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Abstract:

Considering the increase of social researches and the existence of 
contradictory results on the effect of Persian language satellite channels 
on identity, this research seeks to study such articles in order to find 
a common explanation among the contradictory results. The research 
conducted by meta-analysis method. The statistical population consists of 
all studies that have been published from 2001 to the end of the first six 
months of 2020 on the impact of Persian-language satellite channels on 
identity, then 74 studies were selected and analyzed by CMA2 software. 
The results showed that those articles studied the indicators of religious, 
national, cultural, ethnic, social, gender, and linguistic identity. According 
to the results of meta-analysis, Persian-language channels, on the one 
hand, have strengthened the ethnic identity among the Iranian ethnic 
groups and, on the other hand, have created grounds for weakening the 
religious, social, national and cultural identity of Iranians.

Keywords: Pathology, Satellite Channels, Religious Identity, Ethnic 
Identity, Meta-Analysis



* دکتری جمعیت شناسی، استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 نویسنده مسئول: دکتری جامعه شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

Email: Teymouri.mahmood@gmail.com

تاریخ دریافت: 1399/12/26                پذیرش نهایی: 1400/6/8
DOI: 10.22082/CR.2021.526893.2163
DOR: 20.1001.1.25382977.1400.28.107.2.6

آسیب شناسی تأثیر شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بر هویت؛
 فراتحلیل پژوهش های موجود

غالمرضا حسنی درمیان∗، محمود تیموری

فصلنامه پژوهش هاي ارتباطي/ سال بیست وهشتم/ شماره 3 )پیاپي 107( / پاییز 1400/ 67   ـ 43
Quarterly Journal of Communication Research, 2021, Vol. 28, No. 3 (107), 43-67

چکیده
بـا توجـه بـه افزایـش پژوهش هـای اجتماعـی و وجود نتایـج متناقـض در باب 
تأثیـر شـبکه های ماهـواره ای فارسـی زبان بـر هویـت، پژوهـش حاضـر درصـدد 
بررسـی مطالعـات صـورت گرفتـه در ایـران بـا ایـن موضـوع، به منظـور غلبـه بـر 
آشـفتگی و نتایـج متناقـض بـوده اسـت. روش پژوهـش مقالـه حاضـر، فراتحلیـل 
بـوده و جامعـه آماری آن را، همه پژوهش هایی تشـکیل داده اند که از سـال 1380 
تـا پایـان شـش ماهـه اول سـال 1399، بـا موضـوع تأثیـر شـبکه های ماهـواره ای 
فارسـی زبان بـر هویـت منتشـر شـده اند. از ایـن رو، در نهایـت 74 پژوهـش انتخاب 
و بـا نرم افـزار CMA2 تحلیـل شـده اند. نتایـج مـرور نظامنـد پژوهش هـا نشـان داد 
کـه تاکنـون شـاخص های هویـت دینـی، هویـت ملـی، هویـت فرهنگـی، هویـت 
قومـی، هویـت اجتماعـی، هویـت جنسـیتی و هویـت زبانـی در این حوزه بررسـی 
شـده اند. نتایـج فراتحلیـل حاکی از آن اسـت شـبکه های ماهـواره ای فارسـی زبان، 
از یک سـو موجـب تقویـت هویـت قومـی در بیـن اقـوام ایرانی شـده اند و از سـوی 
دیگـر، زمینه هـای تضعیـف هویـت دینـی، اجتماعـی، ملـی و فرهنگـی ایرانیان را 
پدیـد آورده انـد. بر این اسـاس، هویـت دینـی و هویـت قومـی بیشـترین تأثیـر را از 

شـبکه های ماهـواره ای فارسـی زبان پذیرفته انـد.

