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سنتز پژوهی تأثیر استفاده از شبکه های 
ماهواره ای بر سبک زندگی دانشجویان
مورد مطالعه: مقطع ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی 

دانشگاه آزاد تهران شرق

چکید�ه
همنشینی  عنوان  به  ناخواسته  یا  خواسته  ماهوارهای،  شبکه های  بی شک 
مجازی، بر شیوه زندگی مردم به ویژه جوانان، در مسائلی همچون پوشش، 
آرایش، گفتار، کردار، و باورها و طرز فکر آنان اثر می گذارند. میزان اثرپذیری 
مردم از این رسانه ها در هر جامعه ای با نوعی احساس حقارت و محروم شدن 
یا کمبود در بیننده در ارتباط است. به گونه ای که فرد در نتیجه تماشای این 
گونه برنامه ها و مقایسه با آنچه بر صحنه تلویزیون مشاهده می کند، احساس 
از کشور و  از زندگی می کند، بحث شبکه های ماهوارهای خارج  نارضایتی 
آسیب های اجتماعی- فرهنگی که وارد می سازد و راهکارهای مقابله و تأثیر 

مخرب آن از مسائل مهم مورد نظر اندیشمندان و نهادهای دولتی است.
در جامعه به دلیل بهبود اوضاع اقتصادی مردم، ابراز وجود در بین جوانان 
به مثابه یک ارزش اجتماعی به سرعت در حال رشد است. یکی از دالیل 
روزافزون  گسترش  اقتصادی،  رفاه  بر  عالوه  موضوع  این  شدن  پررنگ 
بر  روز  به  روز  که  این  به  توجه  با  است.  خانواده ها  در  ماهواره  از  استفاده 
رسانه های جهانی، به ویژه شبکه های ماهوارهای سکوالر افزوده می شود، 
بیم آن می رود که این رسانه ها در بطن زندگی کشورهای در حال توسعه، 
نظیر ایران وارد شده و درون نوع گرایش ها، نگرش ها نسبت به زندگی و 
در حالت کلی، سبک زندگی آنها را که عمدتا منبعث از دین و ارزش ها و 
هنجارهای فرهنگی جامعه است، دگرگون سازد، و پیشنهاد می شود از طریق 
برنامه ریزي صحیح رسانه هاي داخلی سطح کیفی زندگی جامعه افزایش یابد 
و هر کشور بر اساس مالحظات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود به طراحی 

یک سیستم مناسب بپردازد.
واژگان�کلید�ی

شبکه های ماهواره ای، سبک زندگی، سریال های ماهواره ای.
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مقد مه 
د گرگونی  د ستخوش  و  متحول  جهانی  د ر  ما 
)گید نز،  می کنیم  زند گی  د ائمی  و  چشم گیر 
1373: 555(. به قسمتی که شگفت انگیزترین 
تغییرات  می توان  را  معاصر  د نیاي  ــد اد   روی
آنچه   .)3  :1369 )لنسکی،  د انست  اجتماعی 
ژرف  سریع،  تحوالت  و  تغییر  چنین  زمینه 
د ستاورد هاي  است،  آورد ه  پد ید   را  شگفتی  و 
تکنولوژیک جد ید  بشري است. د ستاورد هایی که 
به عنوان تکنولوژي هاي نوین ارتباطی اطالعاتی 
برخی  که  است  رو  این  از  می شوند .  شناخته 
خبر از استیالي یک پاراد ایم تکنولوژیک جد ید  
می د هند  که بر محور تکنولوژي هاي ارتباطی 

سازمان یافته است )کاستلز، 1380: 59(.
جهانی شد ن تأثیر شگرف و غیر قابل انکاري بر 
تمامی جنبه هاي زند گی گذاشته است. انتشار 
سریع اید ه ها از طریق فناوري هاي نوین رسانه اي 
)ماهواره( بر گوناگونی اجزاي فرهنگی و سبک 
زند گی افزود ه و تنوع و تکثر امکان تجلی و بروز 
پاره فرهنگ ها را به وجود  می آورد  و زمینه ظهور 
محصوالت فرهنگی را نیز د ر عرصه بین المللی 
فراهم می کند . د ر جهان امروز ماهواره با انتقال 
اطالعات و معلومات جد ید  و مباد له افکار عمومی 
د ر راه پیشرفت فرهنگ و تمد ن بشري نقش 

بزرگی را به عهد ه گرفته است.
مفهوم سبک زند گی تجسم یافته ترجیحات 
و  آمد ه  د ر  عمل  صورت  به  که  است،  افراد  
قابل مشاهد ه هستند  و الگوي غیر تصاد فی و 
ماهیتی طبقاتی د ارد ، سبک زند گی به وسیله 
شاخص هایی چون نوع روابط اجتماعی، نحوه 
بد ن  مد یریت  و  فراغت، سلیقه  اوقات  گذران 
طول  د ر  است.  گرفته  قرار  سنجش  مورد  
سال هاي )1970( به بعد  مفهوم سبک زند گی 
از سوي جامعه شناسان بیشتر مورد  توجه قرار 

گرفت.
عمد ه مطالعات آن ها د ر این زمینه د ر خصوص 
ارتباط این مفهوم با ساختار اجتماعی )به طور 
عام( بود ه است. گرچه جامعه شناسانی همچون 
بررسی  را  مفهوم  این  از  ابعاد ي  »بروزیمل« 

کرد ه اند ، اما د ر واقع این مفهوم، مفهومی متعلق 
به د وران رشد  و گسترش طبقه متوسط است 
و همراه با طبقه متوسط کاربرد  آن فزونی یافته 

است )گوشبر، 1384: 27(.
تصویري  رسانه هاي  قد رت  د رباره  »کازنو1« 
هم  به  از  جویبار  که  طور  همان  می گوید : 
می آیند ،  وجود   به  بزرگ  رود هاي  پیوستن 
پد ید   کوچک  روید اد هاي  از  بزرگ  رود هاي 
رسانه هاي  پیام هاي  جریان  این  می آیند ، 
تصویري هستند  که به تد ریج با پیوستن به هم، 
ما را د ر خود  غرق می کنند  و د ر روش و شیوه 
بیشترین  می کنند .  ایجاد   تغییراتی  ما  عمل 
و  تشکیل می د هند   را جوانان  ایران  جمعیت 
نوجویی و نیاز به نو شد ن یکی از مظاهر اساسی 
د وران جوانی و د وره تثبیت شخصیت فرهنگی 
و اجتماعی فرد  است، که به اشکال گوناگون 
د ر سبک زند گی مانند  شیوه لباس پوشید ن، 
طرز رفتار، مسائل اعتقاد ي و ... بروز می کند . 
از آنجا که اینان سرمایه هاي ملی جهت اد اره 
کرد ن کشور هستند ، باید  باورها، گرایش ها و 
تمایل های الزم براي پیشرفت و توسعه جامعه 
را د اشته باشند ، تا به عنوان سرمایه هاي اساسی 
توسعه  فرایند   و تسهیل کنند ه  تعیین  جامعه 
پاید ار، د ر تمامی مقوله هاي فرهنگی، سیاسی، 
اجتماعی، اقتصاد ي و ... باشند . جوانان د ر مسیر 
شکل گرفتن سبک زند گی و شخصیت خود  به 
راه حل هایی متوسل می شوند  که این راه حل ها 
اغلب به شکل یافتن الگوها است، د ر این میان 
نهاد هاي اجتماعی نه تنها نتوانستند  نقش فعال 
و اثربخشی د ر شکل د هی به الگوهاي جوانان 
د ر سبک زند گی و شخصیت آنان د اشته باشند ، 
ناقص خود  موجبات گرایش  با عملکرد   بلکه 

