اي ي ماهوارهها ي برنامهثیر تماشاأت

رایـش و  آهـا و نـوع    چون طرز لباس پوشیدن و نوع لباسهمهاي مختلفی  ماهواره با تبلیغات گسترده و زمینه
 اي ماهوارهنهایتاً این که، آیا تلویزیون و  ؟استعامل ترویج فرهنگ بیگانه در جوانان  لوازم مصرفی در منزل،
تـأثیر  بررسی میـزان  این پژوهش عبارت است از:  دف کلیدر مجموع، ه ؟مؤثر است بر مدگرایی دانشجویان

. 1. اهـداف خـاص ایـن پـژوهش عبـارت اسـت:       دانشجویاندر بین بر مدگرایی  اي ماهوارهتلویزیون تماشاي 
. 2 ؛اي هـاي مـاهواره   بـه شـبکه  دانشـجویان  گـرایش  در  یزیون ایرانهاي تلو جذاب نبودن برنامه بررسی نقش
  .مدگراییو  وضعیت تأهل بین ي . بررسی رابطه3؛ مدگراییو  جنسیتبین  ي بررسی رابطه

  پژوهش هاي . پرسش3
دانشجویان چقدر  مدگراییثیر ماهواره بر أت :این که ازاست  عبارت این پژوهشغازین و اصلی آپرسش 
 شوند، ن مشتق میآهاي دیگري که از  و پرسش است پژوهشهاي  پرسش محور سایر پرسشاین ؛ است؟
هاي  جذاب نبودن برنامهیا بین آ :هستنددهند که شامل موارد زیر  را تشکیل می پژوهشاین دیگر هاي  پرسش

یا بین ؟ آجود داردو رابطه اي ماهوارهتلویزیون  هاي شبکه بهدانشجویان میزان گرایش و  تلویزیون ایران
وضعیت یا بین ؛ آرابطه وجود دارد؟ اي ماهوارهتلویزیون از ها  آنثیرپذیري أدانشجویان و میزان ت یتجنس
  . رابطه وجود دارد؟ اي ماهوارهتلویزیون از ها  آنثیرپذیري أدانشجویان و میزان ت تأهل

  ي تجربی پژوهش . پیشینه4
(بررسی موردي دانشـجویان   هویت فرهنگی در کردستان ایرانثیر ماهواره بر أتاي با عنوان  ر مقاله. د1
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شده است، ارتبـاط  بهزاد نادرنژاد انجام و  اسدله نقدي که توسط احمد محمد پور،، هاي سنندج) کرد دانشگاه
ـ     بومی و هویت فرهنگی اي هاي تلویزیونی ماهواره بین میزان استفاده از شبکه ه لحـاظ  بررسـی شـده اسـت. ب

 کار گرفته شده اسـت.  هي پیامدهاي هویتی رسانه ب این رابطه تلفیقی از نظریات در حوزه نظري جهت بررسی
وري اطالعات در بین دانشـجویان کـرد   آپیمایشی بوده و از پرسشنامه جهت گردمذکور روش  پژوهش روش
نتـایج   اسـت. بوده نفر  378ي پژوهش مذکور  حجم نمونه هاي شهر سنندج استفاده شده است. دانشگاه ي کلیه

میـزان   نـد. ا هکـرد  اند و از ان استفاده می درصد پاسخگویان ماهواره داشته 5/46دهد که  مینشان این پژوهش 
سـرگرمی و   استفاده از ماهواره بر اساس ساعات  در شبانه روز و نیز بـر اسـاس سـه نـوع محتـواي خبـري،      

عالقه به میراث  شامل پایبندي به زبان، ،هویت فرهنگی ي لفهؤن با هشت مآ ي موزشی سنجیده شده و رابطهآ
تمایل به محصوالت فرهنگـی   هاي مذهبی، یینآاجراي  داب و رسوم،آ تدارکات ازدواج سنتی، فرهنگی بومی،

به طور جداگانه و سپس یک جـا مـورد بررسـی قـرار      ،ات فراغت بومیقعالقه به غذاهاي سنتی و او محلی،
ن با هویـت  آگانه  که بین میزان استفاده از ماهواره و نیز محتواي سه دهد زمون فرضیات نشان میآ ند.ا هگرفت

تري را صـرف   به این ترتیب که افرادي که زمان بیش ،معنادار وجود دارد ي فرهنگی بومی دانشجویان رابطه
به  که ،اند هویت فرهنگی محلی دریافت کرده ي تري از سازه کم ي به نسبت نمرهکنند،  میاستفاده از ماهواره 

میـزان هویـت فرهنگـی     ي نمـره  ،بـه عـالوه   گر تغییر رفتار به سمت الگوهاي جدید است. خود نشان ي نوبه
بلکه  ،نان نه منسجم و نه گستردهآبه این معنا که هویت ، دانشجویان مورد مطالعه به حد وسط گرایش دارد