کلیدواژه هـا: آسیب شناسـی، شـبکه های ماهـواره ای، هویـت دینـی، هویـت 
فراتحلیل قومـی، 
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مقدمه
در عصـر حاضـر، کـه بـه عصر جهانی شـدن معروف اسـت، رادیوهـای بین المللی 
و شـبکه های تلویزیونـی ماهـواره ای، مخاطبـان و تأثیـرات جهانـی بسـیاری دارنـد 
شـبکه های  از  روزافـزون  اسـتفاده  و  گسـترش   .)1385 حسـین بر،  و  )عبداللهـی 
تلویزیونـی ماهـواره ای باعث شـده اسـت که حجم وسـیعي از برنامه هـاي برون مرزي 
بـه فضـاي فکـري جوامع وارد شـود و بـر ابعاد مختلـف زندگي فـردي و جمعي تأثیر 
بگـذارد. در حقیقـت جهان امروز، جهان شـبکه ای اسـت، در دنیای شـبکه ای، هویت 
سرچشـمه معنـا و تجربه اسـت اما منابع هویت سـاز دگرگـون شـده اند. در این میان، 
رسـانه ها در متـن ایـن دگرگونی هـای پرشـتابند و تأثیـر بسـیاری بـر هویـت دارنـد. 
ایـن رسـانه های جهانـی به شـکل جدید و بـا قابلیت بیشـتر بر فرایند شـکل گیري و 
تغییرپذیـري هویـت تاثیرگذار بوده انـد. در واقع تأثیرات جهانی شـبکه های تلویزیونی 
ماهـواره ای، در بدنـه جوامـع و در میـان نخبـگان فکـري، فرهنگـي و سیاسـي آنهـا 
دغدغه هایـي را به وجود آورده اسـت. اندیشـمندان و روشـنفکران بـزرگ عصر ما چه 
در کشـورهاي اسـالمي و چه در آسـیا، اروپا، افریقا و حتي سـطح بسـیار گسـترده اي 
از داخـل امریـکا، نسـبت بـه این پدیـده واکنش نشـان داده انـد. اما تأثیر شـبکه هاي 
ماهـواره اي در کشـورهای در حـال توسـعه به ویـژه جوامـع اسـالمي، نگراني هـاي 
بیشـتري را بـه دنبال داشـته اسـت )شـهاب، 1391(. در کشـور ما، رؤیـت آنتن هاي 
بشـقابي ماهـواره اي بـر فـراز بام هـاي منـازل ایـران از اواخـر سـال 1372 آغـاز شـد 
)محسـنیان راد، 1384: 24-17(. از آن زمـان، ورود و اسـتفاده از ایـن تجهیزات سـیر 
سـعودی داشـته و بر اسـاس برخی پژوهش هـا، میزان بیننـده برنامه هـاي ماهواره ای 
در شـهر تهـران طـی سـال های مختلف بیـن 50 تا 60 درصـد و در مراکز اسـتان ها، 
بیـن 40 تـا 50 درصـد در نوسـان بوده اسـت )مرکز تحقیقـات صدا و سـیما، 1392(. 
نکتـه دیگـري کـه بحـث ماهواره هـا را در کشـور برجسـته تر مي کند، افزایـش تعداد 
شـبکه هاي ماهـواره اي فارسـي زبان اسـت، در حـال حاضـر، نزدیـک به 172 شـبکه 
ماهـواره ای فارسـی زبان در ایـران قابـل دریافـت هسـتند  که اغلـب نیز هدایـت افکار 
عمومـي فارسـي زبانان و به طـور خـاص ایرانیـان و تأثیرگـذاري بـر فضـاي فرهنگـي 
آنـان را دنبـال می کننـد )مرکز تحقیقـات صداوسـیما، 1390: 7 و شـهاب، 1391(.

