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 )مدیر مجتمع آموزشی غیردولتی فرهنگ سازان مهاباد(
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 چکیده   

 در را عمیقی دگرگونیهای ارتباطی، و اطالعاتی نوین فنّاوریهای طریق از شدن جهانی و نوسازی فرایند

 فرایندها این پیامدهای از که یافت توانمی را ایجامعه کمتر امروزه، است. وجود آورده به بشر زندگی

 تأثیر تحت نیز را غیرمادی ابعاد بلکه مادی، زندگی نه تنها شده، ایجاد باشد. تحوالت مانده نصیببی

 به که پذیردمی را کسانی نقش ویژه خود، به پیرامون هاینگرش پیوسته ،است. انسان داده قرار خود

باسایر  ای ویژه هایتفاوت فرهنگی، لحاظ به ما کشور. است وابسته به آنها او و دارند تسلط او بر ایگونه

 اطارتب برقراری است. گردیده بر علت مزید زمینه جغرافیائی نیز در این هایویژگی که دارد هافرهنگ

-می ارائه ایماهواره هایبرنامه آنچه و هر است پذیر امکان ایماهواره امواج طریق از امروز دنیای در

 گروه شود، توجه به آن باید که ایمسئله اما. است یکسان گیرنده افراد تمامی برای همزمان. دهند

 در محتوای افراد لیقهس و درک تفاوت همچنین و بینندگان مختلف سنین اجتماعی، طبقات و هابندی

 بر (ماهوارههای اجتماعی)بررسی تاثیرات مخرّب شبکه عنوان با پژوهش این .هاست برنامه این

این  که دهدمی نشان تحقیق این از حاصل است. نتایج گرفته صورتهای امروزی  خانوادهذهنیّت 

 .کندمی ایفا موثری خیلی خانواده ها، نقش بر سالمت عمومی ی اجتماعیشبکه

 های اجتماعی، ماهوارهتاثیرات مخرب، خانواده، شبکه های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 سیاسمی، اجتمماعی، اقتصمادی، از اعم  جامعه، مختلف هایبخش در گوناگونی پیامدهای صنعتی، به سنتی از جوامع تبدیل 

، بمه جمعمی همایرسمانه نقمش اممروزه اسمت. هکمرد تحمو  و تغییر دچار را جوامع زندگی سبک و آورده وجود فرهنگی و... به

که  تغییراتی جهت از ارتباطی یخورد. این وسیلهمی چش  به پیش از بیش زندگی، سبک و رفتارها تغییر در خصوص، ماهواره

 است.  اهمیت دارای کند،می ایجاد سبک زندگی و اجتماعی کردار رفتار، اخالق و در

 رنگ ک  بسیار زندگی سبک به دهیشکل در مکان نقش ارتباطی، و اطالعاتی نوین اوریهایفنّ ظهور و مدرنیته دنبا  به    

 پیوند جهان به و کنند جدا او خود مکان از را فرد توانندمی ارتباطی و اطالعاتی نوین فنّاوریهای و هارسانه شده است؛ زیرا

  است. پیدا کرده جهانی و غیرمحلی شکلی مردم، زندگی سبک نتیجه، چگونگی بزنند. در

 رسوم، و آداب به عدم پایبندی از اع  بسیاری را مشکالت کرد؛ زیرا کتمان توانبر زندگی مردم نمی را امروزه تاثیر ماهواره   

 هایزمینه در بزرگساالن و جوانان هایبین ارزش هاییتفاوت است تا آورده و باعث شده وجود به ... و دین فرهنگ، سنن،

 تحت جدید، نسل ولی است، خود ملی و و مذهبی دینی باورهای و رسوم و آداب پایبند گذشته، نسل آید.  چش به مختلف

-ارزش کردن درونی و به شناخت کمک در ناتوانی قرار گرفته است. با این وجود، جذاب ولی پایدار، چندان نه هایارزش تاثیر

 و ارتباطات یامرزه توسعه سازد.می وارد جامعه به توجهی لقاب هایآسیب مادی، هایارزش جای به معنوی پایدار های

 مصرف بر و مبتنی غربی زندگی سبک ترویج موجب جوامع، در غربی یافته توسعه کشورهای نفوذ و جمعی هایرسانه گسترش

 سبک زندگی تضعیف و تقویت در که هستند عواملی از یکی نوین، هایرسانه که گفت توانمی بنابراین، شده است. گرایی

      دارند. بسزایی تاثیر دینی نیز

، به دلیل ابزارهای قدرمتمند این د .نبه شمار می آی در دنیای امروزه جمعی اتارتباط نیرومندرسانه های ابر ، یکی از ها ماهواره

و تعداد  نمایندمنتقل  جهان را به دورترین نقاط را با کیفیت خوب پیامهای تصویری هستند ویژگیهای منحصر به فرد ، قادر 

های  رسانیشیار کردن، اطالعوند در هنمیتواها  مورد خطاب قرار دهد. همچنین ماهواره جهانرا در سراسر  مردمشماری از یب

 .دنمهمی داشته باش های و ... نقش یپژوهش، سیاس های و درحوزه مختلف 

جوانان به مسایل سیاسی، ما  افکار  نحوه بر ای ماهواره های شبکه اتبا توجه به جوان بودن جمعیت کشور، عالوه بر تاثیر     

شاهد تغییر در الگوهای فرهنگی جوانان کشور نسبت به بسیاری مسائل از جمله مد  لباس و آرایش نیزهستی .نکته قابل توجه 

ینه تغییر دیدگاه جوانان نسبت به نوع پوشش و آرایش آنها این است که الگوهای جمعی در جامعه بشدت درحا  تضعیف در زم

و فردگرایی و توجه به خود، در حا  رشد است.آراستگی و زیبایی ظاهرجوان امروز که مورد پسند اوست، بگونه ای متفاوت از 

او ترسی  می کند.در جامعه به دلیل بهبود اوضاع اقتصادی مردم، ابراز  الگوهای جمعی است که فرهنگ سنتی جامعه برای

وجود دربین جوانان به مثابه یک ارزش اجتماعی بسرعت درحا  رشد است.یکی از دالیل پررنگ شدن این موضوع عالوه بر رفاه 

ز نباید غافل شد که جامعه ما یک جامعه اقتصادی، گسترش روز افزون استفاده از ماهواره در خانواده ها می باشد.از این نکته نی

در حا  گذار است و در این میان موجی که برطبقه باال و متوسط تاثیر می گذارد، طبقات پایین جامعه را ه  متاثر می کند. 

ی، آنها مثال ما در جوانان طبقات پایین جامعه ه  میل به تغییر در نوع لباس و آرایش را مشاهده می کنی ، هر چند مسائل مال

را در ابراز این نوع کنش اجتماعی دچار محدودیت می کند.در جامعه جوانی مثل ایران، انتخاب نوع پوشش و سبک آرایش، بی 

تاثیر از برنامه های ماهواره نیست.با نگاهی کوتاه به این مساله متوجه می شوی  که نفوذ فرهنگ غرب آرام آرام وارد کلیه 

گ ایران می شود وخود را بسرعت ناباورانه ای به عنوان بخشی از فرهنگ جامعه به جوانان عرضه اندامهای درخت کهنسا  فرهن

 می کند.