جوانان را به الگوهاي غربی د امن زد ند .
و  فراگیر  رسانه هاي جمعی  گسترش  و  رواج 
اثربخشی مانند  وید یو، اینترنت، ماهواره و ... نیز 
به این جریان د امن زد  و باعث به انفعال کشید ه 
شد ن رسانه هاي ملی کشور گرد ید . رسانه هاي 

1. Bernard Cazeneuve
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برنامه ها،  ارائه  با  تا  د ارند   وظیفه  کشور  ملی 
سریال ها و الگوي مناسب جوانان را به سمت 
خود ي  زند گی  سبک  و  فرهنگ  با  آشنایی 
این که عصر حاضر،  به  با توجه  سوق د هند . 
روند   غرب  و  است  اطالعات  پــرد ازش  عصر 
یکپارچه سازي فرهنگی را د ر جهان از طریق 
رسانه هاي گروهی، به ویژه رسانه هاي تصویري 
ماهواره پیش می برد ،  از طریق سریال هاي  و 
د ر این میان با هماهنگی نهاد هاي مسئول و 
بلند مد ت  و  کوتاه مد ت  سیاست هاي  تد وین 

می توان بهترین الگو را به جوانان ارائه د اد .
مبانی و چارچوب نظري تحقیق

بر  ارتباطات  نظریه  نظریه پرد ازان  اولین 
بـی قیـد  و شـرط رسـانه ها  تأثیرات قـوي و 
که  گونه  د اشتند . همان  تأکید   بـر مخاطـب 
»بلومر1« اعتقاد  د اشت که مخاطبان به مثابه 
»تـود ه«هایی هستند  که از رسانه به صورت 

منفعالنه تأثیر می پذیرند .
»هربرت بلومر« و »رایت میلز« از جمله کسانی 
هستند  که معتقد  بود ند  وجود  وسایل ارتباط 
جمعـی بـه تضعیف قالب هاي اجتماعی سنتی 
و از میان رفتن وابستگی هاي افراد  به گروه هاي 
اجتماعی می شـود  و ترکیب جامعه را به هم 
می کند   تبد یل  تود ه  یک  به  را  آن  و  می زند  

)معتمد  نژاد ، 1371: 18(. 
د ر مقابل از د هه )1950( به بعد ، پژوهش هاي 
مربوط به اثرات رسانه ها نیز مجبور به پذیرفتن 
افکار و گرایش ها د ر  این حقیقت شد ند ، که 
رفتار مرد م بیشتر تحت تأثیر محیط اجتماعی 
آن ها اسـت، تـا جاذبه هاي اقناع گر رسانه هاي 

جمعی )مک کوایل، 1382: 13(.
وسـایل  آثار  بیشتر  د رک  براي  ترتیب  بد ین 
افـراد  اسـتفاد ه کننـد ه  بایـد  وضـع  ارتبـاطی، 
از ایـن وسایل را د ر د اخل محیط خانواد گی و 
گروه حرفه اي آنان مورد  مطالعه قرار د اد  و به 
اکتفا  نامتمایز  تود ه  به عنوان یک  بررسی آن 
نکرد . از سویی وسـایل ارتبـاطی، تحـت تـأثیر 

1. Herbert Blumer

تغییـرات اجتمـاعی و اقتصاد ي محیط زند گی 
انسـان، همیشـه د ر حـال د گرگـونی هسـتند  و 
بـه همـین جهـت بـه مـوازات تحوالتی که د ر 
شرایط زند گی حاصل می شود ، ماهیت و قد رت 

وسایل ارتبـاطی نیـز تحـول پیـد ا می کند . 
د گرگونی د ر آثار وسایل ارتبـاطی را مـی تـوان 
و  فنـی  تحـوالت  حاصـل  طـرف  یـک  از 
تمایالت  نتیجه  د یگر  سوي  از  و  سازمانی 
جد ید ي که د ر استفاد ه کنند گان ایـن وسـایل 

پد یـد  آمـد ه است، د انست.
نظریه استفاد ه و خشنود ي 

پیامد هاي  ارزیابی  براي  رویکرد ها  سایر  مثل 
کاربرد   ارتباطی  نوین  فناوري هایی  اساسی 
این رویکرد ، تحقیق د ر  اساسی  د ارد . »هد ف 
چگونگی انتخاب، د ریافت و شـیوه عکس العمل 
مخاطبین رسانه ها است. بر اساس این رویکرد ، 
فعال بود ن یـک مخاطـب قبـل از هـر چیز، 
بستگی به انگیزه روشن و مصرانه او د ر انتخاب 
د ارد .  او  عالقـه  مـورد   برنامه هاي  و  محتوا 
تأثیر  تحت  می تواند   انتخاب  این  چند   هـر 
موضوعات د یگري چون بازتاب آگاهانه شخص 
از تجربیاتی باشد  که د ر مورد  رسانه ها حاصل 
نمود ه و همچنین تحـت تـأثیر فوایـد ي باشـد  
براي  و  به د ست می آورد   از رسـانه ها  او  کـه 
اهد اف د یگري د ر زند گی مـورد  اسـتفاد ه قـرار 
توسط  مسائل  ایـن  از  یـک  هر  مـی د هـد . 
قرار گرفته است«  رویکرد  فوق مورد  تحقیق 

)مهرد اد ، 1380: 147(.  
نظریه کاشت )گربنر2(  

این اصطالح از رهیافت خاصی د ر مورد  مطالعه 
تأثیرات رسانه ها برگرفته شد ه که گربنر آن را 
ارائه کرد ه است. استد الل گربنر این است که 
تلویزیون به صورت بازوي اصلی فرهنگ جامعه 
د ر آمد ه است. گربنر و همکاران وي نوشته اند : 
د ستگاه تلویزیون یک عضو اصلی خانواد ه شد ه 
است، کسی که بیشتر اوقات بیشتر د استان ها 
یاد آوري  گربنر   .)1980 )گربنر،  می گوید   را 

2.George Gerbner



شماره 41
اردیبهشت 97

12

21

می کند  که بینند ه عاد ي چهار ساعت د ر روز 
تلویزیون تماشا می کند ، افراد  پرمصرف از این 

هم بیشتر تلویزیون تماشا می کنند . 
نظریه تعاملی رسانه  

این ویژگی که بر رابطه د و سویه مخاطب و 
رسانه شکل گرفته و قوام یافته است، خد شه اي 
بود   وارد  کرد  و مد عی  بر نظریه د وم  اساسی 
و  هستند   تغییرات  اصلی  عامل  رسانه ها 
مخاطبان تنها از آن تأثیر می پذیرند . بر اساس 
به  مخاطب  به  رسانه ها  امروزه  ویژگی،  این 
می کنند ،  نگاه  جهت ساز  واقعیت  یک  عنوان 
مخاطبان  سالئق  و  عالئق  به  تنها  نه  یعنی 
خود   برنامه ریزي هاي  بلکه  می د هند ،  اهمیت 
یعنی  می کنند ،  ساماند هی  اساس  این  بر  را 
حتی اگر قصد  ایجاد  تغییرات د ر مخاطب را 
د ارند  از مجراي نیاز مخاطبان عبور می کنند . 
رسانه هاي  د ر  بود ن  تعاملی  وحد ت  شد ت 
این مهم غافل  از  نباید   جهان متفاوت است. 
خواسته ها  مطیع  کامال  که  رسانه هایی  بود ، 
زمان  د ر طول  مخاطبان هستند ،  تمایالت  و 
ابتذال  حتی  و  سطح نگري  لود گی،  ورطه  به 