شـبکه هاي ماهـواره اي فارسـي زبـان عـالوه بـر این کـه بسـتری بـرای تعامـالت 
اجتماعی مسـتقیم و غیرمسـتقیم افراد و گروه های اجتماعی هسـتند، در شکل گیری 
هویـت افـراد نقـش اساسـی دارند. فـرد ایرانـی هرچند از لحـاظ تاریخـی و فرهنگی، 
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دارای پشـتوانه های عظیـم ملـی، فرهنـگ غنـی و افتخارات بسـیار اسـت، در کسـب 
هویـت بـا مسـائل و مشـکالتی روبـه رو می شـود کـه مهم تریـن آنها تعـارض ظاهری 
میـان عناصـر اصلـی هویت اسـت. هویت افراد ایرانی که طی سـالیان گذشـته شـکل 
گرفتـه، آمیختـه ای اسـت از هویت ملی باسـتانی، هویت دینی اسـالمی و عناصری از 
هویت غربی که در نتیجه گسـترش اسـتفاده از رسـانه ها، تقویت شـده اسـت. هریک 
از ایـن هویت هـا حامـل پیام ها و اندیشـه های   خاص خود هسـتند. برای مثـال، ایران 
ازجملـه کشـورهایی اسـت کـه اقـوام و گروه هـای مختلـف اجتماعـی در آن زندگـی 
می کننـد و در مقاطـع تاریخـی متعـدد، به ویـژه بعـد از شـکل گیری دولـت مـدرن و 
در دوره هایـی نظیر سـقوط رضاشـاه یـا بعد از انقالب اسـالمی با بحران هـای هویتی، 
به ویـژه قومـی مواجـه شـده و بـه همیـن دلیل، بحـث هویـت جمعـی در آن اهمیت 
خاصـی برخـوردار اسـت. اهمیـت قضیه هنگامی بیشـتر روشـن می شـود کـه بدانیم 
زمینه هـای چنیـن بحران هایـی همچنان در ایـران خودنمایی می کننـد. ناآرامی هایی 
کـه در چنـد سـال اخیـر در مناطقـی هماننـد خوزسـتان، کردسـتان، آذربایجـان و 
سیسـتان و بلوچسـتان رخ داده انـد، مـواردی از ایـن دسـت هسـتند )عبداللهـی و 
حسـین بر، 1385(، در ایـن میـان، تأثیر رسـانه ها به طور عام و شـبکه هاي ماهواره اي 
فارسـي زبان به طـور خـاص بـر هویـت، غیرقابـل انکار اسـت. مـرور ادبیـات مرتبط با 
موضـوع شـبکه های ماهـواره ای فارسـی زبان نشـان می دهـد کـه ایـن رسـانه به طور 
قابـل توجهـی اثـرات مختلفی بـر هویت جامعـه می گـذارد و از آنجا که ایـن تأثیرات 
چشـمگیر اسـت، درک چگونگـی آن نیـاز بـه مطالعات متقـن و دقیـق در این زمینه 
دارد. از ایـن رو، بـا توجـه بـه اهمیـت تأثیرگـذاری شـبکه های ماهـواره ای در محیـط 
در حـال تغییـر امـروز، کاوش و تبییـن نحـوه اثرگـذاری آن نیـز بـه همـان انـدازه با 
اهمیـت اسـت. بـا وجـود مطالعات به نسـبت گسـترده چند دهه گذشـته  و بـا اینکه 
میـزان پژوهش هـای علمـی در حوزه هـاي مطالعاتـی مرتبـط بـا موضوع شـبکه های 
ماهـواره ای در کشـور افزایـش یافتـه و جامعـه علمی با اطالعات وسـیع و انباشـته اي 
در بـاب میـزان اثرگـذاری شـبکه های ماهـواره ای و تحلیل محتوای پیام های ارسـالی 
مواجـه گردیـده اسـت. مطالعـات بسـیار اندکـی در هیئـت پژوهش هـای تلفیقـی و 
ترکیبـی بـه نحـوی کـه چکیـده، عصـاره و ماحصـل پژوهش هـاي انجـام یافتـه در 
حـوزه ماهـواره را به گونـه اي نظامنـد و بـه شـیوه اي عملـی فـراروي پژوهشـگران 
قـرار دهـد، انجـام شـده اسـت؛ از ایـن رو، در پژوهـش حاضر، سـعی شـده با بررسـی 
دقیـق و موشـکافه تحقیقـات انجـام شـده در خصـوص تأثیر شـبکه های ماهـواره ای 
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فارسـی زبان بـر هویـت، چکیده و ماحصـل آنها به صورت نظام مند نشـان داده شـود. 
تحقیـق حاضـر بـا بهره گیـری از اصـول و قواعـد روش فراتحلیل به کاربـرد این روش 
در خصـوص تحقیقـات انجـام شـده در حوزه تأثیـر شـبکه های ماهـواره ای بر هویت 
پرداخته و کوشـیده اسـت تا به این پرسـش پاسـخ دهد که: میزان تأثیر شـبکه های 
ماهـواره ای فارسـی زبان بـر هویـت در پژوهش هـاي مـرور شـده در ایـران چگونـه 
اسـت؟ به عبـارت  دیگـر، هدف از انجام این پژوهش، شـناخت و بررسـی میـزان تأثیر 
شـبکه های ماهـواره ای فارسـی زبان بـر هویـت به منظـور غلبـه بـر آشـفتگی و نتایج 