  ).131-156: 1389، نادرنژادو  نقدي محمد پور،( کار است طرفانه و سازش بی
  

 توسـط اعظـم پنابـادي   ، که ن بر فرد و جامعهآاي و اثرات  تلویزیون ماهواره ی تحت عنوانپژوهشر . د2
 ،همانند سایر وسـایل ارتبـاط جمعـی    ،ها ماهوارهانجام شده، این نتایج به دست آمده است که  1375در سال 

اران مملکتی ایـن  زنظر مسئوالن و کارکاز  د.نمتعدد و نافذ بر فرد و جامعه دار ،مستقیم ،سریع ،شکارآثیر أت
یابی  در دستو کارگزاران رسمی تالش افراد . ما را به مخاطره انداخته است ي ثیر وضعیت فرهنگی جامعهأت

هاي متعددي در این زمینه را سبب شده و  پژوهشارتباطی  ي این وسیلهاثرات منفی هایی براي کاهش  به روش
هـاي   پـژوهش انجـام  اي  ي پیامدهاي منفی تلویزیـون مـاهواره   م در زمینهي مرد بخشی به عامه یگاهضروت آ
  .)11: 1383، باز (فالح قويه است ضروري ساختنجربی را 

  

ه اسـت، ایـن   انجام شد جوانان و مد در ایرانبا عنوان  ،1386ی که توسط علی صمد در سال پژوهشر . د3
ي برخـی   طبقـات بـاال و پـایین جامعـه در زمینـه     امروزه جوانـان و نوجوانـان   نتایج به دست آمده است که 

 توافـق بـاهم  تـر و آزادتـر    هاي مدنی براي یک زندگی بهتر، راحت هاي اجتماعی و آزادي تمایالت و خواسته
هاي اخیر با ارتباط با یکـدیگر و تبـادل امکانـات، روابـط گسـترده بـا یکـدیگر برقـرار          سال نها در آ؛ دارند
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 پوشند هاي معروف می هایی با نوشته یا مارك لباسي ما  جامعه. نسل سوم اینترنت) (به ویژه از طریق اند کرده
واقع ایـن   در؛ هایش ابرازکند ها وممنوعیت با تمام محدودیت ،عتراض خود را به وضع موجودااین طریق تا از 

برخوردها به  و هاي رفتاري رویهاین ؛ نوگرایی به حساب آورد نوعی تجددخواهی و توان میرا ها  برخورد آن
ــه اســت    ــان در جامع ــردي جوان ــانی و انتخــاب ف ــاع از حقــوق انس ــوعی دف ــارتی ن ؛ 6/2/1392 صــمد،( عب

http://library.tebyan.net.(  
  

بررسـی میـزان   بـا عنـوان    ،1386 داریـوش حیـدري و داوود نـادمی در سـال     ی که توسـط پژوهشدر . 4
 بـر ه است، این نتایج به دسـت آمـده اسـت:    انجام شد تجددگرایی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد

ثیر را در أتـرین تـ   بیش و به ویژه ناهماهنگی پایگاه، زمان محرومیت نسبی، علی چندمتغیري همل اساس تحلی
تمـاس بـا جوامـع     ل کیفـی، بر اساس تحلیل دو متغیري با متغیرهاي مسـتق  تجددگرایی دختران دانشجو دارد.

ثیر أترین تـ  بیش تحصیلی، ي رشته ،شغلی ي یندهآهمراه با عدم اطمینان به  ،نهاآصنعتی و فراصنعتی و فرهنگ 
 ،باال با توجه به نتایج ،این عوامل افزایش تجددگرایی را ي همه را بر افزایش تجددگرایی دختران دانشجو دارد.

گسـترش   .2ی؛ به ویژه ناهمـاهنگی پایگـاه   ،بیسمحرومیت ن .1 ه کرد:اصلی خالص ي توان به چهار دسته می
ازدواج  ي یندهآعدم اطمینان به  .4؛ اقتصاديو وضعیت نامناسب بودن وضعیت ازدواج و . 3؛ ارتباطات ي دامنه

  ).169-196: 1386، حیدري و نادمیجامعه ( اقتصاديو وضعیت 
 نفـر  400ي  ، با حجـم نمونـه  1387 سال جهانگردي دری که توسط محمود شهابی و مجتبی پژوهشدر . 5
خاستگاه اجتماعی الگوهاي استفاده در دانشگاه عالمه طباطبایی با عنوان  ،اي ماهوارههاي  ونیتلویزي  بیننده

ه، این نتایج به دسـت آمـده اسـت:    انجام شد زبان در میان مخاطبان تهرانی اي فارسی هاي ماهواره از تلوزیون
ها براي مقاصـد مختلفـی    نآورند و از آ روي می اي ي ماهوارهها هاي مختلف به تلویزیون با نقشافراد مختلف 