می افتند .
شبکه هاي پورنوگراف ماهواره و اینترنتی مطیع 
و سرسپرد ه تأمین یکی از سطحی ترین نیازهاي 
مخاطبان، یعنی نیازهاي جنسی هستند ، ولی 
این  که  د ارد   وجود   د نیا  د ر  امروز  کسی  آیا 
معرفی  مخاطب  جذب  د ر  موفق  را  شبکه ها 
کند ؟ به عبارت د یگر، تعاملی بود ن د ر رسانه ها 
موجب تغییر سمت و سوي رابطه مخاطب و 
رسانه نشد ه است، یعنی از جهت گیري رسانه 
به مخاطب تبد یل به جهت گیري مخاطب به 
د و جانبه  و  د وسویه  بلکه  است،  نشد ه  رسانه 
است. د رک نکرد ن د رست رابط تعاملی رسانه 
و مخاطب موجب انحرافات بزرگی د ر سطوح 
تصمیم گیري هاي خرد  و کالن رسانه اي شد ه 

است )د بیري مهر، 1387: 4(. 
نظریه انتقاد ي  

توزیع  سر  بر  بحث  اصل  انتقاد ي  نظریه  د ر 
توزیع  نحوه  نظریه  همین  د ر  و  است  قد رت 

قد رت است که ابزارهاي تأثیرگذار بر مخاطبان 
-د ر جهت حفظ و گسترش قد رت- مورد  توجه 
قرار می گیرد . طبق این نظریه، مخاطبان تحت 
نفوذ انگاره ها و نماد هاي سلطه گر هستند . بر 
اساس مکتب فرانکفورت و یکی از طرفد اران 
این مکتب، یعنی »تئود ور آد رنو1« به طور کلی 
تخد یر  د نبال  به  )رسانه ها(  فرهنگی  صنایع 
مخاطبان د ر براي حفظ منافع اقلیت ثروتمند  
هستند . د ر این نظریه نیز مخاطب موجود ي 
تسلیم و تأثیرپذیر قلمد اد  می شود  )شکر خواه، 

 .)76 :1384
نظریه قد رت و رسانه

با ظهور و مانور رسانه ها د ر زند گی بشر، اعم 
از رسانه هاي تصویري، صوتی، نوشتاري و د ر 
این اواخر چند  رسانه اي ها، حد اقل سه نظریه 
د ر خصوص رابطه رسانه ها با قد رت مطرح شد .

رسانه ها به مثابه ابزار: بر اساس این نظریه 
رسانه ها به ابزاري د ر د ست سیاست مد اران و 
تقلیل  اقتصاد ي  بزرگ  شرکت هاي  صاحبان 
یافتند . د ر این رویکرد  رسانه ها به د لیل پرهزینه 
به  سپرد ن  تن  جز  گریزي  آن ها  اد اره  بود ن 
منافع و مصالح اصحاب و ارباب قد رت ند ارند ، 
هر چند  سعی می کنند  خود  را مستقل نشان 
د هند . از این جنبه، طرفد اران این نظریه هر 
رسانه اي را ارگان، نهاد  و د ستگاهی می د انند  
و آن را به جایی منسوب می سازند . به عنوان 
مثال وقتی می گویند  روزنامه نیویورک تایمز 
آمریکا  د ر  د موکرات ها  به  وابسته  قید   حتما 
را ذکر می کنند ، د ر اشاره به نیوز فاکس قید  
تلویزیون د ولتی گنجاند ه می شود  )د بیري مهر، 

.)2 :1387
رسانه  نظریه  این  د ر  مایشاء:  فعال  رسانه 
فعال مایشاء تلقی می شود  یعنی صاحب قد رت 
و اراد ه کامل براي تولید ، انتقال و القاي پیام 
به  چنان  گاهی  نظریه  این  طرفد اران  است. 
قد رت رسانه ها باور د ارند ، که گویی همه عالم 
خلق شد ه است تا این رسانه باشد  و به اظهار 

1. Theodor W. Adorno



شماره 41
اردیبهشت 97

13

20

نظر و موضع گیري د ر قبال مسائل بپرد ازد . و 
گویی تنها این رسانه ها هستند  که می توانند  
عبارت  به  و  کنند   گره گشایی  و  مشکل یابی 
د یگر، رسانه ها حلقه مفقود ه زند گی بشر تلقی 

می شوند  )همان، 1387: 3(.
سبک زند گی   

شد ه  ارائه  زند گی  سبک  از  متعد د ي  تعاریف 
است که ریشه د ر سنت هاي نظـري و اهـد اف 
 )1996( چانی  نگاه  د ر  د ارد ؛  پژوهشگران 
اسـت  کـنش  از  الگوهـایی  زند گی،  سبک 
کـه متمایزکنند ه افراد  از یکد یگر است؛ سبک 
زند گی از نظر گید نز1 »مجموعـه اي کم و بیش 
رفع  براي  فرد   که  است  عملکرد ها  از  جامع 
بـه  بخشـید ن  عینیـت  و  جـاري  نیازهـاي 
روایت خاصی از هویت شخصی خود  د ر برابر 
د یگران آن هـا را بـه کـار می گیـرد « )گید نز، 
را  زند گی  سبک  پترسـون  120(؛   :1378
الگوهاي انتخاب فرهنگی مـی د انـد  )پترسـون، 
سـبک  نیـز  بورد یـو  نظـر  از   .)426  :1983
طبقـه بنـد ي  عملکرد هـاي  »نظـام  زنـد گی 
شـد ه و طبقـه بنـد ي کننـد ه، ماننـد  سلیقه ها 
است« )بورد یـو، 1984: 171(. با جمع بند ي 
سـبک  کـه  گفـت  می توان  فوق  تعاریف 
ابعاد  مختلفی  است،  الگـوي کـنش  زنـد گی 
د ارد  و موجب تمایز بین افراد  می شود . بنابراین، 
روزمره  کنش هاي  »الگـوي  زنـد گی  سبک 
معطوف به مصرف و تولید  فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصاد ي است که افـراد  را از یکد یگر متمایز 
می کند «. با این تعریف، سبک زنـد گی د ر سـه 
ماد ي  و  اجتماعی  فرهنگـی،  اصـلی  گونـه 
)اقتصاد ي( قابل تشـخیص اسـت؛ د ر حـالی 
به  معطوف  اقتصـاد ي  زنـد گی  سـبک  کـه 
از  ماد ي  کاالهاي  مصرف  و  تولید   چگونگی 
قبیل نوع وسیله نقلیـه اسـت، سـبک زند گی 
اجتماعی به روابط اجتماعی از قبیل نوع تعامل 
اسـت. سبک  مربـوط  اعضـاي خـانواد ه  بین 
زند گی فرهنگی نیز به الگوي مصرف و تولید  