 بحث و بررسی

جدا از خانواده اش قابل تعریف نیست و  شخصی است. هیچ  افراد یری هویت گ در تمام فرهنگها کانون شکلها خانواده

 های،سلولیبنیادین اجتماعهای پایه  ها خانواده(. ۹۷۳۱ت. )ثنایی، و شخصیت اوس یرکن اصلی سازنده ی فرد هاخانواده

و شالوده ی  میباشد بنای جامعه، کانون اصلی حفظ سنتها، هنجارها و ارزشهای اجتماعی  های، خشتهاسازندۀ زندگی انسان
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ورش اجتماعی است. خانواده استوار پیوند های اجتماعی و روابط خویشاوندی و کانونی برای بروز و ظهور عواطف انسانی و پر

واحدی است که بر اساس ازدواج پدید می آید و از آغاز پیدایی خود، همچون حریمی امن ، زندگی انسان را در بر گرفته و موج 

تازه ای در درون شبکه ی خویشاوندی ایجاد می کند که شمار زیادتری از خویشاوندان را نیز به ه  پیوند می دهد. انسان در 

ه ، فرایند جامعه پذیری را می آموزد که مجموعه ای از بایدها و نبایده است و باالخره نقش هایی را در روابطش با خانواد

فوق العاده ی این بنیان کوچک اجتماعی است و تاثیر آن در تمامی  دیگران یاد می گیرد. تعاریف فوق نشان دهنده ی اهمیت

ا این سیست  نیز مانند هر سیست  دیگری دستخوش حوادث تلخی می شود و شئون زندگی افراد به ویژه فرزندان است. ام

همیشه در امان و به دور از تهدید نیست. پایه های هر جامعه ، ریشه در ارزشها و نظام عقیدتی آن دارد. بنابراین برای تضعیف 

بیگانه شده و برخالف آنچه که حقیقت هر جامعه ، کافی است تا فرهنگ آن را تضعیف کرد. با این کار افراد جامعه از خود 

فرهنگی آنها را تشکیل می دهد ، رفتار می کنند. امروزه شیوه های ضربه زدن به فرهنگ و هویت ملی یک کشور تغییر یافته و 

شبکه دشمنان سعی می کنند از طریق جنگ نرم افزاری به فروپاشی بنیان خانواده و آرا و عقاید جوانان آن مرزوبوم نایل آیند. 

های ماهواره ای با حضور در خانه ی ایرانیان به خصوصی ترین حوزه های زندگی آنان دسترسی پیدا کرده و با نمایش مناسبات 

و روابط ناسازگار با زندگی ایرانی الگوهای مختلف زندگی خانوادگی را معرفی می کنند. این در حالی است که محتویات چنین 

اقعیاتی زندگی ایرانی بنا شده و با عناصر دینی و آیین اسالمی فاصله دارد. بدین منظور این مقاله روابط و ارتباطاتی بر اساس و

در صدد بررسی آثار سوء فیل  های ماهواره ای به عنوان یکی از مهمترین رسانه های دیداری در متحو  ساختن روابط 

سوا  پاسخ دهد که ماهواره چگونه روابط خانوادگی را  خانوادگی و ایجاد تغییر در کارکردهایی آن و تالش می کند به این

دستخوش تغییر و تحو  می سازد و منجر به تضعیف بنیان خانواده می شود و در پایان برای رفع اینگونه معظالت پیشنهادی 

 .ارائه شود تا شاید بتوان گامی کوچک در ارتقای سطح آگاهی خانواده ها برداشت

 گذشته هاینسل که دارند هایی داعیه و تمایالت نوین، جوانان اجتماعی ارتباط وسایل تأثیر دلیل هاگر در نظر داشته باشی  ب

 دوران مسائل چارچوب از که هاییارزش آفرینند، می را ایتازه هایارزش جمعی ارتباط وسایل. داشته باشند توانستندنمی

 هایش خواسته سطح بخشیده، وسعت را جوان دنیای میزان همان به و روند می فراتر خانواده و و عقاید آداب و سنتها و کودکی

 که است موضوعاتی از مرجع، الگوهای تعیین در ها رسانه نقش بررسی. برند می باالتر زندگی، طور کلی به و خود و جامعه از را

 مهاج ، های رسانه منفی تأثیرات از توان می که هاست رسانه جایگاه و نقش از آگاهی صورت وتنها در شود پرداخته آن به باید

. کرد برداری بهره یابی هویت فرایند تسهیل و مثبت سازی فرهنگ جهت در ارتباطی های جدیدفناوری از و نموده جلوگیری

 با و امروز صنعتی جوامع در اما بود؛ آسان نسبتا   الگوپذیری و یابی هویت بودند، و محدود اندک ها نقش و الگوها که درگذشته

 می قرار نوجوان و جوان نسل فراروی را متضاد و متنوع الگوهای که متعدد های جمله رسانه از یابی هویت منابع تعدد به وجهت

 (.56: ۹۷31است )مک کوایل،  کرده مواجه بسیاری با دشواریهای را آنان الگوپذیری و یابی هویت دهند،

ها  ارزش این است آن در عضویت آرزوی در ولی ندارد، تعلق آنها به خود که پذیرد می را گروهی های ارزش که فردی برای

 که را گروهی سازگاری، دوم و یابد راه گروه آن به تا کنند می کمک او به، او : باشند داشته ای گانه دو کارکرد است ممکن

 ی کننده تولید یها قطب سوی به افراد جذب و کشش در اساسی نقش مرجع گروه. کند می آسان شود، می آن بعدا عضو

 و ها ارزش و کنند می تلقی منفی گروه عنوان به را گروه یک ها انسان یعنی. مثبت یا باشد منفی تواند می دارد که ارزش

 به دستیابی آرزوی و پندارندمی مثبت مرجع را گروهی،برعکس یا. دانندمی پیروی قابل غیر و منفی گروه را، آن هنجارهای

 اجتماعی حیات متفاوت سطوح در مرجع های گروه و تعلق های گروه.دارند را گروه آن رفتاری لگوهایو ا ارزشی هایمقیاس

 گروه و است محدود او یخانواده به تعلق گروه گیرد،می قرار عنایت مورد خانواده عضو عنوان به که فرد وقتی. هستند مطرح

 امور کنندگان اداره حساسیت که است دلیل همین به اما. شودمی اطالق خانواده از درون یا بیرون های گروه به مرجع

 آنند بر دا  شواهد از بسیاری امروزه اما.دهند جهت انتخاب این به تا کنندمی تالش است و زیاد مرجع های گروه به اجتماعی

 مورد آرم موسیقی لباس، جوانان، نوع از برخی در. است آمده وجود به ها ایرانی گروه مرجع ی زمینه در اساسی تغییراتی که

را با « ز»، قابل توجه بود که دختران جوان حروف ۹۷۳1بیشتر آمریکایی دارد. از سا   و خارجی مرجع گروه از حکایت عالقه،
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آ  پسران و دختران دانش آموز قرار ، پوتین های بژ رنگ آمریکایی، ایده۹۷۳6کنند و از سا  لهجه ی آمریکایی تلفظ می

 (.3۷: ۹۷31اند )رفیع پور،شته از آن که لباس ها، ماشین ها، تزئینات و... بیشتر خارجی شدهگرفته است؛ گذ
 

 :به طور کلی می توان آثار شبکه های تلویزیونی ماهواره ای را بر اساس تحقیقات انجام شده به قرار زیر دسته بندی کرداما 

 از بین بردن هویت و ارزش در خانواده ها

ای قادرند احساس شخص از واقعیت را تغییر بدهند و با تاثیر گذاری بر روی افکار و روان مخاطبان خود ، شبکه های ماهواره 

براحتی نوع دیدگاه و سالیق مردم را متحو  سازند. این واقعیت را نباید نادیده گرفت که ارزشهای غیر اخالقی براحتی از طریق 