تسهیل یا تکمیل ارتباطـات و پیونـدهاي   ها به  همچنین الگوي غالب استفاده از این تلویزیون کنند. استفاده می
  ).55-93: 1387 جهانگردي،و  (شهابی تا به جبران این ارتباطات و پیوندها ،شود مربوط می اجتماعی

تربیت خانواده و نقش مخـرب مـاهواره در   آبادي با عنوان  . در پژوهشی که توسط اعظم ابراهیم نجف6
اي داراي این پتانسیل است که اثرات منفی بر  دهد تلویزیون ماهواره انجام شده، نشان می ي طالق بروز پدیده

از نظر گیدنز،  خانواده اهمیت، پذیري پارسونز جامعهنظریات خانواده بر جاي گذارد. این پژوهش با تکیه بر 
به گردآوري اطالعات مورد نیـاز   ي نیاز و انتظارات نظریهدورکیم و  ي تغییر ناگهانی نظریه، ي کاشت نظریه

پرداخته است. روش پژوهش در پژوهش مـذکور روش پیمایشـی و    گروه عاديو  در حین طالقاز دو گروه 
دهـد کـه تـأثیر     نفر بوده است. نتایج به دست آمده از پژوهش مـذکور نشـان مـی    141با  حجم نمونه برابر

در خانواده بوده است. همچنـین نتـایج    منفی هاي ارزش ایجاددر زوجین و  هاي مدرن ایجاد ارزشماهواره در 
ي از هاي مسـلط در زوجـین و بـراي جلـوگیر     این پژوهش حاکی از آن است که براي ایجاد توازن در ارزش
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آبـادي،   ها صورت گیرد (ابراهیم نجـف  تغییرات ناگهانی و یا تضاد ارزشی بین آنان باید تعاملی سنجیده در آن
5/2/1392، http://nopadid.mcls.gov.ir/Maghalat.(  

د که مطالعـات انجـام شـده اغلـب از نـوع      ده پژوهش نشان میتجربی  ي مروري بر پیشینهبه طور کلی، 
هـا بـر رفتـار و     ثیر رسـانه أهـا و تـ   تر به مطالعـات خـانواده   بیشها  پژوهشو همچنین در این بوده، پیمایش 
، زیـرا  دهد سنین تشکیل می ي ا همهها ر پژوهشماري این آ ي جامعه ها پرداخته شده است. هاي خانواده ارزش
ثیرات متفاوتی بر أتهمین علت  د و بهنکن را به خود جذب میاي  ي اقشار هر جامعه همه هاي ارتباطی رسانه

  د.نگذار میها  آن
  . مبانی و چهارچوب نظري پژوهش5
  کاشت ي نظریه. 1-5
 ،ل ارتباط جمعییین نظریه محصول دو دهه فعالیت پژوهشی گروهی به سرپرستی جورج گربنر بر روي وساا

هاي مدرن  گربنر بر این باور است که تلویزیون در میان رسانه است. ،به طور خاص ،و تلویزیون ،به طور عام
هایش در مورد  ن و پیامآچنان جایگاه محوري در زندگی روزمره ما پیدا کرده است که محیط نمادین 

گربنر با تمرکز مطالعات خود  شخصی و سایر وسایل شناخت جهان را گرفته است. ي جاي تجربه ،واقعیت
تر  و در مقایسه با افرادي که کم ها باال است نآمورد شهروندانی که میزان تماشاي تلویزیون در میان در 

دیگر منابع  تلویزیون عمالً ،که از نظر تماشاگران پرمصرفگیرد  میچنین نتیجه  ،کنند تلویزیون تماشا می
هاي مشابه  اثر این مواجهه با پیام. کند و یک کاسه می وردهآها را به انحصار در گاهیآافکار و  اطالعات،

نامد  هاي رایج می ها و ارزش نقش بینی رایج، زش جهانیمآکند که گربنر ان را کاشت  یا  چیزي را تولید می
کاشت شد تجدیدنظرهایی را در  ي گربنر در راستاي انتقادهایی که از نظریه ).390: 1384 (ورنر و تانکارد،

عان ذخود افزود تا به این واقعیت ا ي را به نظریه تشدید و سازي متداولم دو مفهو و این خصوص انجام داد
سازي از  از نظر گربنر متداول کند که تماشاي تلویزیون نتایج متفاوتی براي گروهاي مختلف اجتماعی دارد.