1. Anthony Giddens

محتواي نماد ین اشاره د ارد .
گید نز و سبک زند گی  

برد اشت گید نز از مقوله سبک زند گی عبارت 
است از: تالش براي شناخت مجموعه منظمی 
از رفتارها یا الگوهاي کنش که افراد  آن ها را 
زنـد گی  د ر  کـنش شـان  و  کـرد ه  انتخـاب 
روزمـره بـه واسطه آن ها هد ایت می شود . مهم 
این است که چنین انتخاب هایی د ر هر سطحی 
وجود  د ارنـد  و هـیچ فرهنگی انتخاب افراد  را 
کامال از آن ها نمی گیرد  )فاضلی، 1382:  65(.  
واقعیت  و  »بــد ن  گید نز  کتاب  از  بخشی 
بخشید ن به خویشتن« نام گرفتـه اسـت. او د ر 
ایـن بخـش، توجه خاصی به »نماي ظاهري« 
د نیاي  باره می گوید : »د ر  این  د ر  و  د ارد   فرد  
امروز نماي ظاهري بـه صورت یکی از عناصر 
مرکزي طرحی د ر آمد ه، که افراد  از خود  نشان 

می د هند « )گید نز، 1378: 145(.  
بنابر تعریف او، »نماي ظاهري بد ن مشتمل بر 
همـه ویژگی هـاي سـطحی پیکـر ماسـت، از 
جملـه پوشش و آرایش، که براي خود  شخص 
طـور  بـه  و  بـود ه  رؤیت  قابل  د یگر  افراد   و 
معمـول آن هـا را بـه عنوان نشانه هایی براي 
تفسیر کنش ها د ر فعالیت هاي روزمره به کار 
می گیرند «. اما این انتخاب ها و الگوهاي رفتاري 
د ر انتخاب سبک زند گی را چه عواملی تعیین 
می کنند ؟ د ر نظریه ساخت یابی گید نز، عامل 
انسانی و ساخت اجتماعی با هم د ر ارتباط اند  
و تکرار رفتارهـاي افراد ، ساخت ها را باز تولید  
توسط  بازتولید   همین  واسطه  به  و  می کند  
انسان ها  کنش  براي  ساخت  انسانی،  کنش 
محد ود یت ایجاد  می کند . این نظریه ماهیـت 
کـنش د ر بسـتر زنـد گی روزمـره و د ر حالی 
که عناصر ساختی جامعه با کنش هاي روزمره 
بازتولید  می شوند  را مشـخص می کنـد   افراد  

)گید نز، 1384: 18(.   
بورد یو و سبک زند گی  

یکی از مفاهیم اساسی جامعه شناسی بورد یو 
واره ها  عـاد ت  است.  واره«  »عاد ت  مفهوم 
و  متمایز  رفتارهاي  گسترش د هند ه  اصـول 
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کارگر می خـورد   آنچه  متمایزکنند ه هستند ، 
و بـه خصـوص شـیوه خورد ن او، ورزشی که 
گونه اي  به  آن،  انجام  شیوه  و  می د هد   انجام 
مد یران  نزد   آن  مشـابه  مـوارد   از  نظام یافته، 
صنعتی متفاوت است. بورد یو سبک زند گی را 
به معناي همین سلیقه ها و عـاد ت واره هـا به 

کار می برد  )بورد یو، 1381: 37(.  
بسیاري کتاب تمایز بورد یو را انجیل محققان این 
عرصه می د انند  و کمتـر متنـی را د ر این عرصه 
می توان یافت که آرای وي را مرور نکرد ه باشد . 
بورد یـو بـه تحلیـل انتخـاب هـاي سبک هاي 
زند گی پرد اخته و آن را از این جهت با اهمیت 
د انسته که تمایزات اجتمـاعی و سـاختاري د ر 
د هه اخیر مد رنیته به طور روزافزونی از رهگذر 

صور فرهنگی بیان می شوند .  
می توان  گربنر(،  )جرج  کاشت  نظریه  طبق 
تلویزیون  از  که  ــراد ي  اف که  گرفت  نتیجه 
استفاد ه می کنند  د ر نهایت به د لیل استفاد ه 
مکرر رسانه از برنامه هاي خاصی، جهان بینی 
می کنند .  ایجاد   مخاطبان  بین  د ر  مشترکی 
باید  اذعان نمود  که این جهان بینی د ر  البته 
میان اقشار مختلف جامعه بر حسب منابع مورد  
د ر  است.  متفاوت  آن ها  د سترس  د ر  استفاد ه 
این تئوري )کاشت( میزان تماشاي تلویزیون 
متغیر مستقلی است، که د ر میان تماشاگران 
پر مصرف به ایجاد  هماهنگی د ر نگرش ها و 
گرایشها می انجامد . تلویزیون د ید گاه ها را نسبت 
می بخشد .  شکل  زند گی  سبک  و  جهان  به 
وسیع تري  د نیاي  یک  به  را  انسان  تلویزیون 
ارتباط می د هد . بنابراین د ر تکمیل گفته باال 
می توان از نظریه ساختارگرایی اثرات رسانه ها 
استفاد ه نمود ، رفتار رسانه اي )میزان مصرف، 
انتخاب نوع برنامه و ...( نیز تحت تأثیر ساختار 
اجتماعی موجود  است. طبـق نظر گید نز نیز 
سطح  د ر  رسانه اي  و  اجتماعی  ساخت هاي 
کالن بر افکار و انتخاب هاي افراد  د ر زنـد گی 
روزمره )سطح خرد ( تأثیرگذار هستند . ساختار 
اسـت  افـراد ي  کـنش هـاي  حاصل  رسانه اي 
کـه تصمیم به سیاستگذاري، تولید  و پخش 

موجـود   منـابع  و  قواعـد   می گیرنـد ،  غیره  و 
سبک  گزینش  بر  عامل ها  و  سـاختارها  د ر 
هر  به  افراد   د سترسی  هستند .  مؤثر  زند گی 
یک از رسانه ها و کانال هاي موجـود  بـا توجه 
به نوع ساختارهاي اجتماعی مانند  تحصیالت، 
د رآمد  و شغل، منابعی را د ر د سترس عـامالن یا 
مخاطبان قرار می د هند  که می تواند  د ر انتخاب 
سـبک  انتخـاب  و  افراد   ساختن  الگومند   و 

زنـد گیشان مؤثر باشد .  
می کند   اسـتد الل  تمایز،  کتاب  د ر  بورد یو 
د ر  می تـوان  را  اجتمـاعی  تمـایزهـاي  کـه 
مجموعـه متنوعی از اعمال اجتماعی مشاهد ه 
کرد ، از جملـه اعمـالی کـه به طـور سـنتی 
مربـوط بـه فراغـت مـی شوند  مثل تعطیالت، 
ورزش ها، مطالعه، موسیقی، سینما و سایر امور 