واره با توجه به توانمندی هایی که هل پیاده شدن در محیط گرم خانواده است. ماماهواره در قالب قواعد و هنجارها و نمادها قاب

دارد ، یکی از عوامل بسیار مه  دگرگونی ارزشها و باورها می باشد ، چه اینکه قادر است با برنامه ریزیهای دقیق و کنتر  شده 

 .سمت و سو دهد اندیشه های مردم یک جامعه را شکل دهد و رفتار آنان را بصورت دلخواه ،

شبکه های ماهواره ای در قالب میان برنا مه ها و آگهی ها ، ارزشهای متفاوتی چون فرهنگ برهنگی ، مصرف گرایی ، تجمل 

را به نمایش گذاشته و رفته رفته فرهنگ وقار و پوشیدگی به فراموشی سپرده شده ،  ...پرستی ، ترویج بی مبادالتی اخالقی و

 .ه بیشتر جذابیت های جنسی ، به فرهنگ غالب در کشور تبدیل شده استرقابت برای عرضه هرچ

قدرت تاثیر گذاری ماهواره محدود به تغییر ارزشها تنها در حوزه تضعیف ارزشها و ارزشهای جایگزین در رفتار بینندگان نمی 

و »  طور خاص ، تغییراتی ایجاد کند.باشد ، بلکه این رسانه قادر است در حوزه های مربوط به حری  های خصوصی افراد نیز به 

چنین  (۹۱۱۱لوفور «)گاهی به فرد بدون اینکه در جریان باشد تحمیل می شود ، یعنی وجدان آدمی را دستکاری می کند

 .تغییراتی ، بسترهای مناسبی برای آسیب رسانی علیه خانواده و پیامد های ناگوار آن فراه  می سازد

را  شبکه های ماهواره ای ، هویت تازه ای به مشاهده گران خود می بخشند و آنها را وامی دارند تا ارزشهای غلط و فاسد

جایگزین ارزشهای اخالقی دانسته و سعی در حفظ و ثبات آنها برآیند ، چرا که زبان تصویر ، قدرت فوق العاده ای در جهت 

تحکی  با تضعیف ارزشها دارد ، از این رو برنامه های ماهواره در کشورهای سازنده ، شاید مناسب حا  مردم آن جامعه و در 

د ، ولی در جامعه ای که آن روابط ، ارزشها و هنجارها به گونه ای دیگر است ، نتیجه ی جهت سیاست های حاک  بر آنان باش

عکس داده و هنجار های جامعه اسالمی را مورد حمله قرار می دهد و خانواده را دچار تغییر می کند که اگر به درستی مدیریت 

 .نشود ، خانواده ها دچار تزلز  خواهند شد

 بر خانواده هاتاثیرات ذهنی و رفتاری 

تاثیر برنامه های ماهواره بر افکار عمومی و عملکرد مخاطبان بویژه از نظر تربیتی و جامعه پذیری امر روشنی است. کانا  های 

ماهواره ای موجب می شوند زنان و دختران جوان ، با دیدن فیل  ها و سریالهای شبکه های فارسی زبان ، مطابق حس همزاد 

از نوع پوشش و آرایش هنرپیشگان برآمده ، سعی در هرچه شبیه تر کردن خود با آنها کنند. بواسطه معرفی  پنداری ، به تقلید

الگوهای ذهنی و عملی رفتار، در گذر از برنامه های مختلف ، معرفی شخصیت ها و سمبل های مطرح شده ، شخصیت های 

یادگیری از راه (. ۹۷36ر بییندگان خود درونی می کند)منادی پس از مدتی تعدادی از این الگوها را د …سریالها، فیل  ها و 

مشاهده ، یکی از تئوریهایی است که رفتار الگوهای بینندگان را در بروز رفتارهای نابهنجارانه تبیین می کند. الگو هایی که 

عوامل مختلفی کنتر  رفتار انسان  امروزه افراد برای خود بر می گزینند و از رفتارهای آنان پیروی می کنند. بندورا معتقد است

دیدگاه یادگیری اجتماعی ، مردم » را در دست دارد که سبب بروز چنین رفتارهای نابهنجارانه می شود. به اعتقاد بندورا مطابق

نه بوسیله نیروهای درونی رانده می شوند ، نه محرک های محیطی آنان را به عمل سوق می دهند ، بلکه کارکردهای 

” ختی بر حسب یک تعامل دو جانبه بین شخص وعوامل تعیین کننده ی محیطی تبیین می شوند ، به طور دقیق روانشنا

بره  تاثیر و تأثر متقابل دارند و هیچ کدام از این سه جزء را نمی توان جدا از اجزای دیگر ” رفتار شخص“، ” محیط“، ” شخص

اغلب سریالهای به ظاهر خانوادگی حاوی داستانهایی از (. ۹۷۳1)سیف  «به عنوان تعیین کننده ی رفتار انسان به حساب آورد 

عشق ها و روابط نا متعارفی است که بیننده را بعد از مدتی به طور غیر ارادی و ناخودآگاه وارد به همسان سازی زندگی واقعی 
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افزایش سن ازدواج ، بی تفاوتی به و شخصی خویش با تصاویر پخش شده از ماهواره می کند. مصادیقی چون خیانت به همسر ، 

حری  خانواده و بی بندوباری فکری و فرهنگی در جامعه ، نمونه ی بارزی از نتیجه ی الگوپذیری از الگوهای غلط برنامه های 

 .ماهواره ای است

 تاثیر گذاری بر ارتباطات زناشویی

ازی های پیوسته اش ، رفته رفته آسیب پذیر شده و گسترش و استفاده ی افراطی ماهواره با کارکرد متنوع خود و دگرگون س

استحکام خانواده را به مخاطره می اندازد ، در این صورت خانواده قوی ترین عامل دوام و رشد خود را که عاطفه و صمیمیت 

به چهره را  برنامه های ماهواره به تدریج جای ارتباط بین فردی از نوع چهره میان اعضاست ، به دست فراموشی می سپارد ،

به گونه ای که در ابتدا به افزایش  ، توانسته اند فضای انفرادی را به جای فضای جمعی و اجتماعی خانواده حاک  کنند گرفته و

فردگرایی و کاهش جمع گرایی منجر شده و با رخنه در محیط گرم خانواده ترویج مفاسد دینی ، عفاف زدایی و ایجاد حس 

رقابت زن و شوهر نسبت به یکدیگر ، عامل مهمی در آسیب رساندن به انسجام خانواده شوند. در کشورما بیشترین مخاطبان 

یون را زنان تشکیل می دهند همین باعث شده برنامه های این نوع شبکه ها با هدف قرار دادن شخصیت زن و القاء کردن تلویز

 .فرهنگ غربی به او بتوانند شخصیت حقیقی زن مسلمان ایرانی را متزلز  ساخته و بنیان خانواده را به شدت تضعیف کنند

های اقتصادی میان زن و مرد به جای پیوندهای عاطفی مستحک  نشده ،ارائه در شبکه های ماهواره ای شدت بخشیدن به رقابت

 .تعریف نادرست از زندگی مشترک ، موجب شده تا مفهوم عشق واقعی و تعهد به رقابت و سوء تفاه  تبدیل شود

 بی ثباتی رفتاری در امر ازدواج

ت در الگوهای رفتاری خانواده است که منجر به سال  سازی تاثیر خانواده در دو بعد قابل توجه است. یک جنبه مربوط به به ثبا