ی  روي تشدید نیز زمان؛ ها شود ها در گروه دهد که تماشاي بیش از حد منجر به تقارن دیدگاه زمانی رخ می
چنین بر  کاشت ي نظریهاز  ،به طور کلی تر باشد. در گروه خاصی از جمعیت بیش کاشتدهد که اثر  می
تصوراتی  دهد، اي است که بسیاري از تصورات ما از دنیاي پیرامون را تشکیل می ید که تلویزیون رسانهآ می

  ا دارد.فرهنگی مو از این رو در هویت  ،پذیري ثري در کنش اجتماعی و جامعهؤکه نقش م
  ي استفاده و رضامندي نظریه. 2-5

 ي نظریه ،به عبارت دیگر ؛ها متمرکز است ي پاسخ مخاطبان رسانه دریافت و شیوه این نظریه بر انتخاب،
ه ها توجه دارد و ب به نوع و محتوا و چگونگی استفاده در رضامندي مخاطبین از رسانه استفاده و رضامندي
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مردم با پردازد که  ال میؤبه این س کنند؟ هاي جمعی با مردم چه می رسانهال که ؤجاي پاسخگویی به این س
بر  ها مستقیماً بر مبناي این نظریه به جاي این تصور که رسانه ،بنابراین کنند؟ هاي جمعی چه می رسانه

ها به عنوان منابع بالقوه و نفوذ در کمک به سایر منابع نگریسته شده  رسانه کنندگان پیام نفوذ دارند، دریافت
. در چنین فرایندي ارتباطی داراي نفوذ و قدرت زیادي هستند ،ها رسانهو نه  ،مردمو این باور وجود دارد که 

 ز از هم،اي متمای شان به گونه نظریه این است که افراد براي رضامندي یا ارضاء نیازهاياین فرض اساسی  پیش
این مطلب است که افراد  ي کننده در واقع این نظریه بیان؛ کنند ها استفاده می نآوسایل ارتباطی را انتخاب و از 

ن کسب آند و از نز کند به انتخاب رسانه دست می ا ارضا میشان ر که کدام رسانه نیازهاي بر اساس این
که با رویکرد ، مدل نظري بالملر و رضامندياستفاده  ي نظریهبه طور مثال، در  ند.نک اطالعات می

نه  ،ستها نیات تولیدکنندگان رسانهنه  ي عزیمت تحلیلی، نقطه ،ها انجام شده است شناسی رسانه جامعه
کنندگان  مصرف ها و نیات انگیزهبلکه هدف اصلی بررسی  ،ها نآرات و نه اث ها ساختار متون رسانه

  ).55-93: 1387 جهانگردي،و  (شهابی ستها رسانه
  تزریقی ي نظریه. 3-5

ر باین نظریه اعتقاد به قدرت مطلق پیام دارد و  شود. نگاشته میاساده و منفعل  ،نظریه تزریقی مخاطبدر 
هاي افراد و  البته در این نظریه به نوع تفکرات و نگرش؛ مخاطب استرسانه بر ثیر أهمین مبنا در انتظار ت

 زمان در معرض پیام قرار گرفتن و دفعات تکرار یک مضمون یا پیام، یام،ي پ ارائه ي نحوه محل زندگی، سن،
هنگامی که مخاطب براي کسب خبر از  این نظریه، بر اساس .شود ها نیز توجه می در اثرگذاري رسانه
این امر در  گیرد. هاي مختلف قرار می پیامو  محتوا ثیر مضامین،أتحت ت کامالً ،کند تلویزیون استفاده می

هاي  در خصوص رسانه، اما کند شود مشکلی ایجاد نمی هاي داخلی پخش می خصوص خبرهایی که از رسانه
  ).35-36: 1387 (احمدي، خارجی ممکن است مشکالت غیر قابل جبران به همراه داشته باشد

  هاي سرایت دهنده رسانهي  . نظریه4-5
بیند  عواملی می ي سایل ارتباط جمعی را به منزلهنیز و هاي سرایت دهنده رسانهنظریه ژوزف کاپال با عنوان 

منظور کاپال از تقلید همان چیزي  شوند. ن از طریق فرایند تقلید میآ ي ها یا اشاعه که موجب تکثیر ایده
هنی و ذ - بلکه او از نوعی تقلید رفتاري یعنی تقلید یک فرد از دیگري، ،افتد نیست که بین دو نفر اتفاق می

ن را دیده و در آبلکه نتایج  شان در ذهن نداریم، این موارد تقلید شده را با هویت دقیق گوید. یگیر سخن م همه
هایی که از طریق  نامد و به میمی می میمی کاپال این فرایند تقلید را کنیم. ن را تجربه میآار دیگران ترف

را از طریق تلویزیون یاد گرفته  نآاصطالحاتی که مردم  نظیر مدها، ،شود هاي ارتباط جمعی ایجاد می رسانه
، از این رو شوند. می هاي مذکور به مرور زمان تبدیل به فرهنگ میمی ،به نظر کاپال پردازد. می .... و اند
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همان: ( دنتوانند نگرش مخاطب خود را نسبت به محیط دگرگون ساز ها می دارد که رسانه اظهار می کاپال
37.(  
  هاي پژوهش فرضیه. 6
 هاي به شبکهدانشجویان هاي تلویزیون ایران و میزان گرایش  رسد بین جذاب نبودن برنامه می ه نظر. ب1