ذوقی. 
و  ساختارها  تأثیر  تحقیق  چارچوب  طبق  بر 
عاملیت تأثیر مهمی بر انتخـاب سـبک زنـد گی 
مـی گذارند . بنابراین سبک زند گی و انواع آن نیز 
بـه سـاختارهـاي اجتمـاعی بسـتگی د ارنـد ، 
از سـوي د یگر، عاملیت کـه الگوي رفتاري و 
جریان کنش هـاي تنظـیم شـد ه افـراد  اسـت 
کـه بـا توجـه بـه ساختارها می تواند  بر جهان 
اجتماعی تأثیرگذار باشد . بنابراین طبق سؤال 
رسانه  تماشاي  میـزان  کـه  تحقیـق،  اصـلی 
مد رن )ماهواره( د ر گـزینش سـبک زنـد گی 
سـاختار  بررسـی  بـه  د ارد ،  نقشـی  چـه 
میـان  ایـن  د ر  امـا  می پرد ازیم؛  اجتماعی 
از  مخاطبـان  انتخـاب  اهمیـت  علـت  بــه 
برنامـه هـاي رسـانه )ماهواره( عوامل ساختار 
 ... و  تحصیالت  د رآمد ،  سن،  مانند   اجتماعی 
خاص  رسانه اي  رفتـار  شکل د هی  به  منجر 
می شود ، بنابراین رفتـار رسـانه اي بـه عنـوان 

عاملیـت د ر نظـر گرفتـه شـد ه اسـت.
شبکه هاي ماهواره اي تلویزیونی 

»آن د سته از شبکه هاي تلویزیونی که برنامه هاي 
خود  را از طریق ماهواره هاي تل استار و هاتبرد  
و غیره پخش می کنند ، شبکه هاي ماهواره اي 
نام د ارند « )محبی، 1388: 11(. هم اکنون 5/4 
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میلیون گیرند ه ماهواره اي غیر مجاز د ر کشور 
فعال است و از 17 هزار و 666 شبکه ماهواره اي 
جهانی، د و هزار شبکه به خوبی و وضوح باال 
د ر ایران قابل مشاهد ه است. از این تعد اد  830 
 24 که  د ارد ،  موسیقی  به  اختصاص  شبکه 
ساعته موسیقی و کلیپ هاي تلویزیونی پخش 
می کنند  و از میان شبکه هاي قابل د ریافت د ر 
ایران، 74 شبکه به تبلیغات مد  لباس و لوازم 
فرق  و  اد یان  تبلیغ  به  شبکه   273 آرایش، 
ورزش،  به  شبکه   419 تاریخی،  و  ساختگی 
252 شبکه به کود کان و نوجوانان، و 92 شبکه 
به مقوالت اقتصاد ي اختصاص د ارد  و همچنین 
تعد اد  شبکه هایی که به مسائل غیر اخالقی و 
کامال غیر اخالقی می پرد ازند  به ترتیب 532 
و 18 شبکه ماهواره اي است )هفته نامه صبح 

صاد ق، 1390: 3(. 
اهد اف شبکه هاي ماهواره اي د ر حوزه جوانان  
سلطه غرب بر رسانه ها و شبکه هاي ماهواره اي 
افزایش  و  فساد   گسترش  موجب  اینترنت،  و 
اقد امات غیر قانونی و خالف اخالق د ر وراي 
مرزها خواهد  شد . گسترش انتشار صحنه هاي 
ضد  ارزشی با پخش فیلم هاي مستهجن و غیر 
ابزارهایی  با  ناشایست  آگهی هاي  و  اخالقی 
تهاجم  نوعی  ماهواره  و  سینما  چون  جذاب 
فرهنگ هالیوود ي به شمار می آید  که د ر اثر 
جهانی سازي تقویت خواهد  شد  )پاستر، 1388: 

.)621
»مانوئل کاستلز1« معتقد  است: هد ف غرب و 
د ر رأس آن آمریکا از به کارگیري سامانه هاي 
براي  مناسبی  بستر  ایجاد   ــواره اي،  ــاه م
یکسان سازي فرهنگی و جهانی سازي اقتصاد  
لیبرالیستی است. د ر این صورت شاهد  نابود ي 
هویتی  و  فرهنگی  اید ئولوژیک،  ارزش هــاي 
جوامع د ر حال توسعه اي خواهیم بود  که تحت 
تأثیر فرهنگ لیبرالی غرب قرار خواهند  گرفت 

)د هشیري، 1389: 28(.
برنامه هاي ماهواره اي و به طور اخص، تلویزیونی 

1. Manuel Castells

نقش پررنگ تري د ر تحول و د گرگونی فرهنگی 
د ارند . رسانه هاي تصویري مثل ماهواره با برنامه 
د رازمد ت،  د ر  سرگرم کنند ه  و  تفریحی  هاي 
ایجاد  شکاف هاي جد ید  طبقاتی و تعمیق آن ها 
را باعث می شود . شبکه هاي تلویزیونی نیز از 
طریق ماهواره با تمام نقاط د نیا ارتباط برقرار 
می کنند . فرهنگ قالب بند ي شد ه فرستند ه این 
نماد ها و پیام ها، بد ون هیچ مقاومتی د ر اختیار 
گیرند ه قرار می گیرد  و وارد  کانون خانواد ه و 
فرهنگ  افول  می شود .  جوامع  وارد   سپس 
برنامه هاي  عمومی  و  همه گیر  پیامد هاي  از 
از د یگر پیامد ها و معضالت  ماهواره اي است. 
برنامه هاي ماهواره اي، رشد  روزافزون بی سواد ي 
عمومی به د لیل تماشاي بی حد  این برنامه ها 
به موضوعات و  و عد م تمرکز و تفکر نسبت 
مطالب مختلف، کاهش د اد  و ستد هاي عاطفی 
و اجتماعی د ر روابط انسان ها با یکد یگر، رنگ 
باختگی ارزش هاي انسانی و باورهاي مذهبی و 
نماد هاي ملی و میهنی و د ر نتیجه خطر سقوط 
فرهنگ اجتماعی بیش از هر زمان د یگر است و 
این معضالت، سراسر جوامع د نیا را د ر معرض 
تهاجم قرار می د هد  )بهارلو نژاد ، 1390: 24(.  

»ابتذال«،  »برهنگی«،  که  است  این  واقعیت 
»روابط جنسی نا مشروع« و بسیاري از مسائل 
د یگر که به عنوان بخشی از فرهنگ غرب از 
د ر  گاه  هیچ  می شود ،  ترویج  ماهواره  طریق 
ند اشته  ایران جایگاهی  اسالمی  اصیل  تمد ن 
است. یقینا ترویج آنچه د ر غرب ارزش نامید ه 
می شود ، به نابود ي تد ریجی ارزش هاي معنوي 
وفاد اري،  ایثار،  نظیر  ارزش هایی  می انجامد ؛ 
عشق، فد اکاري، شهامت و ... که با گوشت و 
پوست فرد  ایرانی عجین است. ساد گی و خامی 
است اگر تصور شود  د ر کنار سوغات فرهنگ 
غرب، که همان بی بند  و باري است، قاد ر به 
جامعه  واالي  ارزش هاي  مسخ  از  پیشگیري 

خواهیم بود  )د هشیري، 1389: 32(.  
البته شبکه هاي تلویزیونی ماهواره اي صرفا براي 
اعتراف  به  و  نشد ه اند   ایجاد   فرهنگی  اهد اف 
حاکمان و نظریه پرد ازان غرب، عالوه بر اهد اف 
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نیز د ر  را  امنیتی  اهد اف سیاسی و  فرهنگی، 
ایران د نبال می کنند  که به د لیل تکیه بحث د ر 
حوزه تأثیر این شبکه ها بر هویت د ینی جوانان 

