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 چکیده

های اجتماعی فضای جدیدی برای کنشگری  ماهواره و شبکه ،تلویزیون ویژه  بههای جدید  ظهور رسانه
گیرد با این   شکل می ای مسئلهبین  در این  .های مدرن در اختیار زنان گذاشته است زنانه و بازنمایی ارزش

 تأثیر شهر مهابادهای فرهنگی زنان  چه حد بر ارزش خارجی تا ی مضمون که تلویزیون داخلی و ماهواره
محسوب ترین هدف این مقاله  همچنین شناسایی سایر عوامل اثرگذار در این زمینه، مهم است.گذاشته 

گردآوری اطالعات  ی کیفی( استوار است. روش کمی بر پایه -بر روش ترکیبی )کمیحاضر پژوهش شود.  می
 یگیری تصادفی بوده است و روش کیفی بر پایه تحلیل محتوا با روش نمونه محقق ساخته ی پرسشنامه راهاز 

 51تا  51های کمی به عمل آمد. جامعه آماری پیمایش شامل زنان   اعتباریابی نتایج یافته منظور بهدار  جهت
اکی های پژوهش ح  نفر حجم نمونه تعیین شد. یافته 655سال شهر مهاباد است که بر اساس فرمول کوکران، 

های فرهنگی زنان رابطه وجود دارد. نتایج  خارجی و ارزش یهای تلویزیون داخلی و ماهواره است بین شبکه
و  ارجیخ ی های تلویزیون داخلی و ماهواره  ای، استفاده از برنامه  پژوهش نشان داد که در کنار دو عامل پایه

داری و اومانیستی،   عی کشور، تفکرات سرمایهداخلی، تغییرات نظام اجتما ی دیگری مانند ضعف رسانه عوامل
های فرهنگی زنان در  گیری جهت ی کننده های اجتماعی مجازی تعیین  شبکه عوامل اجتماعی، اقتصادی و

 شهر مهاباد است.

 

  های فرهنگی. تلویزیون، بازنمایی، ماهواره، زنان، ارزش های کلیدی:  واژه
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 مقدمه و طرح مسئله. 1

های جمعی در اجتماعات بشری هستند و محتوای  گفتگوی ی ها سوژه و ابژه سانهر عصر کنونی،در 
به  1زنان است. هژمونی ویژه  بهای  ترین مشترکات ایجاد شده بین مخاطبان رسانه ای شده از مهم رسانه

ها  ها و پژوهش از کاوش کالنیبخش  بنیادینمبنای  ،ترین مفهوم در مطالعات فرهنگی مثابه محوری
گیری سوژه است. بر این اساس بلوک قدرت همواره  شکل ی شیوهفرهنگ، سلطه، ایدئولوژی و  ی رهدربا
منافع خود را  ،های فرودست کسب رضایت عامه و نیز از راه ترکیب منافع و عالیق گروه راهکوشد از  می

ها را  ژهسو ،های خاص ها و ارزش هندیشا ،مرجح ساختن معناها راهبازتولید کند. بلوک قدرت از 
(. 63:5775 و محمدی،  ذیرد. )آزادارمکیتا گفتمان مسلط یا خوانش مرجح یک متن را بپ خواند یفرام

مدرن مواجه  های مدرن و پست ای شده، زنان را با نوع جدیدی از ارزش رسانه دنیای فناورانه وامروزه 
از هویت  ،لگوهای جهانیجمعی با انتخاب ا ی مخاطب رسانه به عنوان کند. بر این اساس زنان می

 .اند و ابراز هویتی خود به الگوهای فرهنگی غربی روی آورده تأییداند و برای  محلی خود فاصله گرفته
جامعه که فرهنگ  است یدر حالکند. این  فرآیند مصرف فرهنگی بروز می سان   به شتریباین ابراز هویتی 

است و بنابراین الگوگیری از  بوده 2مردساالرانه مانند بسیاری از جوامع به صورتی تاریخی،هنیز کرد 
های  فرصتی ایجاد کرده تا زنان فراتر از نقش ،ماهوارهو تلویزیون  ویژه به ها  های رسانه فرهنگ و ارزش

های سنتی، آیینی، مذهبی، ساختاری، فرهنگی و جنسیتی را به کنار  سنتی خود عمل کنند و تمامی الیه
که  هایی دشواریترین  بزرگ(. بر این اساس یکی از 579:5799 و احمدی، گذارند )اکبرزاده جهرمی

از زنان  در بیشتر مواردو متناقض است که  گوناگونهایی  وجود ارزش ،کند نظام اجتماعی را تهدید می
نسل و  دهندگان پرورش عنوان  بهای،  شود. از سوی دیگر زنان در هر جامعه می ترابردهایی آینده  به نسل

های فرهنگی و  در انتقال و حفظ ارزشنیز شده و   ها و هنجارها شناخته نهادینه کردن ارزش گزارانکار
یک دستگاه  عنوان  بهتوان گفت امروزه تلویزیون  کنند. بر این اساس می نقش می یاجتماعی ایفا

 ،کوشد ها می رشها و نگ طبیعی برخی کنش ی نمایش به واسطهو ها ارائه شده  برنامه راهایدئولوژیک از 
کند را سیطره ببخشد و این گفتمان را به مثابه عرف عام به مخاطبان خود معرفی  ای ویژهگفتمان 

وجود اقوام  سببایران به  ی باید به این نکته اذعان کرد که جامعه پس(. 58:5798کریمی، و  محمدی)
نسبت به تولید یا  یزنگریتعدم  است؛ بنابرایناز نظر فرهنگی بسیار متنوع و درهم تنیده  ،ناهمگون

رانی  و واپس راندن ی مایهتواند  ای، می های ماهواره های تلویزیون داخلی یا شبکه پخش برنامه
یک شهر با بافت  عنوان  بهدر این راستا شهر مهاباد نیز  .جامعه گردد گوناگونهای فرهنگی، اقوام  ارزش
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 ...های فرهنگی های جمعی در بازنمایی انتقال ارزش تأثیر رسانه

های اخیر، رویکرد ارزشی زنان، ترکیبی  در طی سالجوامع  دیگرفرهنگ قومی و محلی کردنشین مانند 
در انتخاب را تناقض و ابهام از  ای گونه آمیزه،این  است و گاهیهای سنتی و مدرن را پذیرا بوده  از ارزش

های زنان در  شناخت آسیب سببهمین  . بهاست آفریدهآن  فیبازتعرفرهنگی و شاید  یها ارزش
اساسی  چالشیک  عنوان  به ،ماهوارهو مانند تلویزیون ه پسند عامههای  ویژه رسانه به  ،ی رسانه گستره

 نبودو استیالی فرهنگ مدرنیته،  همچون چیرگیهای فراوانی  و غفلت از آن منجر به آسیب بودهمطرح 
سازی و  ، گرایش به همسانها فرهنگ خردهوار، تضعیف  توده  ساز و تقویت جامعه الگوهای تمدن

 تأثیربررسی  سبب(. به همین 57:5799، زاده فرهنگی و دیگر موارد شود )مهدی ی جلوگیری از توسعه
ها  ارزش به راستی. استاهمیت  دارایهای ارزشی زنان شهر مهاباد  ون بر آسیبزیتلوی ویژه به ها  رسانه

انقالب  سروصداخواهید در کشوری بدون  اگر می :گوید دارند که اینگلهارت می شایستگی قدر آن
 یها ارزش ی مطالعه سبب(. به همین 575:5796فر، )بختیاری های آنان را تغییر دهید ارزش ،دکنی

 چالششوند، فرهنگ عمومی نیز با  چالشها دچار شوک یا  زیرا اگر ارزش ؛است بایستهفرهنگی 
 تبیین ،این پژوهش بنیادین ی انگیزه ،(. بر این اساس557:5773 شود. )مرزآبادی، فرهنگی مواجه می

های فرهنگی زنان شهر   خارجی بر ارزش ی های جمعی اعم از تلویزیون داخلی و ماهواره  رسانه کارایی
 آنچه ی پایهدر آن است. بر  کارسازفرهنگی  -دیگر در ساختار اجتماعی های سازهمهاباد و نیز شناسایی 

مطرح است: چنین  این بنیادین چالشدر این پژوهش  ،گردید پدیدار یادش شدهدر توضیحات 
شهر مهاباد  های فرهنگی به زنان های تلویزیون داخلی و ماهواره خارجی در بازنمایی ترابرد ارزش شبکه

 اثرگذار بر آن کدامند؟های  سایر سازهد و ده می کنشی از خود نشانچگونه 

 پژوهش ی پیشینه .2

 های غذایی   برنامه راهز اجتماعی ا -( پژوهشی با عنوان یادگیری فرهنگی5799) و دیگران حسنیانـ 
گیری  کیفی با روش نمونه ی درونمایه واکاویبا رویکرد « جم فود»و « من وتو»ای  های ماهواره شبکه