اي و  هاي ماهواره رسد بین تماشاي برنامه می به نظر. 2 ؛وجود دارد ي معنادار اي رابطه ماهوارهتلویزیون 
 ي معنادار و مدگرایی رابطهجنسیت دانشجویان رسد بین  به نظر می. 3؛ وجود دارد ي معنادار مدگرایی رابطه

  وجود دارد. ي معنادار و مدگرایی رابطهوضعیت تأهل دانشجویان رسد بین  به نظر می. 4؛ وجود دارد
  پژوهش  . روش7

دانشجویان این پژوهش عبارت است از آماري  يجامعه .شده استاستفاده  یروش پیمایشاز پژوهش در این 
نفر  70نفر بوده است و از این تعداد  500که متشکل از  دانشگاه مازندراني علوم انسانی و اجتماعی  دانشکده
آوري اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است.  اند. براي جمع انتخاب شده گیري تصادفی ساده نمونهي  به شیوه

رفتند. مورد تجزیه و تحلیل قرار گ SPSSافزار آماري ي پژوهش با استفاده از نرم اطالعات گردآوري شده
نفر)، اجراي آزمون  30ي آزمون (با نمونه هايِ پژوهش پس از انجام پیشساختنِ شاخص در این پژوهش براي

ها در سنجش متغیرها، نهایتاً به عنوان و اطمینان یافتن از کارآیی آن تحلیل عامل، اجراي آزمون قابلیت اعتماد
  ابزارهاي سنجش متغیرهاي پژوهش به کار گرفته شدند.

  

  هاهاي شاخصهاي اصلی پژوهش و گویهشاخص: 1 جدول
  

  هاهاي شاخصگویه  شاخص

هاي  میزان تماشاي شبکه
  اي ماهواره

  )708/0(آلفاي کرونباخ: 

. چند 3کنید؟؛  هاي ایرانی به چه میزان استفاده می . از رسانه2کنید؟؛  اي به چه میزان استفاده می هاي ماهواره . از رسانه1
روز  . چند ساعت از وقت خود را در شبانه4کنید؟؛  روز صرف دیدن تلویزیون ایران می خود را در شبانهساعت از وقت 

اي را به استفاده از تلویزیون  . به چه میزان استفاده از تلویزیون ماهواره5کنید؟؛  اي می هاي ماهواره صرف دیدن شبکه
اي استفاده  هاي ماهواره هاي داخلی از شبکه بود رسانه. به چه میزان به علت ضعف و کم6دهید؟؛  ایران ترجیح می

  کنید؟ می

هاي  ي تماشاي شبکه انگیزه
  اي ماهواره

  )660/0(آلفاي کرونباخ:  

. به چه 2هاي تفریحی و سرگرمی است؟؛  اي استفاده از برنامه هاي ماهواره ي شما از تماشاي شبکه . به چه میزان انگیزه1
ي شما  . به چه میزان انگیزه3هاي ورزشی است؟؛  اي استفاده از برنامه هاي ماهواره تماشاي شبکهي شما از  میزان انگیزه

هاي  ي شما از تماشاي شبکه . به چه میزان انگیزه4هاي هنري است؟؛  اي استفاده از برنامه هاي ماهواره از تماشاي شبکه
اي استفاده از  هاي ماهواره ي شما از تماشاي شبکه انگیزه. به چه میزان 5هاي مد است؟؛  اي استفاده از برنامه ماهواره
  هاي تجاري و اقتصادي است؟. برنامه

میزان تأثیرپذیري از 
اي  هاي ماهواره شبکه

  )716/0(آلفاي کرونباخ: 

از . به چه میزان 2کنید؟؛  اي الگوبرداري می هاي تلویزیونی در شبکه ماهواره هاي لباس مجري . به چه میزان از مدل1
هاي  . به چه میزان شبکه3کنید؟؛  اي الگوبرداري می هاي تلویزیونی در شبکه ماهواره مدل مدل مو و آرایش مجري

اي در مدل مو و آرایش شما  هاي ماهواره . به چه میزان شبکه4اي در انتخاب سبک لباس شما مؤثر هستند؟؛  ماهواره
  گذارند؟ اي به چه میزان بر شما تأثیر می ماهواره هاي کنید رسانه . در مجموع، فکر می6مؤثر هستند؟؛ 
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  پژوهشهاي  فته. یا8
  گویان . مشخصات عمومی پاسخ1-8

  

  یتجنستوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب : 2جدول 
  

  درصد  فراوانی  سیتجن
  0/70 49  زن
  0/30 21  مرد
  0/100  70  جمع

  

دهنـد کـه: از نظـر    هـاي پـژوهش نشـان مـی    یافتـه  بوده است؛فر ن 70پژوهش این  پاسخگویانکل  تعداد
  درصد) پسر هستند. 30نفر ( 21گویان دختر و  درصد) از پاسخ 70نفر ( 49، جنسیت

  