از پرد اختن به آن ها خود د اري شد ه است.   
د ر  که  می د هد   نشان  تحقیق  اد بیات  مرور 
هیجان  به  گرایش  طلبی،  تنوع   جوانی  د وره 
طلبی، استقالل، هویت یابی، میل به آزاد ي و 
الگوپذیري بیش از سایر د وران زند گی انسان ها 
است؛ به همین د لیل شبکه هاي ماهواره اي د ر 
افزایش جذابیت برنامه هاي خود  براي استفاد ه 
از این ویژگی ها و تأثیرگذاري بر افکار، عقاید ، 
اسالمی  ایران  جوان  قشر  رفتارهاي  و  باورها 
شبکه ها  این  چه  اگر  د ارند .  مضاعفی  تالش 
همه ابعاد  هویتی جوانان را هد ف قرار د اد ه اند ، 
ایرانی  مسلمان  د ینی جوانان  هویت  تضعیف 

بیشتر مورد  توجه آنان است.  
تلویزیوني  شبکه هاي  فرهنگي  کارکرد  

ماهواره اي  
شبکه هاي تلویزیوني ماهواره اي، نوعي پخش 
تلویزیوني به شمار مي روند . تلویزیون د ر نیمه 
د وم قرن بیستم، پرجاذبه ترین فناوري زند گي 
بشري بود ه است. شاید  کمتر خانه یا محیط 
کرد .  تصور  تلویزیون  بد ون  بتوان  را  انسـاني 
بر  این د وره چید مان وسایل منزل  اساسا د ر 
تلویزیون صورت  قـرار گرفتن  نحـوه  اسـاس 
گرد   وسیله  این  د ور  همه  انگار  است.  گرفته 
آمد ه اند  تا از د ریچه آن بـه د نیا بنگرند . مارشال 
 )1960( و   )1950( د هه  د و  د ر  لوهان1  مک 
میالد ي معتقد  بود  که تمام رسانه هاي گروهي 
وقتي  هستند .  بشر  چشم  مصاد یق  واقع،  د ر 
راد یو به مثابه گوش و روزنامه یا کتاب به عنوان 
تلویزیون  گرفت،  قرار  استفاد ه  مورد   چشم 
نیـز وسـیله اي براي اسـتفاد ه چشـم و گوش 
د ر نظر گرفته شد ، که موجب تقویت اطـالع 
رسـاني بـه سیسـتم عصـبي انسـان مـي شـد  
تحوالت  سرعت   .)16  :1384 کوئین،  )مک 
رسانه اي، به ویژه د ر زمینه شبکه هاي تلویزیوني 

1. Marshall McLuhan

ماهواره اي، شـتابان اسـت.
تحوالت فناورانه د ر عرصه تلویزیون، آن را به 
تبد یل  ماهواره ها  فناوري  حوزه  د ر  پد ید ه اي 
آثار  و  پیامد ها  تحوالت،  شتاب  این  کـرد . 
جامعه  بر  چشمگیري  اجتماعي  فرهنگي- 
ایراني و مخاطبان ایراني به ویژه زنان د ارد . زنان 
به ویژه زنان خانه د ار، د ختران نوجوان و جوان 
شبکه هاي  ایراني  مخاطبان  از  مهمي  بخش 
تشکیل  را  زبان  فارسي  ماهواره اي  تلویزیوني 
معرض  د ر  اوقات  اغلـب  د ر  کـه  مـي د هنـد  
پیام هاي تجاري با موضوع سبک زند گي قرار 
خاصیت  بـه  بنـا  کـه  پیام هـایي  مي گیرند ؛ 
و  مصـرف  نـوع  تلویزیـون،  رسانه  تأثیرگذار 
تغییـر  د سـتخوش  را  آنـان  زنـد گي  سـبک 
خواسته  تلویزیون،  مخاطبان  زیرا  مي سازد . 
معرض  د ر  زیاد ي  زمان  مد ت  ناخواسته،  یا 
آگهي هـاي تلویزیوني قرار مي گیرند  و از آنجا 
که آگهي ها حاوي میزان زیاد ي از پیام هـاي 
اقنـاعي هسـتند ، مي توانند  بر نگرش و رفتار 
تانکارد ،  و  )سورین  بگذارد   تأثیر  مخاطبان 

  .)1381
به شمار  تعریف کلي، مفهوم جامعه  د ر یک 
زیاد ي از افراد ، گروه ها و سازمان ها که د ر یک 
حیطه )قلمرو( عمومي یکسان زند گي مي کنند  
اطالق  هستند ،  برخورد ار  فرهنگ  یک  از  و 
مي شـود  و فرهنـگ، شیوه هایي از زند گي است 
که د ر طول زمان به اعضاي جامعه انتقال د اد ه 
مي شوند  و جامعه را نگه مي د ارند . از آنجا که 
امروزه تلویزیون هاي ماهواره اي د ر جاي جاي 
جامعـه حضـور د ارنـد ، عملکـرد  تلویزیون هاي 
ماهواره اي د ر عرصه فرهنگ یک جامعه، بسیار 

محل تأمل خواهد  بود .  
تلویزیون را آن گونه که جان فیسک تصریح 
مي کند ، مي توان یک عامل فرهنگي، به ویژه 
د انست.  معاني  توزیع کنند ه  و  تولید کنند ه 
تلویزیون، برنامه هایي ایجاد  مي کند  که مشحون 
این  بالقوه هستند  و تالش مي کند   معاني  از 
معناد ار بود ن را کنترل و آن را به سـوي معاني 
مـرجح خاصـي سوق د هد  که نتیجه اید ئولوژي 
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غالب باشـد  )فیسک، 1999: 4(. ایـن قـد رت 
تأثیرگـذاري رسـانه تلویزیون د ر ایجاد  و توزیع 
معاني ناشي از ویژگي هـاي خاصـي اسـت کـه 
ایـن رسـانه از آن هـا برخورد ار است و علي رغم 
توسعه شبکه اینترنت د ر کشورهاي مختلف و 
همچنان  رسانه ها،  همگرایي  روند   تشد ید  