 .الگوهای ارتباطی خانواده می شود و دیگری بحث تحکی  و ثبات شخصیتی افراد خانواده است

با هدف قرار دادن تحکی  خانواده ، ه  الگوهای رفتاری خانواده و ه  شخصیت افراد را به سوی سستی  شبکه های ماهواره ای

ایت می کند. یکی از الگوهایی که ماهواره برای مخاطبان خویش در نظر می گیرد تبلیغ آزادی های نامحدود و و تزلز  هد

زندگی مشترک بدون ازدواج یا وصلت آزاد است که عمال  نوعی ازدواج بدون پیوند های قانونی یا شرعی است. ترس از آسیب 

ی جنسی و فرار از مسئولیت چیزهایی است که از نارسایی بلوغ دیدن ، آرزوی قابل قبو  بودن و به خصوص میل به آزاد

عاطفی سرچشمه می گیرد. الگویی نیز که سازندگان برنامه های ماهواره ای برای ترویج پدیده ی آزادی مطلق در نظر گرفته 

معمو  است و است ، ارضای غریزه جنسی جوانان از طریق روش ))انتخاب دوست و رفیق(( می باشد ، روشی که در غرب 

آغازگر یک زندگی مشترک جدید بدون ازدواج می باشد. غیر رسمی شدن ازدواج که به عنوان یک فرهنگ وارداتی به خصوص 

در شهرهای بزرگ پدید آمده ، به معنی کمرنگ شدن هنجارهای اجتماعی است که رفتار مردم را در رسوم معمو  جامعه 

ای ماهواره ای با ترویج این الگوی نابهنجار باعث می شوند دختران و پسران جوان خود مانند ازدواج تعریف می کنند. برنامه ه

را ملزم به تشکیل خانواده نبینند و ترویج دهند که این شکل از الگوی تشکیل خانواده را تجربه کنند. الگویی که این شیوه از 

 .یان های فکری مخاطبان داردبن زندگی را در همه ی جوامع ، طبیعی جلوه می دهد و سعی در تغییر

 رواج فرهنگ آزادی در روابط جنسی

برنامه های نامناسب ماهواره به دنبا  ترویج احساس آزادی مطلق و یا همان لیبرالیس  جنسی به دنبا  ایجاد آزادی برای 

 .رده استجنسی ک روابط جنسی مطلق بوده و با ترویج فرهنگ خود ، تمامی افکار مخاطبان خود را متوجه تلذذ

ماهواره سطح تعمی  پذیری مسائل خصوصی را افزایش داده و سکس را الزمه ی زندگی امروز می شمارد و با برنامه های غیر 

 .اخالقی انتظارات کاذب جنسی را در مردان بوجود می آورد

پی درپی باعث می شود که زنان ه  در پاسخگویی به این تنوع طلبی دچار مشکل می شوند و تکرار برنامه ها و انگیزش های

جنسی توجه داشته و در این راه تمامی انرژی معنوی و مادی خود را از دست داده ، نتیجه ی طبیعی و فاجعه  تنها به تلذذ

آمیز آن در مورد عمومی شدن مسائل خصوصی وپرده دری و نابودی بنیان های اخالقی و حری  شکنی و گسیختگی بنیان 

یدگاه این برنامه ها ، همسر قانونی از لحاظ روانی یک مزاح  به شمار می رود و تعهد و پایبندی به بودن خانواده می گردد. از د
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در کنار همسر بی معنی می باشد ، و با این تلقین که زنان موجوداتی آسیب پذیر هستند و باید مورد سوء استفاده پرخاشگری 

نوع رفتار از دید آنها عالمت تداوم سیست  مردساالری است. این تصاویر ، تجاوزجنسی و آزارجنسی قرار گیرند ، چرا که این 

زنان را مطیع و تسلی  پذیر نشان می دهند و ارزشهای حقیقی یک انسان را تا حد سکس تنز  می دهد ، نقش و جایگاه افراد 

افرادی که بیشتر وقت  (65: ۹۷3۷، ام )بهن می شود ، بویژه در مورد زنان که در اوج تحو  قرار دارند خانواده مبه  و نامشخص

خود را پای چنین برنامه هایی می گذارند ناخودآگاه حوزه های تعاملی خود را کاهش می دهند. الگوهایی متناقض و نامتعارف 

دریافت کرده و به صورت فریبکارانه نیاز خود را در محیطی خارج از چارچوب خانواده ارضاء می کنند. همین طور فراگیری 

لذت های تخیلی و هیجانی از طریق ماهواره ، به صورت معظلی جهانی در آمده ، بسیاری از افراداز این طریق به هیجانات و 

لذت های آنی دست می یابند. گزارشات تحقیقی حاکی است که اغلب کودکان و نوجوانان در جوامع امروزی از طریق فیل  

وند که این موضوع آغاز انحراف و اختال  جنسی در آنان می شود و جنبه های های جنسی ماهواره با مسائل جنسی آشنا می ش

می یابد. علت اصلی بسیاری بیماری ها و  آسیب شناسی رفتار جنسی در مخاطبان به خصوص جوانان ک  سن و سا  افزایش

داری از برنامه های ماهواره می نا متعارف جنسی است که در اثر الگوبر اختالالت جنسی در افراد فراگیری و اجرای رفتارهای

باشد. چنین وضعیتی همچنین می تواند این دیدگاه را در فرد ایجاد کند که پیمان ازدواج به دوران آزادی دختروپسر خاتمه 

یا اصال  ازدواج  ترجیح می دهند که می دهد زیرا پس از ازدواج این آزادی محدود می شود. به همین جهت بینندگان منفعل

یا با تاخیر،ازدواج کنند. زیرا در بیرون از خانه و دور از ازدواج رسمی می توانند با تنوع و آزادی جنسی بیشتری ارضاء  نکنند،

شوند. از این رو هنجارها و ارزشهایی که چنین شبکه هایی سرلوحه ی برنامه های خود قرار می دهند ، نه تنها مروج ارزشهای 

عامل ایجاد ناهنجاری ها در سطح خانواده گشته ، برای ترویج و تثبیت افکار ، ایده ها و دینی و اخالقی نیست ، بلکه خود 

باورهای شخصی و گروهی مخاطب را به سوی بی بندوباری و انحراف سوق می دهد. امری که در جامعه ای مثل کشور ما بسیار 

ما همخوانی ندارد. چنین مسائلی حتی در جوامع ناپسند و خالف عرف و اخالق عمومی است و این نوع رفتار با فرهنگ دینی 

غربی نیز به عنوان نابهنجاری وجود داشته و با این ناهنجاری ها برخورد می شود ، اما شبکه های ماهواره ای به 

ار به واسطه ی ب»  در کشورهای غربی چنین روابطی مورد پذیرش می باشد ، این رسانه اینگونه القاء می کند که منفعل بیننده

چرا که  (3۷: ۹۷36، )منادی  «فرهنگی که دارد تأثیر بسیار زیادی برچگونگی فرهنگ و نظام آموزشی افراد جامعه می گذارد.