های غذایی  نمود فرهنگ در برنامه» ی زمینهها نشان داد هفت  اند. یافته انتخابی انجام داده هدفمند  
 ،«به مفاهیم مذهبی ییاعتنا یب، مخالفت یا حذف» ،«شناسی غذا جامعه» ،«طبخ غذا» ،«ای ماهواره

در  آنهاهای  هگویهمراه با زیر« ظاهر و ساخت برنامه»و  «اوقات فراغت» ،«ییگرا تجملوضعیت »
 ای نمایش داده شده است. ماهوارهزبان های فارسی  برنامه
ای بر  هوارههای تلویزیونی ما قدرت نرم شبکه تأثیرعنوان  با( پژوهشی 5797) و دیگران حیدریـ 

پژوهش  برآیندسبک زندگی در بین زنان شهر زنجان انجام دادند.  دگرگونیالگوبرداری اجتماعی و 
چالشی برای نظام و تهدیدی  همچونآن  ی مایه درونای و  های ماهواره از شبکه برداری بهرهنشان داد که 
 چیرگیچنانکه گرایش و  ؛شود می شمردههای دینی و ضربه به کیان خانواده  زدایی از ارزش برای قداست

زمانی پنج تا ده ساله به شکل رسوب  ی چرخهتبلور خود را در یک  ،این رسانه ی درونمایه کارکرد
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نشان داده و این امر  .ظاهری و.. دگرگونیگرایی،  گرایی، مصرف تجمل ی گرایی، روحیه غرب ی روحیه
 یک ملت باشد. ی ههای جدیدی برای نسل آیند ساز هزینه تواند زمینه می

 سان   ای از زنان کرد به های کلیشه نگاره نمایاندن( در پژوهشی در انتقاد به 5790) یاریشهرـ 
یک تیپولوژی از  پیشکشبه  خور یتوسرگونه ابزار قدرت و  ، منفعل، بدون هیچپا بستهقربانیان دست و 

وی شرایطی همچون فقر  ی فرجامینالگو شالوده،تصویر ذهنی زنان کرد از خود پرداخته است. بر این 
چون مردساالری و بایدها و نبایدهای همهایی  از ساخت برآمدهساختاری  نگرشاقتصادی ساختاری، 

بر مدرنیسم و روشنگری، شرایط  استوارهای  هاندیشگر جنگ و گسترش  فرهنگی، شرایط مداخله
مذهبی و وجود ناسیونالیسم  -بودگی قومی ای همچون تیپولوژی سخت کوهستانی، در اقلیت زمینه

: 5790 داشته است )شهریاری، تأثیرزنان کرد و تصویر ذهنی آنان از خود  ناهمسانقومی در تیپولوژی 
757). 

 بکارگیریاز  برآمدهفرهنگی  دگرگونی( پژوهشی با عنوان بررسی 5790) و دیگران رحمانیـ 
همه  کارایینشان داد که  برآیندها .دندهای خانواده انجام دا ارزش ی گسترهماهواره در  ی رسانه

معناداری  ناهمگونیدارای  ،های مدرن خانواده متغیرهای مستقل به جز متغیر مشارکت رسمی بر ارزش
معکوس  داری دیناثر  ،های مدرن خانواده دارند در ارزش یمعنادار کاراییدر بین متغیرهایی که  .است

های مدرن خانواده(  ر سایر متغیرها مستقیم )تقویت ارزشهای مدرن خانواده( و اث )عدم تقویت ارزش
 است. 
ای  ماهواره یها برنامهاز  برداری بهرهمنفی  تأثیراتعنوان  با( در پژوهشی 5797) و دیگران یاورنورـ 

حجابی،  بدحجابی و بی گسترشنشان داد که به ترتیب  برآیندها .ایرانی انجام دادند بر خانواده
های خیابانی، افزایش روابط  و بسترسازی عشق گسترشزیستی،  از ساده شدن دورگرایی و  مصرف

، یباز جنس هممشروبات الکی، تبلیغ  مصرفباورهای دینی،  سستینامشروع خارج از خانواده، 
ی  ردهماهواره  بکارگیری برآیند این است که ،رس فرزندان افراطی از لوازم آرایشی، بلوغ زود بکارگیری

 اند. ها قرار داشته آسیب آغازین
ها و هویت اجتماعی  بررسی انتقادی عوامل مؤثر بر ارزش»( پژوهشی را با عنوان 7859) 1هاواردـ 

پیمایشی انجام  ی گونه انجام داده است. در این تحقیق که به« های جمعی بر رسانه تأکیدو فرهنگی با 
های جمعی مانند تلویزیون و  از رسانه ریگی بهرهبین میزان  بر این باور استوار است کهمحقق  ،گردیده

 ،های اجتماعی و فرهنگی افراد خبری و سرگرمی( با ارزش های درونمایهویژه   آن )به های درونمایه
با بسیاری از  رویاروییبه مد و آرایش،  اندازهاز   بیش پرداختنو  پدیدار شده یمعنادار ی وارونه ی رابطه
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 ...های فرهنگی های جمعی در بازنمایی انتقال ارزش تأثیر رسانه

های بصری بوده  با رسانه رویاروییهای اجتماعی مدرن از اثرات  صهرسوم سنتی، حضور در عر و  آداب
و  جایگاهی پیچیدههای فرهنگی و اجتماعی در  ارزش ،پژوهشاین  برآیندهای ی پایهاست. بر 

 ای است. های جدی متأثر از اثرات رسانه چالش دستخوشحساسی به سر برده و 
چالش در تغذیه در حال تغییر  ؛در حال گذار ( در تحقیقی با عنوان تغذیه7885) 1بری پاپکینـ 

این  گر نمایاناین پژوهش  برآیندهایبه بررسی میزان تغییر در تغذیه عموم مردم پرداخت.  ،جهانی
 بیشتردر ترجیحات غذایی  دگرگونی .تغذیه در حال وقوع است وضعیتدر  پرشتابی دگرگونیاست که 

غذایی، میزان در دسترس بودن مواد غذایی و همچنین  های فرآوردهدر درآمد، قیمت  دگرگونیاز  برآمده
تغذیه، افزایش سوء تغذیه همراه با چاقی  ترابردهای جمعی بوده است. یکی از پیامدهای  رسانه کارایی

ها و  چربی ی رندهیدربرگبه سوی یک رژیم غذایی  دگرگونیاین پژوهش  پایهبر بوده است.  چشمگیر
 ویژه به های فیزیکی کمتر  ها و فیبر و فعالیت مصرف پایین کربوهیدرات همراه با ،مصرف گوشت باال

فوق های  پیشینه بازنگریگذارد. حال با  ای در تغذیه و سالمت به جا می اثرات ناخواسته ،در بزرگساالن
 پیشنهادیی ها برنامهاثرگذاری  ی بارهاز نقطه نظر نوین بودن در کنونیپژوهش  ناهمسانیگفت  توان یم
ی با موضوع مطالعات پیشین داخلی و خارجی از نظر قلمرو ا ماهوارهی تلویزیون داخلی و ها شبکهر د

 .ناهمتاستمکانی و زمانی، فرضیات، اهداف، جامعه آماری 

 نظری پژوهش چارچوب. 3

نظم را نه در  ادیبن 2توان یادآور شد که پارسونز شناسان می جامعه واکاویدر پرتو  کنونیدر پژوهش 
های معنادار برای کنشگر که در نظام  ارزش ی بر پایهبلکه در ساخت نظام کنش  ؛ختار اجتماعیسا

(. از طرفی 550:5775داند )کوئن،  شخصیتی فرد درونی و در نظام فرهنگی جامعه نهادینه شده می
است که فرهنگی  دگرگونی گر نمایاندگرگونی ارزشی در میان نسل جدید  باور دارد که 3دیگر اینگلهارت

 فراروینظر فردی برجستگی بیشتر  کیفیت زندگی و ابراز دگرگونی،به نسل قدیم رخ داده و در این  بسته
اساس (. بر این 59:5737)اینگلهارت، هنجارهای اجتماعی، اخالقی، سیاسی و مذهبی گذاشته است 

از اعمال  ای آمیزه راهکه از  در میان گذاشتههژمونی  جستارارزشی و فرهنگی را با  دگرگونی 4گرامشی
آن است که هژمونی در آثار گرامشی معانی  بر 5کریس روژک .شود می فراهمزور و کسب رضایت مردم 

چون کسب رضایت هممشترکی  های درونمایه پیراموناین معانی  ی همه به هر رویدارد،  ناهمگونی
                                                           

1. Barry Popkin  

2. Parsons 

3. Inglehart 

4. Gramsci 

5. Chri Rojek 
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از عرف عام  ای ویژه ی نگارهتن برساخو جمعی  ی اراده ای گونه آفرینشعامه، رهبری فکری و اخالقی، 
(. 550:7887 روژک،زند ) میمنافع طبقات فرودست در نظام ایدئولوژیک حاکم دور  ی آمیزهو 