متناقـض تحقیقـات مختلـف در ایـن حوزه بوده اسـت.

چارچوب نظری پژوهش
بـا بررسـی ادبیات نظـری موجـود در زمینه میـزان اثرگذاری رسـانه های جمعی 
بـر هویـت درمی یابیـم کـه مطالعـات متعـددی در ایـن زمینـه صـورت گرفتـه و 
مدل هـای متعـدد اثرگـذاری رسـانه ها، قابل شناسـایی اسـت. در اکثر مدل هـا، موارد 
مشـابهی معرفـی شـده اند. از سـوی دیگـر، هیـچ مدل یـا نظریـه ای وجود نـدارد که 
مـورد پذیـرش همـگان باشـد و نبـود یـک مدل جامـع و یکپارچه مشـتمل بـر کلیه 
ایـن مـوارد،  نوعـی خأل نظری به شـمار مـی رود؛ از ایـن رو، به منظور شناسـایی میزان 
اثرگـذاری شـبکه های ماهـواره ای فارسـی زبان بـر هویـت، در چارچـوب یـک مـدل 
جامع، در این نوشـتار سـعی شـده اسـت، که مـدل و چارچوبی جامـع و یکپارچه در 

ارتبـاط بـا هویـت و رسـانه های جهانـی ارائه شـود. 
بخـش اعظـم مکتب فرانکفورت که حول محور رسـانه، فرهنـگ و هویت متمرکز 
شـده اند، توجـه  خـود را بـر کاالیـی شـدن و عقالنـی شـدن ابـزاری زندگـی روزمـره 
معطـوف کرده انـد. بر  این اسـاس، آدورنو معتقد اسـت  کـه در موقعیت  کنوني ، وسـایل  
ارتباط جمعـي  کارکـرد و رسـالت  حقیقي شـان  را به  عنـوان  نهادهـاي  آموزش دهنده  و 
آگاهي بخـش  رهـا کرده انـد، به  درج ، نشـر و پخـش  مطالبي  با محتواي  سـرگرم کننده ، 
هیجان انگیـز و تخدیرکننـده  اذهـان  مي پردازنـد کـه  ارمغـان  آن ، تقویـت  جنبه هـاي  
خیال پـردازي ، گریـز از واقعیـت  و سـرانجام  از خودبیگانگـي  و بحـران  هویـت  بـراي  
انسـان  اسـت . آدرنو، سـتاره هاي  سـینما و سـریا ل هاي  سـرگرم کننده  را آلپ  نشـینان  
جدیـدی معرفـي  مي کند کـه  به  الگـوي  مخاطبان  مصرف گـراي  این  رسـانه ها تبدیل  
شـده اند. بیننـدگان  این  گونـه  فیلم ها، غایت  آمال  و آرزوهایشـان  را در همرنگ  سـازي  
خـود با این  سـتاره ها جسـتجو مي کنند و خواسـته  یا ناخواسـته  مقلـد و دنباله رو این  
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سـتاره ها در سـبک  زندگـي ، شـیوه  معاشـرت ، شـیوه رفتـار، نوع  پوشـش ، مـد لباس 
و به  تبـع  آن ، مصرف کننـده  کاالهـاي  تجمالتـي  و مي شـوند )آدورنـو و هورکهایمـر، 
ترجمـه فرهادپور و مهـرگان، 1389 و هورکهایمر و آدورنـو، ترجمه فرهادپور، 1380 