قدرت فوق العاده ای روی اذهان آدمی دارد ، قدرتی که تا کنون سابقه نداشته است ، اگر در مقابل نفوذ آن مقاومت نکنی  ، ما 

 (۳3: ۹۷۳۱، )پوستی کردرا از جاده تمدن دور خواهد 

 :زدن زیرآب بنیان خانواده

در خانواده با معیارهای اسالمی ، مرد احساس مسئولیت عمیقی در قبا  اعضای خانواده ی خود دارد و خود را موظف به حفظ 

ی شود. در برنامه حری  خانواده می داند و این تلقی باعث تعهد مرد به بانوی خانۀ خود و فرزندان برای تأمین نیازهای آنها م

می شود که امیا  فردی اش معیار رفتارهای او هستند. چنین فردی خود  های ماهواره ای مرد خانواده به عنوان یک فرد مطرح

عهد به دیگر اعضای خانواده نمی داند و خود او مقدم بر تمام مناسبات خانوادگی است و برای تأمین امیا  و نیازهای خود را مت

می تواند روابط مقدس خانوادگی را زیر پا بگذارد. چنین مردی مطلوب زن ایرانی و غیرت زنانه ی او نیست و لذا مرد خانواده را 

می خواهد. از سوی دیگر برنامه های ماهواره ای زن را نیز به همین ترتیب یک فرد تعریف  تکیه گاه محک  خود و فرزندانش

می کند که امیا  او مقدم به هر فرد دیگر از جمله اعضای خانواده است. چنین زنی نیز مطلوب مرد در خانواده ی ایرانی با 

و تنظی  ارتباطات اجتماعی تلقی می کند. بر همین  آموزه های اسالمی نیست که زن را مدیر منز  و مسئو  تربیت فرزندان

قیاس فرزندان در خانواده ی اسالمی دارای نقش ها و موقعیت های تعریف شده هستند که حقوق و تکالیفی را در رابطه با پدر 

گرگون معرفی می کنند ماهواره ای این نقش ها را د و مادر و خانواده به عنوان یک نهاد به عهده دارند. برنامه ها و سریا  های

و برای مثا  یک دختر یا پسر جوان در خانواده ی غربی را آزاد از تعهدات به پدر و مادر و نهاد خانواده نشان می دهند. چنین 

تصویری باعث تعارض نقشی در فرد می شود و در حالی که فرهنگ و واقعیات زندگی تکالیف دیگری برای او تعریف کرده اند و 

سب با این تکالیف ، حقوقی نیز برای او در نظر گرفته اند که فرزند یک خانواده ی غربی از آنها محروم است. بر این البته متنا
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است ، سعی در بازاندیشی « فردگرایی»اساس برنامه های ماهواره ای با تعقیب یک خط سیر فکری که مهمترین مفهوم آن 

تعریف مجدد نقش عای اعضای خانواده است. در حالی که این نقش ها و  مناسبات خانوادگی دارد. اولین گام در این مسیر

حقوق و تکالیف تعریف شده برای آن، حاصل پیشنیۀ دیرین خانواده در ایران بر اساس تعالی  اسالمی است و اجزای آن با ه  

واره برای حانواده و اعضای آن در انطباق یافته اند و به هماهنگی رسیده اند. بر این مبنا برخی از مه  ترین آسیب های ماه

کشور ما عبارتند از: ترویج فردگرایی ، بازاندیشی نقش ها ، تعارض فرهنگی ، نا آرامی ذهنی و نارضایتی ، که خود در میان زنان 

فرد و پایگاه و مردان و فرزندان خانواده و نهایتا  بعنوان اعضای اجتماع ، اثرات متفاوتی دارد. با تضعیف خانواده ، تکیه گاه 

می شود و باید پیش از نهادهای فرهتگی یا سیاسی ، خود فرد جلودار مبارزه با عناصر بیگانه  اجتماعی و اقتصادی اش تضعیف

 .و متعدد به حری  خانواده اش باشد

 سست شدن بنیان خانواده

می توان به منزله ورود یک  واره به خانه رااز دیگر تبعات حضور بدون کنتر  و حتی با کنتر  ماهواره بر خانواده است ورود ماه

فرد نامحرم و الابالی دانست که دوست ناباب برای فرزندان است، درصدد اختالف افکنی بین زنها و شوهرهاست ، به ناموس 

و  افراد چش  طمع دارد ، دین افراد را می گیرد ، مرزها و حری  های خانواده را می شکند ، به آسانی حقیقت های سیاسی

اجتماعی را وارونه جلوه می دهد، دزد وقت افراد است و اگر بتواند حتما  سرک ه  به کیف پو  افراد خواهد زد ، خرید ماهواره 

مجاز شمردن خیانت زن به شوهر و زشتی زدایی از روابط قبل از ازدواج و حتی  .به منزلۀ دعوت این فرد ناباب به منز  هاست

حاملگی بدون روابط قانونی ، اهانت به والدین و بی توجهی به آنها ، نفوذ جادو و طلس  در زندگی روز مره بازیگران همه و همه 

 .  های ماهواره به طور هدفمند عفت و اخالق اجتماعی را نشانه گیری کنندباعث شده فیل  ها و سریا

 الف. دختران فراری

از مه  ترین کارکردهای سریا  ها و فیل  های پخش شده در ماهواره ، آزادی در خارج از خانه هاست، به این معنا که افراد 

محدودیت هایی روبرو هستند را دچار حس زندانی  ها بامخصوصا  دختران جوان را که به صورت سنتی و فرهنگی در خانواه 

بودن در خانه می کنند. این فرایند روانی به صورت خیلی ساده با مقایسۀ دختران موفق یا آزاد سریا  ها و فیل  ها ، وضعیت 

و در نتیجه فرار  دختران قربانی در ذهن وی شکل می گیرد ، ک  ک  با عدم مدیریت صحیح در خانواده ها تبدیل به یک عقده

یا رویگردانی دختران جوان از فضای امن خانه می گردد. چنین پدیده ای در خانواده های که از ساختار درستی برخوردار 

 .نیستند شدیدتر است

 ب. بدحجابی و زنان خیابانی

د و فیل  هایی را می بینند طبیعی است که وقتی در خانواده ها ، بدون هیچ محدودیتی اعضای خانواده پای ماهواره می نشینن

که برای خانواده مناسب سازی نشده است ، و بی حجابی در آن به عنوان یک امر عادی موج می زند. به مرور از حجاب ارزش 

زدایی و زنان خانواده ترجیح بدهند که با حجاب ک  رنگ تر یا احیانا  بی حجاب در جامعه حضور پیدا نمایند. این مسئله با 

شدن بی حجابی و حتی استقبا  نامحرمان از حضور بی حجاب زنان در جامعه تبدیل به ایجاد فضای خودنمایی  عمومی تر

برای نامحرمان و در ادامه روند دور شدن از دیده شدن در خانواده تبدیل به پدیده زنان خیابانی یا شکل گیری روابط نامشروع 

ا می توان در بین زنان جوانی دید که علی رغ  متأهل بودن با آرایش های بین افراد متأهل می گردد. نمونۀ زشت این آسیب ر

بسیار زننده به همراه دختر کوچکشان که وی نیز آرایش شده است در خیابان ها دید ، زنانی که از بروز دادن رفتارهای 

 .دوستانه با مردان نامحرم در خیابان ها هیچ ابائی ندارند

 افراد ، اختالف خانوادگی و شکستن حری  های خانواده ج. تأثیر منفی بر روابط بین

وقتی افراد در برنامه های ماهواره می بینند که افراد چقدر با انزواطلبی و حتی مقابله با افراد خانواده شان و یا حتی خیانت به 

، ایجاد اختالف بین زوجین و  آنها می توانند موفق باشند ، این خانواده را به سوی اختالف داخلی ، ک  اهمیت شدن نقش پدر

دوری فرزندان از والدین می کشاند. یا در سوی دیگر،وقتی که پدر یا مادری به همراه پسر یا دختر جوانشان نظاره گر تصاویر 