  تأهل وضعیتتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب : 3جدول 
  

  درصد  فراوانی  تأهل وضعیت
  6/88 62  مجرد
  4/11  8  متأهل
  0/100  70  جمع

  

  درصد) متأهل هستند. 4/11نفر ( 8گویان مجرد و  درصد) از پاسخ 6/88(نفر  62، وضعیت تأهلاز نظر 
 

  مذهبتوزیع پاسخگویان بر حسب : 4جدول 
  

  درصد  فراوانی  مذهب
 1/97  68  شیعه
  9/2  2  سنی
  0/100  70  جمع

  

  درصد) سنی هستند. 9/2نفر ( 2گویان شیعه و  درصد) نفر از پاسخ 1/97( 68، مذهباز نظر 
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  شغل پدرتوزیع پاسخگویان بر حسب  :5جدول 
  

درصد  فراوانی شغل پدر
 فراوانی

 7/25 18 کارمند

 1/57 40 آزاد

 2/17 12 بازنشسته

 0/100 70 جمع
  

درصد بازنشسته  2/17و  شغل آزاددرصد داراي  1/57، کارمنددرصد  7/25، وضعیت شغلیِ پدراز نظر 
  اند.  دار بوده درصد خانه 5/84درصد شاغل،  5/15، وضعیت شغلیِ مادراند و از نظر  بوده

  

  . آزمون فرضیات پژوهش2-8
آن استفاده شده  سطح معناداريو  پیرسون آزمون همبستگیدر این پژوهش براي آزمون فرضیات پژوهش از 
 ايسنجش فاصله سطحهاي آماري، سطح سنجش مورد نظر است. الزم به یادآوري است که در تمامی آزمون

هاي مربوط ها از آماره ، که در آنمتغیرهاي اسمیو  گرایش به ماهوارهي بین ده است، به جز آزمون رابطهبو
  استفاده شده است. ، T، به ویژه، آزمون سطح سنجش اسمیبه 

  

  مدگراییو  جنسیتي بین  : آزمون رابطه6جدول 
  

 T Sig  درجه آزادي  میانگین  فراوانی  ابعاد  متغیر

  90/6 21  مرد  000/0  -240/4  48/60  80/9 49  زن  جنسیت
  

سـطح  متفـاوت اسـت.    پسران و دختراندر بین  مدگراییمیزان هاي جدول باال حاکی از این است که  داده
ي آن اسـت کـه بـین دو متغیـر مـذکور       ) نیز نشان دهنده000/0ي بین جنسیت و مدگرایی ( معناداري رابطه

تـر از پسـران    دهد که میانگین مدگرایی در بین دختران بیش ي معنادار وجود دارد. جدول باال نشان می رابطه
  ). 90/6در برابر  80/9است (به ترتیب: 
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   مدگراییو  هلأت وضعیتي بین  : آزمون رابطه7جدول 
  

 T Sig  درجه آزادي  میانگین  فراوانی  ابعاد  متغیر
  

  00/141 8 هلأمت  675/0  421/0  20/67  73/137 62 مجرد هلأتوضعیت 
  

. نداردتفاوت  افراد متأهل و افراد مجرددر بین  مدگراییمیزان هاي جدول باال حاکی از این است که  داده
ي آن است که بین دو متغیر مذکور  ) نیز نشان دهنده675/0ي بین جنسیت و مدگرایی ( سطح معناداري رابطه

افـراد   و افـراد مجـرد  دهد کـه میـانگین مـدگرایی در بـین      ي معنادار وجود ندارد. جدول باال نشان می رابطه
  . 00/141در برابر  73/137، به ترتیب، عبارت است از: متأهل

  

هاي تلویزیون  جذاب نبودن برنامهو  گرایش به ماهوارهي بین  : رابطه8ول جد
  داخلی
 

  متغیر مستقل                         
  متغیر وابسته

  
  هاي تلویزیون جذاب نبودن برنامه

  
  اي ماهوارهتلویزیون گرایش به 

  
  فراوانی

 ضریب همبستگی
  پیرسون

  همبستگی دارياسطح معن

69 611/0 000/0 
  

گرایش ي بین  براي سنجش رابطه جدول باال، ضریب همبستگی پیرسوناز با توجه به نتایج به دست آمده 
ي بـین   و سطح معناداري رابطه )611/0( هاي تلویزیون داخلی جذاب نبودن برنامهو  اي به تلویزیون ماهواره

تلویزیـون  گـرایش بـه   و  داخلـی  تلویزیـون  هاي جذاب نبودن برنامهشود که بین  ) مالحظه می000/0ها ( آن
تـر   کـم  داخلی هاي تلویزیون یعنی هرچه جذابیت برنامهو مستقیم وجود دارد؛  همبستگی معنادار اي ماهواره