های خود را در  ها فرآورده رسانهکند ]که[  در جستار هژمونی ]چنین[ استدالل می 1استوارت هال
ای  کنند؛ چنانکه رمزهای حرفه یها و منافع نیروهای مسلط هژمونیک رمزگذاری م چارچوب دلبستگی

نظری  های انگاره ی (. بر پایه775:5799 زاده، کنند )مهدی رمز مسلط عمل می نیز در درون هژمونی
های متضاد یا توافقی را برای مخاطب  های تلویزیون به رغم آنکه امکان انواع قرائت متن یا برنامه ،هال

مرجح  ،ایی را که مبلغ و مقوی ایدئولوژی حاکم استاما ساختارشان همواره معناه ؛کنند فراهم می
2لیامز(. در این راستا وی758-757:5777 سازد )هال، می

ماتریالیسم فرهنگی ساختار،  باور دارد که 
ناگزیر در  ای گونهعاملیت به رغم آنکه به  و کند ها و فشارها را اعمال می ای از محدودیت رشته صرفا  

ذهنیت نیز  .گیرد ها و فشارها شکل می درون همین محدودیت ،دیآ یمدرمادی  ی فرآورده چارچوب
در  ،است ُکنشگرو  راستینواجد هستی  رسد؛ ولی به نظر میهرچند محصولی اجتماعی و جمعی 

است و عاملیت را توهم  کننده نییتعقاطع  ای گونهساختار به  3ساختارگرایی التوسر دیدگاهاز  که یحال
بنابراین همواره باید ؛ ایدئولوژیک ساختار است ی فرآوردهاساس ذهنیت نیز بر این  .داند محض می

 (. در65-67:5793کرد )میلنر و براویت، متن را واکاوی  ژرفساختارهای  درونایدئولوژی نهفته در 
و رواج  دار ریشههای جمعی را دخل و تصرف در فرهنگ  کارکرد رسانه ،این زمینه ریچارد هوگارت

وار است که  جمعی فرهنگ توده  های از رسانه برآمدهفرهنگ  ،داند. به باور وی ی میفرهنگی مصنوع
است  یدر حال(. این 57:5739 ریه،یبشبلکه تجارت زده و انتزاعی است ) ؛روح نیست ی کننده سیراب

 یشناس هانیکدارد که در عصر ما  شناختی دوران مدرن بیان می که گیدنز در ترسیم امنیت هستی
منطقی داده است.  ی جای خود را به دانش بازاندیشانه تحت تسلط مشاهده تجربی و اندیشه ،مذهبی

اجتماعی استوار است و این امر منجر به تضعیف  بنیادمادی و  یفّناورچنانچه این دانش بازاندیشانه بر 
انسانی ارتباطات  ی گسترهبر این گیدنز در  افزون (.577-578:5770است )گیدنز، شده  دین و سنت

بین افراد از جمله روابط بین والدین و فرزندان، روابط فامیلی و روابط دوستانه  پیونداست که  بر این باور
 ،ها گیدنز رسانه نگرگاهآید. از  می پدیداند و ارتباط در مدرنیته تنها برای پاداش   بیشتر ابزاری شده

(. افزون 576:5797 )گیدنز، کنند یم فیبازتعرعمومی و خصوصی را  ی گسترهبین  پیوستگی سرشت
 ای گونهصنعت فرهنگ به  ،آدورنو و مکتب انتقادی از جمله هورکهایمر نظران صاحببر این از دیدگاه 

 ی همه ی درونمایهزند و  اجباری دست می ای گونهبه تحمیق و استبداد فکری و روحی افراد در جامعه به 
                                                           

1. Stuart Hall 

2. Williams 

3. Altauser 
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. به باور درآورد یکتاکند تا افراد را به شکلی یکسان و  ئه مییکسان ارا یا گونههای فرهنگی را به  جلوه
توان نام  نمی دیگر است،نظام سلطه و سرکوب  ی کننده هیتوجو  کننده تیتقونها از آنجایی که فرهنگ آ

صنعت فرهنگ و آمیخته به  ی فرآوردهگیرد که  بلکه شکل فرهنگ توده را به خود می ؛فرهنگ بر آن نهاد
و ادغام افراد و کلیت اجتماعی ساختگی و شیءوار  ی مایهچنانکه  ؛یغات تجاری استسرگرمی و تبل

 ،و دیگران مینق شود )ابراهیمی رشد و تجلیل انسانی و سرکوب استعداد انقالبی آنها می ی بازدارنده نیز
فعال انگاشتن مخاطب، بر نیازها و  در کنارو رضامندی  گیری بهرهنظریه  اکنون(. 78:5773-39

، عالیق و نقش ها ارزشو بر آن است که  کند یم پافشاری ها رسانهاز  برداری بهرهی وی در ها زهیانگ
ببیند و بشنوند،  خواهند یمآنچه را  ها، سازهاین  ی پایهو مردم بر  شود قلمداد میاجتماعی مخاطبان مهم 

کند که  می بازگو سازی ستهبرج ی انگاره ،این دیدگاه فراروی (.36: 5799زاده،  مهدی) گزینند برمی
بلکه چگونگی آن را نیز در چارچوب  ورزند؛ اندیشهچه  ی گویند درباره ها نه تنها به مخاطبان می رسانه

تا بر ذهن مخاطبان به  کنند یم کوشش ها رسانه به راستیکنند.  ساخته به آنان تحمیل می مفهومی پیش
 ،و دیگران آرا )حکیمکنند  رهنمود دلخواهبه جهات و افکار عمومی را  گذارند ریتأثدلخواه  ی شیوه

5799 :55-56). 
شد،  گفتهفرهنگ  ی گسترههای جمعی در   با رسانه وابستههای   از نظریه آنچه ی چکیدهبا توجه به 

های   رسانه ، پی کاراییی فرهنگی زنان مورد تبیین قرار گرفتها ارزش بامفهومی و نظری آن  پیوند
های تغییر عادات غذایی،   با مؤلفه ،های فرهنگی زنان زیون و ماهواره بر ارزشتلوی همچونجمعی 

های تحقیق نیز به  ترین فرضیه برجسته بنابراین ؛گیرد  مورد تبیین قرار می داری دین و انسجام خانواده
 شده است: برداشتشرح زیر از چهارچوب پژوهش 

فرهنگی )عادات غذایی، انسجام خانواده، های   از تلویزیون داخلی و ارزش بکارگیری میان ـ
 وجود دارد. رابطه( در میان زنان شهر مهاباد داری دین

انسجام خانواده،  عادات غذایی،) یفرهنگهای   خارجی و ارزش ی ماهواره از برداری بهره انیم ـ
 وجود دارد. پیوند( در میان زنان شهر مهاباد داری دین

 پژوهش  روش. 4

دار انجام پذیرفته است.  کیفی از نوع جهت یپیمایشی و تحلیل محتوا این پژوهش به روش
یافته گردآوری  ساختار های نیمه و مصاحبه  ساخته محقق ی از پرسشنامه گیری بهرهبا  مورد نیاز های داده

پرسشنامه( از روش اعتبارسازه و اعتبار صوری ) قیتحقابزار  ارزش گزینش در راستایگردیده است. 
 55زنان  همگیپایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ انجام گرفت. در این پژوهش شد.  اریبرد بهره

از فرمول  گیری بهرهآماری مطرح هستند. حجم نمونه با  ی عنوان جامعه  سال شهرستان مهاباد به 65تا 
دست آمده از ب های دادهگردید. تجزیه و تحلیل  گزینشتصادفی  گیری  نفر به روش نمونه 766کوکران 
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 چارچوبتوصیفی در  ی های استنباطی انجام شد. آماره  های توصیفی و آماره  پیمایش در دو بخش آماره
بین متغیرهای  پیوند گزینش برایهای مرکزی و   های پراکندگی و شاخص  توزیع فراوانی، شاخص
گیری از ضریب   متغیره با بهره های استنباطی مانند روابط دو  های تحقیق از آماره  پژوهش و آزمون فرضیه

 واز روش تحلیل محتوای کیفی  در بخش دوم پژوهششد.  به کار گرفتههمبستگی، پیرسون 
های کمی و نیز  یافته برآینداعتباریابی  و نیزر شتتکمیل و روایی بی برایساختاریافته  های نیمه  مصاحبه
نفر از  73جام گرفت. نتایج پژوهش از ان فرهنگی های ارزش بر تأثیرگذار کالنعوامل  دیگرکشف 

جامعه زنان و دختران شهر مهاباد و متخصصان و کارشناسان رسانه به روش اشباع نظری صورت 
واحدهای معنی،  گزینشمراحلی از جمله  دارایهای انجام یافته   مصاحبه ی برآیند درونمایهگرفت. 
، گسترهسازی واحدهای معنی در هر    صهواحدهای معنی، خال ی پایههای محتوایی بر   حوزه گزینش