فیلمی هستند که در آن یک معاشقه ولو خفیف صورت گیرد ، همین مسأله موجب از بین رفتن پرده های حجاب بین افراد 
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در نتیجه شکستن قبح افعا  می گردد. تنها خدا می داند که در خانواده ای که قبح افعا  شکسته شده باشد ، چه خانواده و 

اتفاقات بدی رخ خواهد داد. حضرت علی در مورد حیا فرمود: الحیاء فعل القبیح یعنی حیا از انجام افعا  قبیح جلوگیری می 

 .حری  خانواده چه اتفاقات شومی رخ خواهد دادکند. و واضح است که در نبود حیا و شکسته شدن 

 د. ترویج هوس خواهی و تنوع طلبی

آنچه در سریا  ها و فیل  های نمایش داده شده در ماهواره مشاهده می شود ، بازیگرانی هستند که صرفا  به خاطر زیبایی 

ظاهری و جسمی شان به صورت بسیار هایشان جلوی دوربین ها حاضر می شوند ، و در سرتاسر پخش برنامه، زیبایی های 

پررنگ نمایش داده می شود به گونه ای که محرک شهوات افراد باشد. در طرف دیگر قضیۀ عموم سریا  ها و فیل  هایی که 

برای مخاطب ایرانی و مسلمان ماهواره آماده سازی می شود ، سعی می شود که در آن برای افراد حق چشیدن روابط دیگر 

بط زناشویی را محفوظ بداند. همین مسئله علی الخصوص در مردان موجب این می گردد که حتی برای تفریح که عالوه بر روا

شده به دنبا  رفع عطش تنوع طلبی شان باشند. و حتی اگر به دالیل خودداری از انجام اعما  خارجی اعما  ، خودداری کنند 

آسیب ک  رنگ شدن رابطۀ عاشقانه بین زن ها و شوهرها و عدم رضایت  ، ولی ذهنشان درگیر این مسأله باشد. کمترین اثر این

و تمایل جنسی خواهد بود. در حوزۀ فردی ه  مهمترین آسیب های ماهواره در حوزۀ فردی و شخصیتی و تشتّت ناآرامی فکری 

حیۀ دوگانگی شخصیتی در دراز و عدم امنیت روانی ، عدم اعتماد به اطرفیان و دروغگو دانستن همه یا اکثر افراد ، لیجاد رو

مدت و بروز ناهنجاری های فردی و اجتماعی ، القای افسردگی و غ  و ناامیدی بویژه در بین جوانان ، سیاه نمایی و مسموم 

کردن جوّ فکری ، همچنین ترویج هیجان کاذب خصوصا  در ابعاد سیاسی و احساسی انسان می باشد. همچنین مهمترین آسیب 

در بحث فرد در خانواده تضعیف و نادیده گرفتن پیوند ، حق مسل  زناشویی ، القای تجربه به چندین باره عشق های ماهواره 

توسط زن و مرد حتی بعد از ازدواج ، بی فرهنگ و بی کالس معرفی کردن والدین دارای فرهنگ سنتی و اصیل ، القای موضوع 

وست دخترها و دوست پسرها به عنوان دوستان خانوادگی و نه تنها به که عشق گمشدۀ هر فرد ، دنبا  او می گردد و معرفی د

 .عنوان عاشق و معشوق می باشد

 به عنوان چشمهای شیطانی

در راستای علت استفاده از برنامه های نامناسب ماهواره در میان برخی از خانواده ها می توان مثا  معرفی را مطرح کرد که 

ه همه می دانند مصرف سیگار برای سالمتی انسان و حتی اطرافیان مضّر است ولی بسیاری از بسیار قابل تداعی است و آن اینک

افراد و حتی بعضی از پزشکان نیز سیگاری هستند و قدرت ترک آنرا ندارند. ماهواره ها نیز اگرچه بر خالف سیگار در کنار سایر 

دارد اما آنچه که امروزه در سطح  …قاتی هواشناسی واختراعات بشری فواید بی شماری خصوصا  در بخش های علمی و تحقی

جامعه از آن به عنوان برنامه های ماهواره نام برده می شود همان امواج شیطانی است که حقیقتا  موضوعات آموزنده آن در 

با زبان های  حداقل جایگاه قرار دارد. همچنین چون عمده مردم ما ه  مسلط به زبان خارجی نیستند)شبکه علمی ماهواره ها

خارجی پخش می شود( مراجعه عمده استفاده کنندگان از برنامه های ماهواره ای یا به برنامه های ماهواره ای فارسی زبان 

است که بودجه و برنامه های آن از سوی قدرت های سلطه گر تأمین می شود و بازی گردانی آن ه  به عهدۀ سلطنت طلبان و 

که در هر دو حالت نگاه و رویکرد علمی هیچ  …می باشد و یا آلوده به صحنه های سکس وگروههای مجذوب فرهنگ غربی 

جایگاهی ندارد. واقعیت این است که امروزه رسانه ها در همۀ کشورهای جهان، نقش بسیار ویژه ای در پیدایش تحوالت 

مهمی از ساختارها ، هنجارها و ارزش ها و اجتماعی و فرایند شکل گیری نگرش ها و دیدگاهها ایفا می کنند و در ایجاد بخش 

ضدارزش ها ه  سه  و جایگاه بسیار مهمی دارند. از این رو خانواده ها باید به ارزش های همان رسانه ها نیز دقت کنند تا 

د. مطمئن شوند اطالعاتی که از آن رسانه ها به دست خانواده خصوصا  فرزندان می رسد از مجاری مطمئن و سالمی می باشن

نکتۀ دیگری که نباید فراموش کرد این که وظیفۀ آدمی برای حفظ سالمت نفس بسیار مه  و حساس است و همانطور که یک 

غذای مسموم می تواند انسان ها را بیمار و حتی از بین ببرد. یقینا  برنامه های خاص ماهواره ای ه  می تواند یک فرد یا 

اینکه همه ما دراین باره نمونه های فراوانی سراغ داری  و اگر ریشه بسیاری از بزه ها و  اجتماع را ه  بیمار و نابود سازد. کما

ناهنجاری های اجتماعی را که اکنون در سراسر دنیا تقریبا  به یک شیوه انجام می شود جستجو کنی ، در خواهی  یافت که همه 
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همین ماهواره ها ه  خبرهای ناگواری را حتی از کشورهای  آنها از یک آبشخور به نام ماهواره ها سرچشمه گرفته اند. البته

غربی به گوش ما می رسانند که چنان سرنوشتی اگر نصیب هر ملتی شود، نابودی آن در آینده ای نه چندان دور قطعی خواهد 

ه اصطالح درجه بود. افزایش شدید آمار کودکان نامشروع ، کاهش زاد و ولد ، رسوایی های اخالقی مقامات و شخصیت های ب

او  این کشورها ، افزایش شدید مصرف مشروبات الکلی ، قرص های اکس ، افزایش افسردگی و شمار خودکشی و قتل گسترش 

همه و همه خبرهای ناگواری است که حتی اعتراض اندیشمندان غربی  …باندهای فساد و فحشا و قاچاق زنان و کودکان و

 .ان و طرفداران حری  خانواده و اخالق را در کشورهای غربی نگران کرده استراه  در پی داشته است و جامعه شناس

 

 هدف اصلی پخش فیل  ها و سریالها در شبکه های ماهواره ایا

 ایجاد خانواده بی قید در برابر خانواده های سنتی

مادر به صورت طبیعی مانع بسیاری از در خانواده های سنتی پدر و مادر از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. جایگاه ویژه پدر و 