و مارکـوزه، ترجمه مؤیـدی، 1388(. 
مطابـق بـا دیـدگاه هابرماس، وجـود حـوزه عمومـی و نهادهای جامعـه مدنی به 
گروه هـای مختلـف جامعـه و ازجملـه گروه هـای اجتماعـی، اجازه می دهـد که ضمن 
برقـراری تعامـل و روابـط با سـایر گروه هـا، پیگیر حقوق و خواسـته های خود باشـند. 
برخـورداری از آزادی الزم و داشـتن حقـوق برابـر بـا سـایر گروه ها، اجازه و پشـتوانه 
الزم را بـرای مشـارکت آنـان در امـور جامعـه می دهـد. در چنیـن فضایـی، کنـش 
ارتباطـی یـا تفاهمـی بیـن گروه ها و اقـوام مختلف جامعـه ممکن اسـت زمینه نوعی 
انسـجام اجتماعـی را بـا وجـود تکثر گروه هـا )وحدت در عیـن کثرت( باشـد. چراکه 
می توانـد موجـب رسـیدن و پایبنـدی آنها به معیارهایـی عام و فراگیر یـا درواقع یک 
هویـت جمعـی عام باشـد )هابرمـاس، 1384 به نقـل عبداللهی و حسـین بر، 1385(. 
هابرمـاس تمایـزی را میـان نظـام و زیسـتـ  جهـان تشـریح کرده اسـت کـه به نظر 
می رسـد در آن، کنـش عقالنـی ابـزاری کـه نظام هـای سیاسـی ـ اداری و اقتصـادی 
بـه کار می گیرنـد، بـه تـوازِن ارتباطـِی آزادی بخـش زیسـتـ  جهـانِ روزمـره هجـوم 
بـرده و آن  را دسـتخوش فرسـایش کـرده اسـت )هابرماس، ترجمه پـوالدی، 1392(. 
هلـر1 )1984( بـه پیـروی از لوکاچ متوجه راه هایی شـده اسـت کـه در آنها ناهمگنی 
زندگـی روزمـره تابـع فرایندهـای همگن سـازی2 بـوده اسـت. از ایـن رو، می تـوان بـه 
فراینـدی مقدماتـی از تفکیـک اسـتناد کـرد کـه در آن علـم، هنـر، فلسـفه و سـایر 
اشـکال دانـش نظـری که از اسـاس درون زندگـی روزمره ریشـه دوانده انـد، به نحوی 
پیش رونـده  از آن جـدا می شـوند و از تحولـی تبعیـت می کننـد کـه متخصصـان 
موجـد آننـد و بـه دنبـال آن، مرحلـه ای می آیـد کـه از طریـق آن ایـن دانـش بـرای 
عقالنـی کردن و مسـتعمره سـاختن و همگن سـاختن زندگی روزمره بـه آن بازخورد 

می شـود )فدرسـتون، ترجمـه الجـوردی، 1380: 163(.
نظریـات معاصر رسـانه نیـز پیامدهاي رسـانه اي و اثرات آن بر هویـت را در قالب 
رویکـرد عمومـی جهانی شـدن مطـرح کرده انـد. این نظریـات به پیامدهـاي منفی و 
مثبـت رسـانه هاي ارتباطـی می پردازنـد. برخی از آنهـا هویت هاي محلـی را در تضاد 
بـا اثـرات رسـانه اي و برخـی دیگـر آنهـا را در همزیسـتی بـا یکدیگر می داننـد. از آن 
جملـه می توان به رویکردهاي کاسـتلز، گیدنز، هال، تاملینسـون، رابرتسـون، شـولت 