 بنیادینهای فرعی و   هزمینکدها و ساختن  سازی یکپارچه ،شده ُگزیدهتخصیص کد به واحدهای معنی 
های انجام شده   از مصاحبه ییبندها ی همه ی دربرگیرندهبوده است. واحدهای معنی در این مطالعه 

های فرهنگی زنان   ارزش بخشپژوهش در  بنیادینتغیرهای م ی پایههای محتوایی بر   هدامن گزینش .است
 شود.  می« عادات غذاییتغییر »و « داری دین»، «خانواده انسجام» ی دربرگیرندهبوده که 

 های پژوهش یافته. 5

یعنی متغیرهای مستقل )میزان استفاده از برنامه تلویزیونی( و  ؛پژوهش بنیادینتوصیف متغیرهای 
 :است( به شرح زیر داری دینیق )عادات غذایی، انسجام خانواده، متغیرهای تابع تحق

 تلویزیونی  برنامهاز  برداری بهره چگونگیـ 
تلویزیون داخلی، بیشترین درصد  کاربرددر ارتباط با میزان  میزان کاربرد تلویزیون داخلی:ـ 

درصد در  شصتند. حدود کن  ساعت از آن استفاده می یکاند که کمتر از  کرده چنین بازگوپاسخگویان 
های   را صرف برنامه شانزمانساعت  دوتا  یکاند که   درصد اعالم کرده 7047اند.   این گروه واقع شده

ساعت برای تماشای تلویزیون داخلی  چهارتا  سهدرصد از زنان  دهکنند. حدود   تلویزیون داخلی می
 ،درصد نیز 747ساعت و  پنجتا  چهارکه  اند  درصد اعالم کرده 747کنند. در نهایت   صرف می زمان

 د.گیرن  می بهرهساعت از تلویزیون داخلی  پنجباالی 
دهند که به ترتیب اولویت   نشان می بارهها در این   یافته داخلی: ونیزیتلوهای   انواع برنامهـ 
ی سینمایی، ها  های آموزشی، خانواده، فیلم  های تلویزیونی، اخبار داخلی و خارجی، برنامه سریال

های شبکه بازار بیشترین   های دینی، مسابقات ورزشی و برنامه  مستندها، مسابقات تلویزیونی، برنامه
 745های تلویزیونی نزد زنان   از انواع برنامه گیری بهرهدهند. میانگین   وقت  زنان را به خود اختصاص می

به  یو حکایت از آن دارد که زنان گرایش کمتر تاس( 7تر از حد میانه )  که این رقم پایین شود برآورد می
 های تلویزیون داخلی دارند.  برنامه
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ها، اخبار   ، سریالموسیقیهای   به ترتیب اولویت کانال های ماهواره خارجی: میزان کاربرد برنامهـ 
سابقات های خانواده، م  های سینمایی، برنامه  های آموزشی، فیلم  داخلی و خارجی، مستندها، برنامه

زنان را به خود  زمان  بیشترین  ،خارجی ی های دینی ماهواره  تلویزیونی، مسابقات ورزشی و برنامه
 ی اندازهای نزد زنان نیز در   های ماهواره  برنامه کاربرد های این پژوهش یافته براساسدهد.  اختصاص می

 ت.اما به لحاظ نسبی بیشتر از تلویزیون داخلی اس ؛پایینی قرار دارد

 های فرهنگی زنان  ارزش جایگاه

هر غذای جدید،  آزمودنکالری و سبزیجات،   لذت بردن از غذاهای کم فرهنگ عادات غذایی:ـ 
به ترتیب در  هاو ترجیح  غذاهای محلی به دیگر غذا فرنگیفودها و غذاهای   خوردن انواع فست

تلویزیونی و ارتباطی قرار دارد.  های رنامهاز ب تأثیربه  ،عادات غذایی زنان پایانتا  نخستهای   اولویت
های   نقش رسانه ی برنامه از تأثیربه  ،شان  اند که عادات غذایی کرده بازگودرصد از زنان  07حدود 
 شش نزدیک بهو زیاد  ی اندازهدرصد آن را در  06 نزدیک بهاست.  شده دگرگون میانه ی اندازهدر  جمعی

 .اند مردهبرش ی کم اندازهدرصد آن را در 

 میزان تغییر در عادات غذایی زنان .1جدول 

 میانگین درصد فراوانی 

 1.1 02 کم

 5... 575 متوسط 2..0

 ..5. 572 زیاد

به تشریک مساعی در کارهای  باوربه همفکری با خانواده در تصمیمات،  باور انسجام خانواده:ـ 
به  باورو  گوناگونبه گفتگو با خانواده در مسائل  اورب، ها دشواریبا  رویاروییدر  رایزنیبه  باور، خانه

میزان تأثیرپذیری از  از دید پایانیتا  نخستهای   به ترتیب در اولویت آنهاو بودن با  خانوادهاز  نگهداری
در های جمعی   نقش رسانهو برنامه  تأثیردرصد از زنان  چهلاند. نزدیک به   گرفته برنامه تلویزیونی قرار

 7845متوسط و  ی اندازهدرصد در  7845، بسیار ی اندازهخانواده را در  انسجامآنها به  رایشگمیزان 
 .اند برشمردهکم  ی اندازهدرصد نیز در 

 م خانوادگینسجامیزان تمایل به ا. 2جدول 

 میانگین درصد فراوانی 

 62.1 .52 کم

 62.1 .52 متوسط 0.5

 2..6 .56 زیاد
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به اجباری بودن حجاب و  باوربه وجود خدا، میزان تقّید به خواندن نماز،  باورمیزان  داری: دینـ 
به خدا به ترتیب در  باور تحکیمحجاب و میزان تالش برای  پاسداشتپوشش، میزان تقّید به 

درصد  5046میزان تأثیرپذیری از برنامه تلویزیونی قرار دارند.  از دیدگاه پایایتا  نخستهای   اولویت
درصد نیز در  947و  بسیار ی اندازهدرصد در  7545متوسط،  ی اندازهرا در  تأثیراتان این از پاسخگوی

در میزان های جمعی   رسانهی  برنامهباید عنوان کرد که نقش  روی هم رفته. اند برشمردهکم  ی اندازه
 است. درخور نگرشهای این پیمایش،   یافته ی بر پایهو گرایشات مذهبی زنان  داری دین

 داری دین. میزان تمایل به 3دول ج

 میانگین درصد فراوانی 

 ... 65 کم

 5..1 022 متوسط 0.6

 61.1 562 زیاد

 ها  روابط متغیرها و آزمون فرضیه

 خانواده در میان زنان رابطه وجود دارد. و انسجامهای تلویزیون داخلی   شبکه کاربرد( بین 5
 در میان زنان رابطه وجود دارد. داری دینلی و های تلویزیون داخ  شبکه کاربرد( بین 7
 های تلویزیون داخلی و تغییر عادات غذایی در میان زنان رابطه وجود دارد.  شبکه کاربرد( بین 7

های تلویزیون   انواع برنامه کاربردمتغیرهایی مانند میزان  راههای تلویزیون داخلی از   شبکه کاربرد
 های سینمایی، مسابقات ورزشی، مستندهای تلویزیونی  های تلویزیونی، فیلم  داخلی از جمله اخبار، سریال

 ی گسترهسه در  ،های اجتماعی فرهنگی زنان  گرفته است. ارزش و... در این پژوهش مورد سنجش قرار
« داری دین»و « غذایی عادات رییتغ»، «انسجام خانواده»سه متغیر  راهاز محتوایی برای تحلیل 

شده و  شمردهای   متغیرهای فاصله وماهیت جز از دیداین متغیرها  ی شده است. کلیهگیری   اندازه
 برآمده برآیندآزمون همبستگی پیرسون انجام گرفته است.  راهها با همدیگر، از نآ پیوندبنابراین بررسی 

 از این آزمون در جدول زیر آمده است.