   شود. تر می بیش اي ماهوارهتلویزیون میزان گرایش به  ،باشد
  

  اي گرایش به تلویزیون ماهوارهو  گرایش به ماهوارهي بین  : رابطه9جدول 
 

  متغیر مستقل                         
  متغیر وابسته

  
  اي گرایش به تلویزیون ماهواره

  
  مدگرایی

  
  فراوانی

 ضریب همبستگی
  پیرسون

  همبستگی دارياسطح معن

69 598/0 000/0 
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گرایش ي بین  براي سنجش رابطه جدول باال، ضریب همبستگی پیرسوناز با توجه به نتایج به دست آمده 
شـود   ) مالحظه می000/0ها ( ي بین آن و سطح معناداري رابطه )598/0( مدگراییو  اي تلویزیون ماهوارهبه 

یعنـی هرچـه   و مسـتقیم وجـود دارد؛    همبستگی معنـادار  مدگراییو  اي گرایش به تلویزیون ماهوارهکه بین 
   شود. تر می بیش مدگراییو میزان  ،باشد تر بیش اي هاي تلویزیون ماهواره برنامهتماشاي 

  

  گیري پژوهش . خالصه و نتیجه9
ي علوم انسانی و  دانشجویان دانشکدهبررسی تأثیر ماهواره بر مدگرایی در بین  پژوهشهدف اصلی این 

استفاده شده و ابزار گردآوري  روش پیمایشیبوده است. در این پژوهش از  اجتماعی دانشگاه مازندران
هاي مهم و اثرگذار بر هویت و فرهنگ جوامع  ساً یکی از رسانهبوده است. اسا پرسشنامهاطالعات ما 

اي، و همچنین،  اي و محصول رسانه نظر از تنوع برنامه اي، صرف است. تلویزیون ماهواره اي تلویزیون ماهواره
تواند به ویژه براي نسل نوجوان و جوان جامعه، اثرات و  ي آن، می نظر از ابعاد مفید و سازنده صرف
هاي تلویزیونی  ضعف برنامه، داشته باشد. در این پژوهش مالحظه شد که مدگراییي منفی، همچون پیامدها
دارد؛ به تبع آن، گرایش افراطی به تلویزیون  اي گرایش دانشجویان به تلویزیون ماهوارهنقش مهمی در  داخلی

، همچون مدگرایی، داشته باشد. هاي اجتماعی و فرهنگی آسیبتواند نقش مهمی در بروز برخی  اي می ماهواره
را  راهکارها و رویکردهاي مبتنی بر پدافند غیرعاملاز این رو، الزم است، به ویژه، نهادهاي دولتی و رسمی، 
اي، به ویژه بر خردساالن، کودکان و نوجوانان فراهم  جهت رویارویی با پیامدهاي منفی تلویزیون ماهواره

اي در بین تمامی اقشار جامعه یک ضرورت اساسی  بردن سطح سواد رسانه کنند. در این راستا تقویت و باال
  است.

 سطح معناداريو  پیرسون آزمون همبستگیدر این پژوهش براي آزمون فرضیات پژوهش از به طور کلی، 
 پسـران  و دختـران در بـین   مـدگرایی . میزان 1 دهند که: نشان میهاي این پژوهش  داده آن استفاده شده است.

در  مـدگرایی . میزان 2تر از پسران است؛  . به بیان دیگر، میانگین مدگرایی در بین دختران بیشوت استمتفا
گـرایش بـه   و  داخلـی  تلویزیون هاي جذاب نبودن برنامه. بین 3ندارد؛ تفاوت  افراد متأهل و افراد مجردبین 

 هـاي تلویزیـون   جـذابیت برنامـه  یعنـی هرچـه   و مستقیم وجود دارد؛  همبستگی معنادار اي ماهوارهتلویزیون 
گـرایش بـه تلویزیـون    . بـین  4؛ شـود  تـر مـی   بـیش  اي مـاهواره تلویزیون میزان گرایش به  ،تر باشد کم داخلی
هـاي تلویزیـون    برنامـه تماشـاي  یعنی هرچـه  و مستقیم وجود دارد؛  همبستگی معنادار مدگراییو  اي ماهواره
   شود. تر می بیش مدگراییو میزان  ،باشد تر بیش اي ماهواره
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  . پیشنهادهاي پژوهش10
هاي تجربی پژوهش، پیشنهادهاي زیر براي رویارویی با گرایش افراطی به  در این پژوهش، با توجه به یافته

هاي ناشی از آن، به عنوان یک راهکار و رویکرد پدافند غیرعامل  اي و آسیب هاي تلویزیونی ماهواره شبکه
هاي  اي توسط دولت و استفاده از شخصیت هاي ماهواره اندازي شبکه جاد و راهای. 1 شود: فرهنگی، ارائه می