تلویزیون، رسانه اي بي بد یل است.  
چنین است که امروزه شبکه هاي تلویزیـوني 
مـاهواره اي یکـي از مهـم تـرین و فراگیرتـرین 
مي شوند .  محسوب  جمعي  رسانه هاي 
رسانه هایي کـه عـالوه بر کارکرد هـاي متنـوع 
سیاسي؛  و  اقتصاد ي  اجتماعي،  گونـاگون  و 
تغییر  با  و  مي روند   نشانه  را  فرهنگ  حوزه 
را  زمینه  مخاطبان،  فرهنگي  رویکرد هاي  د ر 
براي تحقق سایر اهد افي که ذکر شد  فراهم 
مي آورند . ایـن رسـانه ها بـه سه روش مربوط به 
هم انگاره هاي فرهنگ را ارائه مي کنند : 1. آن ها 
قابل قبول  به معیارهاي رفتار  را  توجه مرد م 
د ر جامعه و نحوه صحبت د رباره آن ها جلب 
مي کنند ؛ مثال نمایش نحوه برخورد  پلیس با 
مجرمان، ارتباطات اجتماعي، ارتباط با جنس 
مخاطبـان،  کـه  مـي شـود   باعـث  مخـالف 
انـواع ارتباطات د ر جامعه را فراگیرند . رسانه ها 
جـذاب  چیزي  چه  مي گویند   مخاطبان  به 
نحوي  )به  است  زیبا  چیزي  چـه  و  اسـت 
هنجارها و ناهنجارها را مشـخص مـي کننـد (؛ 
2. رسـانه هـاي جمعـي می گویند  چه چیزي و 
چه کسي د ر جهان اهمیت د ارند  و چرا آن ها 
مي گویند  چه کسي مشـهور است )از ستارگان 
این  براي  د الیلي  و  د انشمند ان(  تا  سینما 
موضوع ارائه مي کنند ؛ 3. رسـانه هـاي جمعي 
باعث مي شوند  افراد  به اد راکي از خود  و ارتباط 
یا عد م ارتباطشـان بـا یکـد یگر برسـند . براي 
مثال از خود  بپرسند : آیـا مـن ظـاهر مناسـبي 
د ارم؟ آیـا مـن د ر مقایسـه بـا اغلـب افـراد ، 
هستم؟  مذهبي  کمتر  یا  هستم  مذهبي تر 
کمتر؟  یا  هستم  برخورد ار  بیشتري  سواد   از 
اغلب یـک مقایسـه سـریع و ناخود آگاه اتفاق 
مي افتد . ممکن است خود مان و سبک زند گي 

خود مان را با افراد ي از فرهنگ ها و کشورهاي 
د یگر مقایسه کنیم )تورو، 2009: 25(.  

روش پژوهش
فراتحلیل  معاد ل  گاهی  که  سنتزپژوهی 
مشخصه های  ترکیب  می رود ،  کار  به  کیفی 
هد ف  است.  تحقیق  اد بیات  مجموعه  خاص 
سنتزپژوهی این است که تحقیقات تجربی را 
به منظور خلق تعمیم ها، ترکیب کند  )عبد لی 
و محمد  حسنی، 1394(. تعمیم هایی که د ر 
آن، حد  و مرزهای تعمیم نیز مشخص می شود . 
سنتزپژوهی به نظریه های مربوط توجه د ارد ، 
تحقیقی را که پوشش می د هد  به طور منتقد انه 
تعارضات  که  د ارد   سعی  و  می کند   تحلیل 
موجود  د ر اد بیات را حل و موضوعات اصلی را 
برای تحقیقات آیند ه مشخص نماید  )کوپر و 

هد گز، 2009: 4(.
روش سنتزپژوهی، متناسب برای آن هایی است 
که عالقمند  به استنباط تعمیم هایی د ر مورد  
برخی موضوعات اساسی، از مجموعه مطالعاتی 
هستند  که مستقیما مرتبط با آن موضوعات 
است )جکسون،1980: 438( این روش به د و 
گونه به مطالعه پژوهش ها می پرد ازند ؛ د ر نوع 
اول که مرور تلفیقی نام د ارد ، محقق به جای 
یا  یافته ها  پژوهش،  هر  به جزئیات  پرد اختن 
اید ه های مهم به د ست آمد ه را مورد  بررسی و 
ارزیابی قرار می د هد  و د ر نوع د وم مرور جد اگانه 
هر پژوهش نام د ارد . د ر این شیوه هر یک از 
و  شاخص ها  شناخت  منظور  به  پژوهش ها 
مفاهیم د ر هر مطالعه با مضمون اصلی مورد  
می پرد ازد   پژوهش  ارزیابی  به  پژوهشگر  نظر 
)کراسول، 2012: 102( برای انجام این روش، 
مراحلی تد وین شد ه است که د ستیابی به هد ف 
و بررسی مطالعات را د ر یک روند  ساماند هی 

شد ه، پیش می برد . 

د انسته های  روش  این  د ر  د یگر،  عبارت  به 
مطالعات مختلف و شاید  پراکند ه که می توانند  
با نیازهای خاص مید ان عمل مرتبط باشند ، 
گرد آوری می شوند ؛ سپس این د انسته ها با هم 
پیوند  یافته و کل مجموعه د انش حاصله د ر 
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قالبی متناسب با نیازهای کنونی، مورد  ارزیابی، 
سازماند هی مجد د  و تفسیر قرار می گیرند . از 
این رو د ر این روش صرف کنار هم قرار د اد ن 
د انش های قبلی مد نظر نیست، بلکه بر ترکیب 
یافته های گوناگون د ر چارچوبی مشخص که 
روابطی جد ید  را د ر پی د ارد ، مورد  تأکید  است 

)شورت، 1387(.

شکل 1. الگوی شش مرحله ای سنتزپژوهی 
روبرتس )به نقل از مارش، 1387( 

د ر این پژوهش صرفا از تحقیقات د اخلی د ر 
پایگاه های مطالعاتی معتبر و مقاالت علمی- 
تا   )1384( سال  زمانی  بازه  د ر  پژوهشی 
)1396(، )شامل کلیه مقاالت علمی- پژوهشی 
د ر زمینه مد یریت بد ن و شبکه های اجتماعی( 
استفاد ه شد ه است. سبک زند گی، سریال های 
رویکرد   با  مقاالت  به  نگاه  بود .  ماهواره ای 
برساخت اجتماعی مفهوم تغییر سبک زند گی 
اصلی  متغیر  د لیل  همین  به  گرفت.  صورت 
انتخاب  پژوهش  برای  ماهواره ای  شبکه های 
شد . با واژگان کلید ی مذکور د ر کل80 مقاله 
انتخاب و چکید ه یا متن کامل مورد  ارزیابی قرار 
گرفت و با توجه به چارچوب و مسئله پژوهش، 
د ر مجموع 40 مقاله به صورت هد فمند  انتخاب 
مختلف  د سته های  د ر  منتخب  مقاالت  شد . 
مورد  مطالعه قرار گرفتند ، تا شاخص های مورد  
بررسی با د قت بیشتری نمایان شود ؛ د سته ها 

به قرار زیر است:

شبکه های ماهواره ای )15 مقاله(.
سبک زند گی )25 مقاله(.

یافته ها
ترویج سبک زند گی جد ید 

هماهنگ  نسبتا  زند گی  سبک  ما  جامعه  د ر 
تعالیم  از  گرفته  نشأت  زند گی  سبک  است. 
اسالمی و متأثر از فضای انقالب و جنگ است. 
سبک زند گی که د ر آن حریم و حیا به نهایت 
رعایت می شود  و این مسئله به گواهی تاریخ 
حتی پیش از ورود  اسالم هم د ر زند گی مرد م ما 
نمود  د اشته است. بنابراین تماشای سریال هایی 
که سبکی جد ید ، عجیب و نامأنوس از زند گی 
را به نمایش می گذارد ، د ر ابتد ا با موضع گیری 
همراه است، اما این جریان آنقد ر نرم و آرام به 
فضای خانواد گی ما وارد  شد ه است حتی خود  

افراد  هم متوجه آن نشد ه اند .
تجمل گرایی

سبک زند گی جد ید ، تجمل را تبلیغ می کند . 
شبکه  از  مثال  برای  که  سریال هایی  تمامی 
جم کالسیک پخش می شود ، د استان زند گی 
افراد ی است که از نظر وضعیت مالی و تجمل 
د ر صد ر جامعه هستند ، ساکنانش خانه های 
بزرگ ویالیی با وسایل تجملی، د غد غه خرید  
و  آمریکا  و  فرانسه  کشورهای  از  لباس هایی 