 «های فرهنگی  ارزش»و « خلیاستفاده از تلویزیون دا». میزان همبستگی بین 4جدول 

 برآیند آزمون داری  معنی (r)مقدار همبستگی  متغیر مورد آزمون

 داری  عدم معنی 2.277 2.2.1 «انسجام خانواده»و « میزان استفاده از تلویزیون داخلی»

 دار معنی 2.222 .2.05 «غذایی عادات رییتغ»و « میزان استفاده از تلویزیون داخلی»

 دار معنی .2.22 2.515 «گرایشات مذهبی»و « اده از تلویزیون داخلیمیزان استف»

 داری معنی ، پیوند84895مقادیر دهد که بر اساس آزمون همبستگی پیرسون با  نشان می باالجدول 
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 دیده ،عنوان متغیر وابسته  عنوان متغیر مستقل و انسجام خانواده به  تلویزیون داخلی به کاربردبین میزان 
مستقیم و  ی رابطه داری دینتلویزیون داخلی و تغییر در عادات غذایی و  کاربردما بین میزان ا؛ نشد

تلویزیون داخلی،  کاربرددار است. به این معنی که با افزایش میزان  مثبت وجود دارد و این رابطه معنی
به مقدار  بستهوارقم  .و گرایشات مذهبی زنان نیز افزایش یافته و بالعکس تغییر در عادات غذایی

و مقدار همبستگی بین میزان  84757تلویزیون داخلی و عادات غذایی  کاربردهمبستگی بین میزان 
 پیونددهد که هر چند  نشان می جستاراست. این  84555تلویزیون داخلی و گرایشات مذهبی  کاربرد
به نظر تر   دیگری قوی پیوندز نسبی ا ای ه گونهتلویزیون داخلی بر میزان تغییر در عادات غذایی ب کاربرد

 .است یضعیف ی اندازهباید عنوان شود که هر دو مقدار همبستگی در  روی هم رفتهاما  رسد؛ می
های فرهنگی در میان زنان  ماهواره خارجی و ارزش کاربردهای زیر در راستای   فرضیهآزمون ـ 

 مطرح است: گونه نیا
 انسجام خانواده در میان زنان رابطه وجود دارد.ای و   های ماهواره  شبکه کاربرد( بین 5
 در میان زنان رابطه وجود دارد. داری دینای و   های ماهواره  شبکه کاربرد( بین 7
 ای و تغییر عادات غذایی در میان زنان رابطه وجود دارد.  های ماهواره  شبکه کاربرد( بین 7

ماهیت،  دیدگاهنیز از  پیوندرهای واقع در این توان عنوان کرد که متغی می باالآزمون فرضیات  برای
توان از ضریب همبستگی پیرسون برای  می سببشده و به همین  شمردهای   متغیرهای فاصله وجز

از آزمون پیرسون برای بررسی این رابطه در جدول  برآمده برآیند. بهره گرفتبین متغیرها  پیوندبررسی 
 زیر آمده است.

 «یفرهنگهای   ارزش»و « های ماهواره خارجی  استفاده از کانال»بین  . میزان همبستگی5جدول 

 برآیند آزمون داری  معنی (r)مقدار همبستگی  متغیر مورد آزمون

 دار معنی 2.222 -.2.67 «انسجام خانواده»و « ماهواره خارجی کاربردمیزان »

 دار معنی 2.222 -2.6.2 «تغییر عادات غذایی»و « ماهواره خارجی کاربردمیزان »

 دار معنی 2.222 -..2.0 «داری دین»و « ماهواره خارجی کاربردمیزان »

های  خارجی و متغیرهای ارزش ی ماهواره ی رسانه کاربرددهد که بین  نشان می باالجدول  های داده
 گونه نوجود دارد. هما پیوند، داری دینانسجام خانواده، تغییر عادات غذایی و  ی گسترهفرهنگی زنان در 

منفی بوده و این  ی پیوندها همههمبستگی  ترازدار هستند. با این حال،  معنی پیوندها ی همه بینید، میکه 
 ی رسانه کاربردافزایش  راستا با همیعنی ؛ دهد که روابط همبستگی از نوع معکوس هستند امر نشان می

یابد. از بین  بلکه برعکس کاهش می ؛کند  های فرهنگی زنان افزایش پیدا نمی خارجی، ارزش ی ماهواره
خارجی و  ی ماهواره ی رسانه کاربردبین میزان  پیوندمتغیرها،  ی بارهمعکوس بدست آمده در پیوندهای

نسبی  ای به گونهدهد که  بیشتری را به خود اختصاص داده است. این امر نشان می میزانانسجام خانواده 
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های انسجام خانوادگی است. پس از آن به  بر ارزش ،ه خارجیماهوار ی رسانه ی کاهنده تأثیربیشترین 
 گرایشات مذهبی قرار دارند.ی و ترتیب عادات غذای
تلویزیون  ی رسانه کاربردهای کمی این پژوهش،   یافته ی بر پایهباید عنوان شود که  روی هم رفته
های   داشته و هر دو بر ارزش ندپیواز آن  مند بهرههای فرهنگی زنان  خارجی با ارزش ی داخلی و ماهواره

معکوس و  پیوند روی هم رفتهخارجی  ی ماهواره کاربردکه  ناهمسانی. با این کارایی دارندفرهنگی 
با  راستا هم به راستییعنی ؛ های فرهنگی زنان دارد  مستقیم با ارزش ی تلویزیون داخلی رابطه کاربرد

اما ؛ های فرهنگی آنها کاهش یافته و بالعکس  ارزشخارجی در بین زنان،  ی ماهواره کاربردافزایش 
ارزشی کمتری هستند. البته در کنار  دگرگونی، دارای گیرند بهره می بیشترزنانی که از تلویزیون داخلی 

 جستارتواند در این   دیگری نیز می های گوناگون سازهخارجی  ی تلویزیون داخلی و ماهواره ی رسانه
ها پرداخته شده و به نوعی اطالعات در این   های کیفی به این مقوله  ر بخش یافتهداشته باشند که د کارایی

 زمینه تکمیل شده است.

 ها  های محتوایی جهت تحلیل محتوای کیفی مصاحبه  . حوزه6جدول 

 های محتوایی  های حوزه  مقوله ها  ردیف حوزه

 انسجام خانواده حوزه محتوایی اول

 عادات غذاییتغییر  حوزه محتوایی دوم

 داری دین حوزه محتوایی سوم

رسانه و نیز کارشناسان  ی کارشناسان و متخصصان حوزه ،اما محورهایی که برای مصاحبه با زنان
های فرهنگی در نظر گرفته شد، در کادر زیر   ارزش ی شناختی زنان در زمینه مطالعات جامعه ی حوزه

 قابل مشاهده است.
 اسانمحورهای مصاحبه با کارشن

 خانواده ای بر تحکیم تلویزیون داخلی و ماهواره تأثیرات
 ای بر تغییر فرهنگ عادات غذایی تلویزیون داخلی و ماهواره تأثیرات
 ای بر گرایشات مذهبی تلویزیون داخلی و ماهواره تأثیرات

 . محورهای مصاحبه با کارشناسان و متخصصان1شکل 

 روش کیفی یها یافته

سازی واحدهای   یعنی خالصه ؛ی محتوایی با فرآیند روش تحلیل محتوای کیفیها  بخشهر یک از 
ها   کدها و ساختن مقوله سازی یکپارچهشده و  گزیده، تخصیص کد به واحدهای معنی بخشمعنی هر 

های فرهنگی زنان شناسایی و   بر ارزش تأثیرگذار بنیادینهای   هزمین پایان،مورد بررسی واقع شده و در 
 بندی از آنها انجام گرفته است.  اولویت
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 محتوایی اول: انسجام خانواده ی حوزه

های مورد توجه کارشناسان و  ها و چالش گفتمانترین  یکی از مهم ،تحکیم بنیان خانواده جستار
 های وابسته ترین ارزش گرایی یکی از مهم خانواده و در این میان امروزی جامعه است نظران صاحب

 ای همچنین سازه .کند الگویی از سازمان اجتماعی اشاره می هکه ب شود رده میشمبه هر فرهنگی 
 گیری افراد نسبت به آسایش، وفاق و رفاه اعضای خانواده را نشان گرایی و جهت جمع سرشتاست که 

 دهد. می
بر این . تحقق امنیت روانی در جامعه است ی انگیزهترین  مهم ،امنیت روحی و روانی در خانواده

امنیت روانی  سبببه همین . مستحکم و امن باشد سراسراس باید تالش کرد که نهاد خانواده اس
توانند رشد و تعالی داشته و مجموعه رفتارهایی را  ترین مواردی است که افراد می خانواده یکی از مهم

 . درون خود نهادینه کنند
واحد تلخیص  69 در این بخش، های مرتبط سازی مصاحبه  روی هم رفته و پس از تجمیع و خالصه

ی ماهواره بیشترین کارایی را در چگونگی تحکیم  شوندگان، کارایی رسانه  شده بدست آمد. از نگاه مصاحبه
مانند خیانت به  رمتعارفیغتوان به تبلیغ روابط   کند. در این راستا می  ی زنان شهر مهاباد ایفا می خانواده

ی  مثلثی توسط رسانه ند ازدواج سفید، روابط آزاد دختر و پسر، روابطگیری روابطی مان  شکل عادی و شکل
  ماهواره اشاره کرد.