ثیرات أسیاسی جامعه، جهت مقابله با نفوذ و ت و هنري، محبوب قشر جوان، نظیر قهرمانان ورزشی، فرهنگی
ز طریق هاي ملی، معنوي و بومی به جوانان ا ارزشي  ارائه. 2؛ بیگانهاي  هاي تلویزیونی ماهواره شبکهمخرب 
ها و  فیلمجوانان در ي  مورد عالقهمدهاي ي  در زمینه خالقیت و نوآوري و الگوسازي. ایجاد 3؛ ها رسانه
سیاسی، مذهبی و اعتقادي هنري، فرهنگی، ارتقاء سطح بینش . 4؛ هاي صدا و سیما برنامهو دیگر  ها سریال
 هاي شبکه اندازي ایجاد و راه. 5؛ یژه فیلم و سریال)(به و هاي رادیو و تلویزیون ها با استفاده از برنامه خانواده

فضایی جدید براي ابراز وجود و  ایجادو  ،هاي سیما سایر شبکهکنار در ، جواناننوجوانان و  اختصاصی
و به صحنه کارگزاران دولتی اي توسط  تر، حذف انحصار رسانه در سطح کالن. 6؛ جواناني نوجوانان و  عقیده
هاي  براي تأمین نیازهاي فرهنگی بخش هاي خصوصی و کابلی اندازي شبکه راه ودن بخش خصوصی انکش

با مشارکت ي فرهنگی، توسط بخش دولتی و خصوصی، ها جشنوارهو  ها اندازي جشن راه. 7گوناگون جامعه؛ 
و  ها جشن گونه از طریق اینهاي ملی و بومی سراسر کشور  دها و پوششو معرفی م و ارائه ،جوانان
براي دختران و پسران پوشاك  ي ایجاد تنوع رنگ و باال بردن کیفیت مواد اولیه. 8ي فرهنگی؛ ها هجشنوار

  خرید پوشاك تولید داخلی. جذب جوانان در
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  فارسی منابع
  

 ،داخلـی و خـارجی   هـاي جمعـی   دانشـگاه مازنـدران از رسـانه    منـدي دانشـجویان   بررسـی میـزان بهـره   ، 1378؛ مرجان احمدي،
  .ي علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران پژوهشگري علوم اجتماعی، دانشکده کارشناسیي  نامه پایان

، هـا  فرصـت  هـا و  اینترنت، جهانی شدن و هویت فرهنگی جوانان در ایران: چالش، 1391بابایی فرد، اسداله؛ باقر ساروخانی؛ 
  تهران، نشر دیدار.

شناسـی،   کارشناسـی ارشـد جامعـه    ي نامه پایان، اثرات آن بر فرد و جامعهاي و  تلویزیون ماهواره، 1375پنابادي، اعظم؛ 
  .علوم اجتماعی دانشگاه تهراني  دانشکده

، بررسی میزان تجددگرایی دانشجویان دختر دانشـگاه فردوسـی مشـهد،    1386حیدري، داریوش؛ داوود نادمی؛ 
  .13ي  ، شمارهي علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد نشریه
بهار  ،حدیث و قرآني پژوهش  مجله، اي تأثیر رسانه بر تغییر الگوي رفتار و اخالق رسانه ،1390مهدي؛  ،خاموشی

  .1390و تابستان 
  ي کمال پوالدي، تهران، نشر ثالث.، ترجمههاي اجتماعی و فرهنگ جهانیجهانی شدن: تئوري ،1382، رولند؛ رابرتسون
 اي، هـاي مـاهواره   تلویزیـون  الگوهاي استفاده از خاستگاه اجتماعی ،1387؛ جهانگردي؛ مجتبی محمود شهابی،

  .2ي  شماره ،ي تحقیقات فرهنگی ایران فصلنامه
پژوهشگري  کارشناسیي  نامه ، پایانبررسی نوع نگرش دانشجویان نسبت به تبلیغات، 1383فالح قوي بازو، معصومه؛ 
  .اه مازندراني علوم انسانی و اجتماعی دانشگ علوم اجتماعی، دانشکده

  ي حسن چاووشیان، تهران، طرح نو.، ترجمهقدرت هویت جلد دو:  ؛عصر اطالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، 1380کاستلز، مانوئل؛ 
  ، تهران، نشر نی.جهانی شدن، فرهنگ، هویت، 1381گل محمدي، احمد ؛ 

  .8ي  ، شمارهتحقیقات فرهنگیي  فصلنامه ثیر ماهواره بر مدگرایی جوانان،أت ،1385؛ وحید گلستان،
، تأثیر ماهواره بر هویت فرهنگی در کردسـتان ایـران،   1389؛ نادرنژاد؛ بهزاد نقدياحمد؛ اسداله  محمدپور،

  .4ي  ، شمارهي جوانان، فرهنگ، جامعه پژوهشنامههاي سنندج،  بررسی موردي دانشجویان کرد دانشگاه
، تهـران، انتشـارات دانشـگاه    علیرضا دهقـان ي  ، ترجمهارتباطات هاى نظریه، 1384؛ جیمز تانکارد؛ سورین ،ورنر

  تهران.
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