انحرافات است. وقتی فرزند در تصمی  های خود به نظر پدر و مادر خود توجه می کند ، راه برای تن دادن به کارهایی که نهاد 

ر و خانواده را تحت الشعاع قرار می دهد تنگ می شود. اما در شبکه های ماهواره ای یکی از اصلی ترین کارها خارج کردن پد

مادر از محوریت خانواده و معرفی آنه در اندازۀ زمینه ساز تولد است. یعنی پدر و مادر کسانی هستند که به جهت قانون طبیعت 

زمینه ساز تولد فرزند هستند و باز ه  به جهت همین قانون طبیعت باید تا مدتی که فرزند توانایی مراقبت از خویش و پاسخ به 

ندارد ، از او مراقبت کنند. اما وقتی که فرزند از آب و گِل در آمد ، پدر در حد یک کارگر برای تأمین نیازهای روزمرۀ خود را 

پایین می آید. در این  …مخارج و مادر ه  در حد یک خادم برای انجام وظایفی مانند آشپزی و رخت شستن و اتو کشیدن و

نند. شبکه های ماهواره ای بدون اینکه حساسیت خاصی ایجاد کنند خانواده پدر و مادر نقشی در تربیت فرزند خود ایفا نمی ک

باورهای ما را فتح می کنند و خانواده بی قید را در مقابل خانواده دینی َعلَ  می کنند. اگر خانواده از حالت مقید بودن و دینی 

 .ادن استخود بیرون آمد ، آن جامعه محکوم به فناست کما اینکه در غرب این اتفاق در حا  افت

 برانگیختن حس خیانت در وجود زن و شوهر

دارند و روابط در محدوده خانواده منحصر  وفا ه  غرب به این نتیجه رسیده است که تا وقتی زن و شوهر در خانواده سنتی به

ه ه  ریختن خانواده ، نمی تواند خانواده سنتی را از ه  بپاشاند. به همین دلیل یکی از اصلی ترین شگردهای آنها برای بدشومی

سنتی ، ترویج خیانت همسران به یکدیگر و عادی جلوه دادن اینها به ویژه خیانت زن به شوهر ، مخصوصا  اگر زن متوجه شد 

شوهرش به او خیانت کرده است یک حق مسل  و طبیعی بداند که او ه  به شوهر خیانت کرده و انتقام بگیرد. به شدت در 

تبلیغ می کنند. اگر زنی در محدودۀ ارتباطات خود آن قید وفاداری را کنار زد دیگر نمی تواند همسر و سریالها این موضوع را 

مادر خوبی باشد. در این صورت خانواده ای بوجود نمی آید. ستون خیمه خانواده های سنتی مادر است. تجربه شده که در 

یمه خانواده برپا مانده است ، مادر با آن ایثارو فداکاری ،زندگی را بسیاری از موارد پدر خانواده وقتی بی قید بوده است ، آن خ

 .حفظ نموده است

 عوامل گرایش به ماهواره در خانواده

تمایل خانواده های ایرانی به دیدن سریا  و ترجیح آن به فیل  سینمایی ، تا جائیکه بسیاری از کانا  های ماهواره ای  .۹

 .برنامه های عادی خودنموده انداکنون اقدام به پخش سریا  در میان 

تمرکز شبکه های ماهواره ای به حوزه هایی از زندگی اجتماعی که جزء حوزه های ممنوع و بعضا  تابوهای جامعه ی  .3

ایرانی به شمار می روند ، مانند روابط آزادانه با جنس مخالف ، نوشیدن مشروبات الکلی در مواقع جشن و غ  ، عدم 

و کافی بودن داشتن نیت پاک ، روابط نامتوازن میان افراد دارای اختالف بسیار و بسیاری  تقید به ظواهر مذهبی

 .موارد دیگر از این قبیل

بیننده در بسیاری موارد به خود حق می دهد تا با ذهن خسته از کار روزانه و یادگیری های اجتماعی خود را با دیدن  .۷

 .جذاب هر چند مضر آرام نمایدبرنامه هایی بدون محتوا ، اما سرگرم کننده و 
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وجود برخی سریالهای ک  جاذبه ی داخلی که فاقد پاسخگویی به نیاز سرگرمی و رفع خستگی برای دسته ای از  .1

 .مخاطبان ایرانی است

 ند،دار زندگی دینی سبک به پایبندی میزان با مثبتی و دارمعنی ارتباط داخلی، هایرسانه با توجه به این تعاریف و توضیحات،

 و معکوس ی همبستگیدهنده نشان که دینی زندگی سبک به پایبندی میزان بر ماهواره، جمله از جهانی، هایرسانه تاثیر اما

 و زندگی سبک روی ایماهواره هایها و سریا تاثیرات برنامه است. از داخلی هایرسانه تاثیر از بیش است، دو آن بین دارمعنی

 برای خود ظاهر و جس  به بیشتر رسیدگی به زنان کردن متقاعد ی جنسی،جسورانه روابط داشتن به ترغیب شامل مردم، رفتار

 شبهه و ایجاد و سؤا  طرح پردازی،تئوری آن، ارزش و اهمیت یدرباره تردید ایجاد و ازدواج بردن سؤا  زیر مردان، توجه جلب

ی ارائه مقابل، در و پایبندند خود مشترک زندگی به یا اندنیاورده رو یبندوبار بی به که افرادی هایدیدگاه یدرباره مکرر تردید

 پایبند نباید افراد و است کرده تغییر زمانه این که خصوص در مخاطب اقناع برای افکنانه شبهه هایپرسش به پاسخ و هادیدگاه

 نیز و مخالف جنس با ارتباط برقراری یهاراه غیر مستقی  آموزش خواری، مشروب مکرر باشند. نمایش سنتی هایبه زندگی

 وفاداری عدم اخالقی، هایچهارچوب از خارج روابط نمایش مخالف، جنس با دوستی به مربوط مسائل و مشکالت و شگردها

 هایشبکه در عمده و برجسته مضامین و نکات از همسر به خیانت هایراه یارائه و خود، همسران به متأهل و مردان زنان

  خوانی ندارد.ای است؛ نکاتی که با آداب و رسوم و فرهنگ ملی ما به هیچ وجه ه هماهوار

 خشونت، معاشرت، سوء سبب هاخانواده بومی الگوی و زندگی سبک بر تاثیر های آن باسریا  به خصوص،دیدن ماهواره،      

 واقع، ماهواره در اند.شده خانواده نهاد جنسی گفرهن و اخالق در انحرافات و فرزندان تربیت سخت شدن خانواده، مبانی سستی

 این است. مه  خانواده نهاد آن، تاثیر بر اهداف از که استزده  دامن فرهنگی امپریالیس  نوعی به اوقات مردم کردن قبضه با

 نیز و رفتاری ایهنجاره و معلومات ها،ارزش تصورات، اساس کشوری آن، طریق از که است اجتماعی نفوذ با نوعی همراه مه ،

 کند.می تحمیل دیگر کشورهای به را زندگی خود هایروش

 الگوهایی آنان که دارد وجود جدی این نگرانی ای،ماهواره هایبرنامه به کودکان نامحدود و روزافزون دسترسی به توجه با    

 گردند. جدا خود تاریخی هویت نه وپیشی از و برگزینند خویش ملی و خانوادگی اقتصادی، فرهنگی، مختصات با نامناسب

 شوند.می فرزندان در تربیت بزرگی تحوالت منشا فرزندان، و والدین بین منفی ارتباط بر تاثیرگذاری طریق از هاماهواره