1. Heller
2. homogenization
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و واتـرز اشـاره کرد )محمدپـور و همکاران، 1389(. از میـان مهم ترین نظریاتی که به 
تأثیـرات رسـانه هاي جمعـی از دیـدگاه جهانی شـدن بر هویـت جمعـی پرداخته اند، 

می تـوان به سـه دیـدگاه متفـاوت اما مکمل کاسـتلز، گیدنـز و هال اشـاره کرد.
گیدنـز بازاندیشـی در هویـت را کـه در پرتـو معیارهـا و ارزش های جدیـد دایم در 
حـال تغییرصـورت می گیـرد، ویژگـی دوران جدیـد و نتیجـه گسـترش فناوری هـای 
اطالعاتـی، ارتباطـی و جهانـی شـدن اقتصـادی و فرهنگـی می دانـد )گیدنـز، ترجمـه 
موفقیـان، 1382: 268(. او در ایـن زمینـه معتقد اسـت که با فرایند تجدد و گسـترش 
فضـای اجتماعی به واسـطه رسـانه های جمعی، امـکان هویت یابـی در چارچوب محدود 
و معین اجتماعی رو به کاهش اسـت )سـاروخانی و همکاران، 1392(. با توسـعه تجدد 
و فراینـد جهانـی شـدن به واسـطه رسـانه ها، به طور نسـبی در همـه جوامع، بـه تدریج 
منابـع سـنتی هویت سـاز رو بـه اضمحالل می رونـد و عوامل سـازنده هویـت اجتماعی 
غیرسـنتی بـه منصه ظهـور می آیند. از دیـدگاه گیدنز در دوره مـدرن، هویت اجتماعی 
در سـایه توسـعه وسـایل ارتبـاط جمعـی، به ویـژه شـبکه های ماهـواره ای بـه طرحـی 
تبدیـل می شـود کـه بایـد از سـوی خـود فـرد به صـورت »بازتابـی« ایجـاد و سـاخته 
شـود، به گونـه ای کـه یـک فـرد بایـد از میـان راهبردهـا و گزینه هایـی کـه نظام هـای 

انتزاعـی فراهـم می کننـد، هویتش را پیـدا کند )سـاروخانی و همـکاران، 1392(.
کاسـتلز1 بـر ایـن بـاور اسـت کـه منابـع معنایـی جهـان کهـن، توانایـی تغذیـه 
ذهنیت هایظـی را کـه هـر لحظـه در معـرض نشـانه هاي معنایـی هسـتند، ندارنـد و 
بنابرایـن نیـاز بـه منابـع معنایـی جدیـد و یا بازتولیـد منابـع معنایی کهـن در قالبی 
نویـن احسـاس می شـود. درواقـع، ایـن منابـع معنایی برسـازنده هویت فرد هسـتند. 
کاسـتلز بیشـترین اهمیـت را در برسـاخت سـوژه جمعی مـدرن به نقش رسـانه هاي 
ارتباطـی نویـن می دهـد. درواقـع، از دید وی، رسـانه هاي مدرن با برجسـته سـاختن 
معناهـاي هویتی در قالب خاطرات جمعی، روایت هاي مشـترک، اسـطوره ها، الهامات 
دینـی، تاریـخ و جغرافیـا، قـدرت و ...، هویت هـاي قومـی و ملـی را بـر می سـازند و 
یـا بازتولیـد می کننـد. هویـت مقاومـتـ  کـه بیشـتر از سـوی گروه هـاي حاشـیه اي 
همچـون اقـوام، زنـان، ملت هـاي مسـتعمره برسـاخته می شـودـ  مهم تریـن اهمیـت 
را از دیـد کاسـتلز دارد. در واقـع، هویت هـاي بـه حاشـیه رانـده شـده کـه نتیجه نگاه 
کالن روایتـی هسـتند، از طریـق رسـانه هاي ارتباطـی نوین به متن هجـوم می برند و 
به گونـه اي دیگـر، در پـی مرکززدایـی از متـن مرکزگـرا بر می آینـد  )کاسـتلز، ترجمه 