گیری   یکسان ماهواره و تلویزیون داخلی در شکل کاراییبر  شوندگان مصاحبهاز  یگروه دیگر
وله شوندگان بر این مق  درصد از مصاحبه 55490دارند.  تأکید گوناگونهای   انگارهتحکیم خانواده به 

 اند.   اذعان کرده
داشته و میزان آن  پافشاریبر آن  شوندگان مصاحبهدیگری است که  ی ضعف رسانه داخلی، مقوله

داخلی در انسجام خانوادگی با  ی توان بر کارکرد ضعیف رسانه  مشابه گروه قبلی است. در این زمینه می
های تلویزیون   ضعیف محتوای برنامهو یا سنخیت پایین و  کاراهای محوری و سنتی   حذف برخی ارزش

 داخلی با خانواده در دنیای واقعی اشاره کرد. 
 به راستیدارند.  تأکیدبر آن  شوندگان مصاحبهدیگری است که  ی سبک زندگی، مقوله دگرگونی

ه ویژه هایی مانند تضعیف نقش نظارتی والدین ب  بر مقوله شوندگان مصاحبهدرصد از  دوازده نزدیک به
های   از رسانه تأثیربر فرزند و تقویت نقش حمایتی آن از رفتارهای کاذب در قالب آزادی روابط به  مادر

 دارند.  تأکیدهای اجتماعی مجازی   خارجی و شبکه
های اجتماعی مجازی، نظام مردساالرانه، نهادهای تربیتی و آموزشی و   به همین ترتیب شبکه

. کارساز استشوندگان،   ام خانواده از نگاه مصاحبهتفکرات اومانیستی بر سمت و سوی استحک
 همراه با فراوانی و درصد در جدول زیر آمده است. ،بر تحکیم خانواده کارا فرجامینهای   مقوله
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 «انسجام خانواده»محتوایی  ی های نهایی حوزه  . مقوله7جدول 

 درصد فراوانی های نهایی  مقوله ردیف 

«
ده

وا
خان

م 
جا

س
ان

» 

 65.06 01 ماهواره ی رسانه تأثیرات 5

 ...51 55 یکسان ماهواره و تلویزیون تأثیرات 0

 ...51 55 ضعف رسانه داخلی 6

 .55.1 . تغییرات سبک زندگی .

 2..1 . های اجتماعی مجازی  شبکه 1

 61.. 6 های اجتماعی  ماهواره و شبکه 5

 61.. 6 نظام مردساالرانه 7

 2..0 0 وزشینهادهای تربیتی و آم .

 2..0 0 تفکرات اومانیستی .

 522.22 .5 مجموع 52 

 داری دینمحتوایی دوم:  ی حوزه

های   ی محتوایی دیگر مد نظر این پژوهش بود که مصاحبه های مذهبی به عنوان گستره گرایش
ر ایمان به گوناگونی با کارشناسان و متخصصان وابسته در این حوزه انجام گرفت. باور بر این است که د

بخشد. به راستی   ای قدرت معنوی به انسان متدین می وجود دارد که گونه انگیزی شگفتخدا، نیروی 
 ای گونهبه  ؛خود دیده دین و مذهب است نهادهایی که جامعه بشری به نیتر مهمترین و  یکی از اساسی

 باورهایحفظ و ثبات  ،نبه عبارتی کارکرد دی و بشر خارج از این پدیده زیست نکرده گاه چیهکه 
دین هر فرد واقعیت  شوند. عی در نظر گرفته مییفرهنگی در مورد نیازهایی است که مقدس و ماوراءالطب

مذهبی با سرنوشت انسان پیوند  باورهای. گذارد کند و بر هویت او نیز اثر می وجود او را مشخص می
قرار  تأثیرر زندگی انسان را عمیقا  تحت در قلب انسان، اصول دیگ باورهاهای این  خورد و جوشش می
ماهواره با بیشترین تکرارپذیری در  ی رسانه کاراییهای قبلی، در اینجا نیز   مقوله ی روش بر پایهدهد.  می

های انجام یافته بر   درصد مصاحبه 70قرار گرفته است. حدود  نخست، در رتبه شوندگان مصاحبهمیان 
 ی رسانه ی توان بر مواردی مانند نگاه ابزاری و کاالگونه  در این زمینه میداشته است.  تأکیداین مقوله 

داخلی  ی های جنسیتی اشاره کرد. ضعف رسانه  شعار حقوق زنان و برابری زیرجنسی  ی ماهواره از جنبه
برای د. کن  می دگرگونداشته و سمت و سوی آن را  کاراییمذهبی  های مقوله دیگری است که بر گرایش

تواند   داخلی به دلیل ساختار ایدئولوژیک و بسته، نمی ی توان به این مقوله اشاره کرد که رسانه  می نهنمو
. گروهی از دهد انجام میاما ماهواره این کار را  ؛های دینی را به صورت گسترده مطرح کند  چالش

سانه داخلی و خارجی با همخوانی الگوهای ارائه شده در ر نبودنیز بر مواردی مانند  شوندگان مصاحبه
از سوی ماهواره و تلویزیون داخلی با  داری دینهای دینی و سنتی زنان کشور و ارائه الگوهای   ارزش
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خارجی و داخلی بر  ی یکسان رسانه کاراییدر قالب  ناهمساناما با اشکال نمایش  ؛محتوای یکسان
دیگری است که برخی  ی ، مؤلفهداری دین ی کنند. نسبی بودن مقوله  می تأکیدهای مذهبی   گرایش

ای نسبی است و زنان با   مقوله داری دینکنند که   می چنین بازگوبر آن اذعان کرده و  ها شونده مصاحبه
. بهره گیرندخارجی در این زمینه  ی داخلی و یا رسانه ی های رسانه  توانند از شبکه  سالیق دینی خود می

 های سازهداری،   اجتماعی، نظام اقتصادی سرمایه ی ماهواره و شبکه هایی مانند  به همین ترتیب مقوله
گاهی و بینش  های ای هستند که بر گرایش  های عمده  از جمله مقوله ،اجتماعی اقتصادی و سطح آ

 دهند )جدول زیر(.  گذاشته و به آن سمت و سو می کاراییمذهبی زنان 

 «ریدا دین»های نهایی حوزه محتوایی   مقوله .8جدول

 درصد فراوانی های نهایی  مقوله ردیف 

«
ن

دی
 

ی
دار

» 

 .2..6 51 ماهواره ی رسانه کارایی 5

 07.07 50 داخلی ی ضعف رسانه 0

 55.65 1 یکسان ماهواره و تلویزیون کارایی 6

 .2.. . داری دین ی نسبی بودن مقوله .

 11.. 0 های اجتماعی  ماهواره و شبکه 1

 11.. 0 ارید  نظام سرمایه 5

 11.. 0 اجتماعی اقتصادی های سازه 7

 11.. 0 آگاهی و بینش تراز .

 522.22 .. مجموع . 

 عادات غذایی دگرگونیمحتوایی سوم:  ی حوزه

های فرهنگی زنان است که مورد بررسی و   دگرگونی عادات غذایی از دیگر متغیرهای وابسته به ارزش
شناسایی شده  شوندگان مصاحبههای ناهمسان بر این جستار از سوی  لهواکاوی قرار گرفته و کارایی مقو

این پدیده که . ایم در بین جوامع ناهمگون بوده «گذار تغذیه» ای با نام های اخیر شاهد پدیده است. در سال
ای جهانی به سان بسیار گسترده مورد مطالعه قرار گرفته، عبارت است از دگرگونی رژیم  به عنوان پدیده

ها و سبزیجات به نوعی رژیم غذایی توأم با مصرف  ها، میوه ذایی سنتی سرشار از فیبر و توأم با مصرف دانهغ
ی سنتی،  به نوعی باید گفت که در الگوی تغذیه. باالی چربی، شکر، نمک و سایر غذاهای فرآوری شده

ی  ه جدید، انتخاب گونهآوردند؛ ولی در الگوی تغذی افراد برای رفع گرسنگی به مصرف غذاها روی می
دهی  ها در شکل کارایی رسانه .های فرهنگی گوناگون مانند مد است ها و سازه غذای افراد تحت تأثیر رسانه

ای، رفتارهای  های رسانه رفتار و باورهای مردم بسیار باالست و بسیاری از مردم تحت تأثیر تبلیغات و برنامه
تری را که در  دهند و شاید نتوانند خطرات واقعی ذایی تغییر میی خرید و مصرف مواد غ خود را در زمینه

سازی    اند، در کنار خود احساس کنند. در همین راستا پس از تجمیع و خالصه ها مطرح نشده رسانه
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دهد که روی   چهل واحد تلخیص شده به دست آمد. دروندادها نشان می های وابسته به این بخش،  مصاحبه
های   ی ماهواره بر دگرگونی عادات غذایی عمدتا  در جنبه منفی آن، بیشتر از سایر مؤلفه سانههم رفته کارایی ر

اند و   های انجام یافته در این باره بر این مقوله تعلق داشته اثرگذار بر آن است. چهل درصد از مصاحبه
کاتی مانند غافل شدن از جستار توان به ن های دیگر دارد. در این باره می  ناسازگاری کمابیش فاحشی با مقوله

گیری اندک از غذاهای محلی و مفید  های خارجی و بهره  سالمتی در عادات غذایی با تأثیرپذیری از رسانه
ویژه ماهواره  ها به   های غذایی گوناگون و پرهزینه به دست رسانه  های رژیم  برای سالمتی، گسترش انواع الگو