 گوناگون نواعا جدید و هایمحرک با دائ  طور به را افراد و گذاردمی افراد اختیار در فراوانی هایگزینه و امکانات ،این رسانه     

 در خاصی اهمیت جنسی، و امور خشونت است. خشن و تند اَعما  فراوانی مقادیر حاوى کمّی، نظر از کند.می آشنا رفتار

 و آزادانه افعا  و آن، جرای  پى در و اخالقی نبایدهای و بایدها مرزهای تا است شده آن موجب امر این دارد؛ آن محتوای

 در افراد شدن بی تفاوت از و داشت بی  حسی بی نوعی پیدایی از باید زمینه این بریزد. در ه  بر انشهروند ی حقوق مختارانه

 ندارد. هاصحنه تقلید به ترغیب از کمتر نتایجی دو هر این و گردید هراسان جنسی فجایع برابر

 معرض در دائ  گرفتن قرار با ای،رسانه اندک سواد و اخالقی و اعتقادی دینی، فرهنگی ضعف دلیل به مخاطبان متأسفانه،     

 مضامین، و موضوعات این خصوص در تدریج به است، نامشروع و اخالقی غیر روابط و خیانت هاآن اصلی مضمون که هاییسریا 

 پاشیدگی ه  از نهایت در و فساد گسترش مذهبی، های ارزش و اخالق شدن کمرنگ به دراز مدت در و شده نگرش دچار تغییر

  انجامد.می ها نوادهخا

 پیشنهاد

و  مفاهی  تمامی از گیریبهره با ایماهواره هایشبکه و هارسانه امروز هستند. منفی و مثبت کارکردهای دارای هارسانه     

-هخانواد بین در فرهنگی تغییرات و فرهنگ از نوعی ایجاد درحا  سرعت به ای،رسانه هایظرافت و یادگیری شناسیروان اصو 

 با مقابله رسدمی نظر بسیار تفاوت دارد. به ما ملی زندگی سبک با کشورند؛ فرهنگی که نقاط تریندورافتاده در حتی ما های

 یک مستلزم نوین، قطعا   هایفناوری از متاثر مردم زندگی سبک هایجنبه سایر و دینی و فرهنگی ناپذیر جبران حمالت

ی مه  توجه هایی که باید به این نکتهخانواده است. هااز جانب خود خانواده نگیفره ارزشی و خالق سیستماتیک، مدیریت

ها را از بین خواهد برد و ک  ک ، بدون آن که احساس ها و احترامای، به مرور، ارزشهای ماهوارهداشته باشند که دیدن سریا 
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هنگ غنی ما غالب خواهد نمود. پس به هویت و نهاد مقدس ها را تغییر داده و فرهنگی بیگانه و نا آشنا را بر فرشود، دیدگاه

های های از دست رفته را بازیابی . در این راستا، به رسانهی فرزندانمان بها داده و آن ارزشی خود و تربیت آیندهخانواده

توانی  با اده نمایی ، همچنین میها استفی آنهای آموزندهداخلی، بیشتر توجه کرده، زحمات آن عزیزان را ارج نهاده و از برنامه

 هایشان باشی .  ها در جهت پربار کردن هر چه بیشتر برنامهرسان آنپیشنهادات خود، یاری

 هایبرنامه یارائه و ساخت به ویژه توجهى بایدمی تلویزیونی داخلی هایبرنامه گذارانسیاست که رسدمی نظر عالوه، به به    

 و حتی حفظ فرهنگسازی یعرصه در را خود موقعیت و باشند داشته آنان بیشتر چه هر جذب نتیجه، رد و مخاطبان پسند مورد

 باشند. داشته مردم ملی زندگی سبک تغییر کاهش در مؤثری نقش وسیله، بدین و دهند افزایش را آن

 

 نتیجه گیری

 هایرسانه برده می شود، نام جوانان الگوپذیری بر ارتأثیرگذ عنوان به همساالن و جامعه مدرسه، خانواده، از که همانگونه     

 مهمی نقش کشور یک غیررسمی پرورش و آموزش دهنده شکل عامل عنوان به نیز مطبوعات و تلویزیون رادیو، جمعی خصوصا 

 ارکردهاییک از بسیاری دارعهده جمعی های رسانه اخیر قرن آن گونه که پیداست، در. کندمی ایفا آنها هویت شکل گیری در

 ساختن مشغو  و منز  در ها رسانه حضور. است بوده مذهبی و فرهنگی موسسات دوش والدین، به درگذشته که اندشده

 های برنامه الشعاع تحت زیادی حد تا فرزندان و والدین بین مستقی  ارتباط که شده خویش بحث های پیام به خانواده اعضای

 و پدر که برند می سر به معنایی محیط یک در نوجوانان یا کودکان بیداری، یشتر ساعاتب یا چهارم یک. گیرد قرار ای رسانه

 (.۹56: ۹۷6۳آن ندارند. )احمدزاده،  آوردن بوجود در نقشی مادر

بیرون  و خانواده داخل در شدن اجتماعی عوامل به کودکان، در هویت گیری شکل اجتماعی عوامل بحث در ماسن هنری     

با این . است کرده تقسی  تلویزیون و همساالن، مدرسه: عوامل از دسته سه به را خانواده بیرون عوامل و کند می هاشار خانواده

 گوید کهداند و میمی شناختی خانواده ها رشد افزایش و کردن دراجتماعی مه  عامل یک عنوان به را وجود، او تلویزیون

برنامه ریزی ( با توجه به این تاثیرات مه ، ۹56: ۹۷6۳ارد. )احمدزاده، تفریحی کارکرد آموزشی د صورت به حتی تلویزیون

جهان غرب در جهت هویت زدایی ، دین زدایی ، خانواده ستیزی و خانواده گریزی است و بر اساس این محورها به تولید فیل  و 

ماهواره به طور رایگان در اختیار خانواده  برنامه می پردازد. نگاه اساسی فیل  هایی که توسط رسانه های غربی تولید و از طریق

قرار می گیرد از میان بردن نگاه عفیفانه مرد و زن در خانواده است. آنها تالش می کنند تا زیور عفاف را به عنوان یک عامل 

بر فرهنگ خانواده ها اهواره ممخرب جلوه دهند و تعهد و پایداری افراد خانواده را نسبت به ه  از میان ببرند. تاثیر برنامه های 

ناشی از قدرت نفوذ و تاثیر گذاری رسانه در جامعه است. رسانه های دیداری و شنیداری بخشی از منش و اخالق افراد جامعه را 

تحت تاثیر خود قرار می دهد. اگر خانواده ها به صورت مداوم و مستمر مخاطب برنامه های ماهواره باشند ، قطعا  تاثیر بسیار 

 .ر آنها خواهد گذاشت ، بویژه دختر و پسر جوانی که آمادگی پذیرش افکار مختلفی را دارندعمیقی ب

خانواده ها بویژه زنان و جوانان  ر اعتقادات ، تفکرات ، شخصیت و تربیتدتبلیغات سوء شبکه های ماهواره ای اثرات مخربی 

مام هدف این برنامه ها نابودی سالمت فکر و رفتار افراد دارند و افراد را از تفکرات و اعتقادات صحیح خود جدا می کنند. ت

است. مشاهده دائ  برنامه های نامناسب ماهواره افراد را دچار حالت مسخ شدگی و از دست رفتن عقالنیت می کند و خانواده 

؛ پس باید هوشیار رنده در مکتب اسالم دارند فاصله می گییشهای تحت الشعاع این برنامه ها از مسیر اصلی تربیتی خود که ر

 بود.
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