ماشین های گران قیمت د ارند .
موضوعات عاشقانه

موضوع اغلب سریال های ماهواره ای به جرأت 
د وست  عشق،  آن ها،  تمامی  گفت  می توان 
د اشتن و د وست د اشته شد ن است؛ مسئله ای 
که ذاتی وجود  انسان است و د ر زنان نسبت به 
مرد ان، شد ت بیشتری د ارد  و بیشتر مرکز توجه 
است؛ اما این د استان د ر برنامه های ماهواره ای 
به  هنجارشکن  و  ممنوعه  بی پروا،  صورت  به 

نمایش د ر می آید .
عشق مثلثی

عشق مطرح شد ه د ر سریال ها اغلب د ر قالب 
عشق مثلثی به نمایش د ر می آید . تعریف این 
شرع  از  خارج  و  نامأنوس  عشق،  از  سریال ها 
میان  معموال  روابط  و  عشق ها  است.  عرف  و 
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افراد  نامحرم د ر خانواد ه رخ می د هد ، طبیعی 
است که د ر جامعه باحیا و حریم مد ار ما به این 
مسائل د ر ابتد ا با د ید  قبیح و زشت نگاه شود ؛ 
اما تالشی که د ر جهت عاد ی سازی این مسائل 
صورت می گیرد  باالخره و پس از چند ی مؤثر 
واقع خواهد  شد . »تکرار« یکی از این تمهید ات 

است که باعث عاد ی سازی می شود .
تبلیغ مد ل های ناهنجار

این  د ر  زنان  پوشش  و  لباس ها  سبک  و  نوع 
سریال های ماهواره ای به هیچ عنوان با فرهنگ 
و د ین ما همخوانی ند ارد  و متأسفانه کم کم به 
الگویی برای زنان و د ختران جوان تبد یل شد ه 
با بهد اشت و سالمت هم د ر  است؛ حتی گاه 
تضاد  است. اغلب سریال های به ظاهر خانواد گی 
این شبکه ها حاوی د استان هایی از عشق و روابط 
نامتعارفی است، که بینند ه را بعد  از مد تی به طور 
غیر اراد ی و ناخود آگاه واد ار به همسان سازی یا 
زند گی واقعی و شخصی اش می کند ؛ امری که د ر 
جامعه ای مثل کشور ما بسیار ناپسند  و خالف 
عرف و اخالق عمومی است؛ موضوعی که اگر 
گسترش بیشتری بیابد  د ر سالیان نه چند ان د ور 
باعث بروز بیگانگی فرهنگی و شکاف فرهنگی د ر 

کشور خواهد  شد .
نتیجه گیری

بر  ماهواره ای  شبکه های  تأثیر  د رخصوص 
زند گی مخاطبان الزم است، به این نکته توجه 
د اشت که رسانه ها از جمله تلویزیون می تواند  
برد اشت ها و تصاویري از زند گی و سبک آن 
ترسیم و ترویج کند  و بر ارزش و نگرش هایی 
که منجر به شکل گیري یک نوع رفتار از جمله 
مصرف می شود ، تاثیر بگذارد . اگر چه ارزش ها 
و نگرش ها بر اساس تعاریف جزو سبک زند گی 
نیست ولی جزو منشأ سبک زند گی و رفتار 
قلمد اد  می شود  و تلویزیون می تواند  این ارزش ها 
و نگرش ها را د ر ذهن مرد م ایجاد  و یا تغییر 
تضعیف  ازاي  د ر  ماهواره ای  .شبکه های  د هد  
هویت و ارزش هاي فرهنگی کشورهاي جهان 
غربی کمک  ارزشی  نظام هاي  اشاعه  به  سوم 
مصرف  و  زند گی  سبک  رواج  باعث  می کند ، 

غربی می شود . افزایش مصرف باعث تحریک 
عرضه می شود  و د رآمد  ملی را باال می برد . اگر 
افزایش یابد   سطح مصرف جامعه یک واحد ، 
د رآمد  ملی بیش از یک واحد  افزایش خواهد  
یافت .افراد  همواره سعی می کنند  سطح مصرف 
را متناسب با سطح مصرف جامعه هماهنگ 
کنند  و مصرف متوسط و متعارف را الگو قرار 
د هند . معموال رسانه ها آنچه را مطرح می کند  
الگو و متعارف است. سبک زند گی مجموعه اي 
که  د ر جوامعی  است.  رفتاري  انتخاب هاي  از 
انتخاب وجود  ند ارد ، مانند  اجتماعات  فرصت 
شد ه  تعیین  گذشته  از  زند گی  سبک  سنتی 
به  آنجایی که مربوط  از  زند گی  است .سبک 
می د هد .  انتخاب  فرصت  است  مد رن  جامعه 
سبک زند گی عینیت و تبلور هویت افراد  است، 
سبک زند گی وابسته به انتخاب و انتخاب نیز 
محصول  اطالعات  است،  اطالعات  به  وابسته 

فرایند  ارتباطات است. 
به طور خالصه مضامین منفی همچون روابط 
نامشروع، بی بند  و باري و خیانت د ر سریال هاي 

ماهواره اي برجسته و مشهود  بود ه است.
د ر  جد ي  طور  به  که  رویکرد هایی  از  یکی 
تغییر  می شود ،  یافت  ماهواره اي  سریال هاي 
د اد ن تابوهاي زبانی و نیز رفتاري و به تد ریج 
حساسیت زد ایی از واژه هایی مانند  د وست د ختر، 
د وست پسر و الفاظ مربوط به مشروب خواري و 
روابط جنسی است. د ر این شبکه های ماهواره ای 
عالوه بر این نوع اباحه گرایی، با آورد ن به اصطالح 
حسن تعبیرهایی مانند  بیا با هم خوش بگذرونیم 
و ... به جاي د یالوگ هاي جنسی صریح، عالوه 
بر این که بسیاري از خانواد ه ها را د ور تلویزیون 
نگه د اشته اند ، فرصت نمایش رفتارهاي اروتیک 
به همه اعضاي خانواد ه علی الخصوص بانوان را 
عنوان  به  حساسیت زد ایی  روند   کرد ه اند .  پید ا 
یک تاکتیک د ر جذب مخاطب د ر سریال هاي 
تأثیرات  بلند مد ت  د ر  می تواند   ماهواره اي 
ناخوشایند ي بر مخاطبان فارسی زبان به ویژه 

بانوان د اشته باشد .
مخاطب غیر مسلح و د اراي ضعف د ر زمینه 
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سواد  رسانه اي با قرار گرفتن د ائم د ر معرض 
آثار  از  آن جد اي  اصلی  مضمون  که  سریالی 
و  موانع  برابر  د ر  )ایستاد گی  مانند   مثبت 
مشکالت، تعهد  به خانواد ه و احترام به والد ین(، 
خیانت و روابط غیر اخالقی و نامشروع است، به 
تد ریج د ر خصوص این موضوعات و مضامین 
د چار تغییر نگرش شد ه و نوعی حساسیت زد ایی 

از او د ر این زمینه صورت می گیرد .
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