ها و ... اشاره کرد که به دست   اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی خانوادهخوانی آن با جایگاه  و نبود هم
اند   شوندگان بر این موضوع اذعان کرده  شوندگان مورد تأکید بوده است. در برخی نکات مصاحبه مصاحبه

ی خارجی و تلویزیون داخلی به یک میزان بر دگرگونی عادات غذایی در میان زنان کارایی  که ماهواره
گذاری   توان به دگرگونی عادات و رژیم غذایی به تأثیر از روند جهانی شدن و ارزش  اند. برای نمونه می  هداشت

 های داخل و خارج )به صورت پنهان یا آشکار( در این  آن به سمت فرم و مدیریت بدن از سوی رسانه
 ی گاه ابزاری و اقتصادی به مقولهاند. ن  شوندگان بر آن تأکید داشته  زمینه اشاره کرد که برخی از مصاحبه

ی دیگری است که برخی از  داری، مقوله  دگرگونی عادات غذایی در دنیا در قالب نظام اقتصاد سرمایه
هایی مانند دگرگونی   بر مقوله شوندگان مصاحبهاند. تأکید برخی از  شوندگان آن را بازگو کرده مصاحبه

ویژه   ای به  های رسانه  ی بیشتر برای صاحبان و مدیران شبکهی غذایی با هدف سودآور ها و ذائقه  نگرش
گسترش  ی سالمت  ناشی از تغذیه و پرداختن تنها به سودآوری در ماهواره و همچنین نبود توجه به مقوله

ی داخلی و عوامل اجتماعی  دگرگونی عادات غذایی، گواهی بر این ادعاست. به همین ترتیب ضعف رسانه
شوندگان بر دگرگونی عادات غذایی زنان تأثیر  های دیگری هستند که از نگاه مصاحبه  اقتصادی مقوله

 زیر آمده است. های نهایی در این گستره، به همراه فراوانی و درصد آن در جدول  گذارند. مقوله  می

 «غذایی دگرگونی عادات»های نهایی حوزه محتوایی   . مقوله9جدول 

 درصد انیفراو های نهایی  مقوله ردیف 

«
ی

ذای
 غ

ت
ادا

ع
» 

 2.22. 55 رسانه ماهواره کارایی 5

 00.12 . یکسان ماهواره و تلویزیون کارایی 0

 00.12 . داری  نظام سرمایه 6

 50.12 1 داخلی ی ضعف رسانه .

 0.12 5 اجتماعی اقتصادی های سازه 1

 522.22 2. مجموع 5 

 های جزئی و کلی نهایی  مقوله

دست آمده ه های خرد ب  مقوله ی همهحله از فرآیند تحلیل محتوای کیفی این پژوهش، در آخرین مر
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های کلی   فراوانی تجمیع و در جدولی منتقل شد. سپس مقوله برحسب ،های انجام یافته  از مصاحبه
تر دارای وجه اشتراک بین آنها، استخراج شد. بدین   های جزئی  مقوله یکپارچگینهایی از تجمیع و 

رسانه داخلی و خارجی،  کارایی ضعف رسانه داخلی، کارایی ماهواره خارجی، ی رسانه کاراییتیب تر
اجتماعی  های سازهنظام اجتماعی کشور،  دگرگونی کارایی داری،  تفکرات اومانیستی و سرمایه

های   بر ارزش کارسازی پایانی  تا  نخستهای   های اجتماعی مجازی در اولویت  شبکه کارایی اقتصادی،
 قرار دارد. هاگیری آن  فرهنگی زنان و جهت

  کاراهای جزئی و کلی نهایی   . مقوله11جدول 

 فراوانی به فراخورهای اجتماعی فرهنگی زنان   بر ارزش

 فراوانی های کلی نهایی  مقوله فراوانی های جزئی نهایی  مقوله ردیف 

«
ش

رز
ا

  
ن

زنا
ی 

نگ
ره

ی ف
ها

» 

 15 خارجی ی ماهواره ی رسانه ییکارا 15 خارجی ی ماهواره ی رسانه ییکارا 5

 .0 داخلی ی ضعف رسانه ییکارا .0 داخلی ی ضعف رسانه ییکارا 6

 01 داخلی و خارجی ی رسانه ییکارا 01 داخلی و خارجی ی رسانه ییکارا .

 6 نظام مردساالرانه در کشور ییکارا 1
 55 نظام اجتماعی کشور دگرگونی ییکارا

 . سبک زندگی های یدگرگون 5

 1 های اجتماعی ماهواره و شبکه 7
 . های اجتماعی مجازی  شبکه کارایی

 . های اجتماعی شبکه ییکارا .

 0 تفکرات اومانیستی غربی .
 56 داری و اومانیستی  تفکرات سرمایه

 55 یدار هیسرمانظام  ییکارا 52

 6 اجتماعی، اقتصادی جایگاه 55

 55 جتماعی اقتصادیا های سازه
 0 نهادهای تربیتی و آموزشی 50

 . داری دین ی نسبی بودن مقوله 56

 0 آگاهی و بینش تراز .5

 516 مجموع 516 مجموع 51

های فرهنگی زنان، ارقام   بر ارزش فرجامینهای   مقوله ییکاراتر میزان   نمایش واضح برایدر ادامه 
 ول زیر نشان داده شده است.به فراوانی در جد وابسته

 های فرهنگی زنان  بر ارزش کاراهای کلی نهایی   بندی مقوله  . اولویت11جدول 

 
ی ماهواره  رسانه

 خارجی

ضعف رسانه 

 داخلی

ی داخلی  رسانه

 و خارجی

تفکرات 

داری  سرمایه

 و اومانیستی

دگرگون نظام 

اجتماعی 

 کشور

های  یازه

اجتماعی 

 اقتصادی

های   شبکه

عی اجتما

 مجازی

 . 55 55 56 01 .0 15 فراوانی

 7 5 1 . 6 0 5 اولویت
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 یریگ جهینت. 6

ها و هنجارهای اجتماعی فرهنگی در فضای  توان گفت امروزه ارزش پژوهش می برآیند پایانیدر 
های فرهنگی زنان شهر مهاباد نیز از   است. ارزش به خود گرفته ای تازهای و ارتباطی شکل  رسانه یفّناور

ماهواره  ویژه به تلویزیونی  ی برنامهاز  گیری بهرهزنان به  ی این روند مستثنی نبوده و با گرایش فزاینده
ها  برنامهگیری از   گرفته است. بهره قرار ها سازهاین  تأثیر های فرهنگی آنها نیز تحت  خارجی، ارزش

هایی مانند  ارزش ه ویژهآنها ب های فرهنگی  بر ارزش های گوناگون، روشدر بین زنان به تلویزیونی 
 بوده است. کارامذهبی  های غذایی و گرایش دگرگونی عاداتانسجام خانواده، 

های فرهنگی   تلویزیون داخلی و مجموع متغیرهای ارزش گیری از بهرهآزمون فرضیات میزان  برای
ضریب همبستگی  از ،های مذهبی زنان عادات غذایی و ارزش دگرگونیانسجام خانواده،  ی در حوزه

  تلویزیون داخلی به به کارگیریای بین میزان   حاصل نشان داد که رابطه برآیندپیرسون بهره گرفته شد. 
اما بین ؛ نشد دیدهداری  معنی پیوند 84895عنوان متغیر مستقل و انسجام خانواده با مقدار همبستگی 

 های و گرایش 84757یی با مقدار همبستگی تلویزیون داخلی و دگرگونی در عادات غذا یریبه کارگمیزان 
دار هستند. به  مستقیم و مثبت وجود دارد و این روابط معنی پیوند ،84555مذهبی با مقدار همبستگی 

و گرایشات  های زنان در عادات غذایی این معنی که با افزایش میزان استفاده از تلویزیون داخلی، ارزش
ها در راستای استفاده از ماهواره خارجی و   فرضیهین آزمون مذهبی افزایش یافته و بالعکس. همچن

نشان داد که بین استفاده از رسانه ماهواره خارجی و متغیرهای زنان در حوزه های فرهنگی زنان  ارزش
با  داری دین، -84708غذایی با مقدار   تغییر عادات -84739انسجام خانواده، با مقدار همبستگی 

منفی بوده و این  پیوندها ی همهدار وجود دارد. با این حال، نمره همبستگی  عنیرابطه م -84770مقدار 
یعنی به موازات افزایش ؛ معکوس هستند ی گونههمبستگی از  پیوندهایدهد که  امر نشان می

بلکه برعکس  ؛کند  های فرهنگی زنان افزایش پیدا نمی ماهواره خارجی، ارزش ی از رسانه برداری بهره
از  مندی بهرهبین میزان  پیوندمتغیرها،  ی بارهدست آمده دره معکوس ب پیوندهایابد. از بین ی کاهش می

تری را به خود اختصاص داده است. این امر  ماهواره خارجی و انسجام خانواده مقدار بیش ی رسانه
مات کاهنده رسانه ماهواره خارجی بر استحکا کاراییبیشترین  ،نسبی ی به گونهدهد که  نشان می

 روی هم رفتهمذهبی قرار دارند.  های گرایش و خانوادگی است. پس از آن به ترتیب عادات غذایی
خارجی در رویکرد جهانی شدن جوامع  ی تلویزیون ماهواره ای همچون ویژههای  رسانه ،توان گفت می

تضعیف و شده بیشتر  در الگوهای ارائه  .کنند الگوهای جهانی را بیشتر برجسته سازند می کوشش
 گیرد. های خانواده و دینی مد نظر قرار می حذف ارزش

کرد که  چنین برداشتتوان  و رضامندی می به کار گیرینظریه  ی بر پایهبا این حال باید اذعان نمود 
آنچه را  ها سازهو نقش اجتماعی مخاطبان مهم است و زنان بر اساس این  ها دلبستگیها،  نیازها، ارزش

 ،این نظریه های انگاره(. بر پایه 36: 5799زاده،  )مهدی کنند د و بشنوند، انتخاب میخواهند ببین می
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اما تلویزیون  را از آن خود کرده؛زنان موفقیت کمتری  یها یدلبستگنیازها و  تأمینتلویزیون داخلی در 
و چنین زنان موفقیت بیشتری داشته است. در پرت ها یدلبستگنیازها و  تأمینخارجی در  ی ماهواره

پردازان مکتب انتقادی از جمله مارکوزه اشاره کرد که در این زمینه بر نقش  توان به نظریه می کندوکاوی
کنند که صنعت فرهنگ  گرایی اشاره می بر اساس سیاست مصرف ،های تلویزیونی برنامهفرآیندی 

های زندگی افراد و  حوزه کند و ابزاری است برای سلطه بر انسان که نیازهای کاذب را تولید و ارضا می
از این رویکرد صنعت  (.780:5799 زاده، مهدیدهد ) می آزادی درونی آنان را مورد تهاجم قرار 

زند و  به تحمیق و استبداد فکری و روحی افراد در جامعه به صورتی اجباری دست می ای گونهفرهنگ به 
کند تا افراد را به شکلی یکسان و واحد  مییکسان ارائه  ای گونههای فرهنگی را به  جلوه ی همهمحتوی 

 باور دارد که(. بر این اساس کریس روژک 39-78:5773 و عامری، یریام مینق، )ابراهیمی درآورد

 ای گونههژمونی حول مضامین مشترکی چون کسب رضایت عامه، رهبری فکری و اخالقی، خلق 
افع طبقات فرودست در نظام برساختن شکل خاصی از عرف عام و ترکیب من ،جمعی ی اراده

کند  (. استوارت هال در بحث هژمونی استدالل می550:7887 روژک،زند ) ایدئولوژیک حاکم دور می
های متضاد یا توافقی را برای مخاطب فراهم  های تلویزیون به رغم آنکه امکان انواع قرائت متن یا برنامه

سازد  غ و مقوی ایدئولوژی حاکم است مرجح میاما ساختارشان همواره معناهایی را که مبل ؛کنند می
 (.758-757:5777 پور، )هال، ترجمه وقفی

ها  خارجی همسو با تئوری ی های ماهواره زنان از برنامه گیری بهرههای این پژوهش در  یافته بنابراین
 ی پایه گیرد. بر قرار می پذیرشها مورد  اندیشمندان مکتب انتقادی، مطالعات فرهنگی و نئومارکسیست

کرد، تلویزیون ماهواره خارجی فرهنگ مصرف و  برداشتتوان  نظری این دیدگاه می های انگاره
داری را  ها و سبک زندگی غربی و الگوی مصرف کشورهای پیشرفته و نظام سرمایه سازی ارزش برجسته

مادی و اصول  یورفّناگیدنز در این زمینه دانش بازاندیشانه بر  که گونه همان ،دهد می گسترشالقا و 
این  گونه  ( بدین5770 داند )گیدنز، ترجمه ثالثی، منجر به تضعیف دین و سنت می اجتماعی را

رنگ شدن اهمیت و ارزش  همچنین کم ،های دینی و ارزش ها پرسمانزدایی از  توانند با قبح ها می برنامه
های   یافته برآیندها،فزون بر این آن در زندگی افراد منجر به دور شدن از هویت ملی و مذهبی گردد. ا

های ماهواره خارجی در بین زنان روند   شبکهبه کارگیری کیفی در این پژوهش نشان داد هر چند 
بوده  تأثیرگذار های فرهنگی آنها  بر ارزش گمان بیهای اخیر به خود گرفته است و این   ای در سال  فزاینده

 ی ضعف رسانهدیگری مانند  مهم های سازهاما در این بین  ؛کند  می بازشناختهو سمت و سوی آن را 
نظام  دگرگونیاز فرآیند جهانی شدن،  تأثیرداری و اومانیستی به   تفکرات سرمایه ی داخلی، سیطره

 ی ویژه کاراییهای اجتماعی مجازی در کنار   اجتماعی، اقتصادی، شبکه های سازهاجتماعی کشور، 
های ارزشی زنان در   گیری جهت ی کننده نییتعداخلی،  ی ناچیز رسانه اییکارماهواره خارجی و  ی رسانه

 برایندتوان گفت  های مطرح شده در این پژوهش می نظریه ی درونمایه بازبینیشهر مهاباد است. با 
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(، حیدری و حیدری، 5799) یسبحانهاشمی،  تحقیقات پیشین انجام یافته از جمله: حسنیان، بنی
(، یاورنو، 7859هاوارد )(، 5796) یلیاسماع(، رحمانی و وحیدا، 5790) اریرشه(، 5797) یمیقد

. به ستپژوهش حاضر همسو برآیند(، با 7885پاپکن ) (، بری5797فکور ) شمخانی، رشیدی، وزینی
ها و نقش  تلویزیون داخلی بر تثبیت و ارتقای ارزش ی این مطالعه بر رویکرد نقش سازندهعبارتی 
شده  تأکیدهای فرهنگی زنان  ارزش دگرگونیتلویزیون ماهواره بر  ی کننده فیتضعو تخریب ی  دوسویه
 جمله از ها ارزشسنجش پژوهش باید به محدودیت  برآیندبا اعتبار  پیوندبر این در  افزوناست. 

 هاست ارزشدین و  ی پژوهشگران حوزه توجه موردو  زیبرانگ چالش های پرسمانکه یکی از  داری دین
بر دشواری  ،فرهنگی اجتماعی ها ارزشو گوناگونی آن در سایر  ها ارزشچنانکه وجود این  ؛کرداشاره 

 .افزود یم (...و دارانه جانبی ها یریسوگ ،ادراکات، احساسات، تعصبات) یفیکاین موضوع در روش 

 پیشنهادات. 7

  به  وابستهمسائل  های فرهنگی اجتماعی و  گیری ارزش  همه برایاتخاذ رویکرد و نگاه تلفیقی
 های آن؛  ها و سریال  های تلویزیونی اعم از میزگردها، فیلم  برنامه ی همهتحکیم خانواده در 

  هر  راستینو  شده شناختهبین اعضای خانواده و تبیین جایگاه  پیوندهایالگوپردازی تعادل در
 ردساالری و یا فرزندساالری.ساالری، م  خود و پرهیز از زن راستینکدام از اعضای خانواده در شکل 

 همانندفرهنگی  های سازههای صورت گرفته در بخش کیفی پژوهش حاکی از آن بود که  مصاحبه 
سنتی به  یها ارزش دگرگونیو گرایش زنان به  دلبستگیبر  ...سینما، هنرپیشگان داخلی و خارجی و

تشویق افراد به زندگی سالم  برایسب باید الگویی منا ها سازهکه این  آنجااست. از  رگذاریتأثمدرن 
هایی برای درست اندیشیدن در  مشوق همچونفرهنگی  های سازهالگوها و  ،گردد باشند، پیشنهاد می

ی نابهنجار ها سازهشوند تا از گرایش و تقلید کورکورانه از  شناساندهها اجتماعی به جامعه  راستای ارزش
 جلوگیری شود.

 تلویزیون  ی رسانه راههای مذهبی از   اقوام و اقلیت ی همههبی و دینی مذ های گفتماندهی   پوشش
های مذهبی و سوق ندادن آنها به   ملی در بین اقلیت ی اعتمادی به رسانه  داخلی و بدین ترتیب سلب بی

 ای خارجی؛  های ماهواره  سوی شبکه

 گاه ناهمگونهای   برنامه نمایاندن فرازناشویی و  پیوندهایای سازی زنان با پیامده  با هدف آ
 های اخالقی.  ها متناسب با آموزه  های تعامل و معاشرت با انسان  شیوه شناساندن
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 ...های فرهنگی های جمعی در بازنمایی انتقال ارزش تأثیر رسانه
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