چاوشـیان، 1385 و کاسـتلز، 2009(.
1. Castells
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اسـتوارت هـال1 در نوشـته ای با عنـوان »جهانی شـدن و قومیت« جهانی شـدن 
و رابطـه  آن بـا هویـت را در دو بعـد بررسـی می کنـد، اول، هویـت درون متنـی نظام 
جهانـی و دوم هویـت بـرون متنـی اسـت. هویـت درون متنـی مرکزمحـور، هویتـی 
اسـت کـه در بطن نظام جهانـی و فارغ از تضادهاي ایدئولوژیک جهانی شـدن شـکل 
می گیـرد. در واقـع این گونـه از هویـت در دل نوعـی فرامدرنیسـم ایدئولوژیـک )در 
واژگانـی هالـی( که فریـاد پایان تاریخ را برآورده اسـت، شـکل می گیـرد. هال معتقد 
اسـت کـه ایـن نوع از جهانی شـدن برسـازنده سـوژه اي اسـت کـه میل به بازگشـت 
بـه ملی گرایـی و فرهنـگ ملـی دارد. امـا همزمان بـا این مسـئله )سـوژه  درون متنی 
مرکزگـراي گـرد خـود حصار کشـیده( با جلـوه اي دیگـر از جهان فرا )پسـت( مدرن 
مواجـه هسـتیم کـه می کوشـد بـا تفاوت هایـی سـر کند کـه بازگشـت به امـر محلی 
را بـه دنبـال خواهنـد داشـت )هـال، ترجمـه وقفی پـور، 1383: 255(. رابرتسـون2 
نیـز بـا تأکیـد بـر چالش هـای عصـر مـدرن معتقـد اسـت کـه در عصـر کنونـی، بـا 
کنونـی،  نسـل های  و  رسـانه ها  مخاطبـان جهانـی  ارتباطـات،  فناوری هـای  ظهـور 
در معـرض انتشـار و نمایـش پیام هـای متنـوع رسـانه ای قـرار دارنـد و پیام هایـی را 
دریافـت می کننـد کـه سـنت ها و الگوهـای فرهنگـی، اجتماعـی و نسـلی جوامـع و 
همچنیـن روابـط نسـلی آنهـا در خانـواده را دچـار چالـش و دگرگونـی می کننـد. در 
ایـن ارتبـاط، تحـول، تغییـر و سـرعت گسـترش و تبلیغ آن بـا تغییـر در ارتباطات و 
اطالعـات، هویت هـا را بـه شـدت لـرزان می سـازد و تغییر می دهـد )قبـادی، 1383: 
360-359(. دیویـد رایزمـن3 نیز بحـران هویت را از ویژگی های دوران ظهور وسـایل 
ارتبـاط جمعـی می دانـد و معتقد اسـت ایـن دوره در تاریخ انسـان با عنـوان دوره ای 
ثبـت خواهد شـد کـه در آن، رسـانه ها و گردانندگان آنهـا الگوهای حیـات اجتماعی 
را می سـازند )رابرتسـون، ترجمـه میرمحمدصادقـی، 1383: 131(. به اعتقاد پاسـتر، 
آنچـه در نوآوری هـای فنـی مربـوط بـه عصـر دوم رسـانه ها یعنـی اینترنـت، پسـت 
الکترونیکـی و ماهـواره مهـم اسـت، دگرگونـی گسـترده فرهنـگ، هویـت فرهنگی و 
روش جدیـد سـاخته شـدن هویت هاسـت. از دیـدگاه او، بـا جهانـی شـدن رسـانه ها 
یـک فراینـد سـاده در افول هویت ها در حال به وقوع پیوسـتن اسـت )پاسـتر، ترجمه 

صالحیـار، 1378: 125(.
در مجمـوع، بـرای تدویـن چارچـوب و مـدل نظري پژوهـش، از نظریـات هویت 
و جهانی شـدن اسـتفاده شـده اسـت. بـا فـرض ایـن موضـوع، شـبکه های ماهوارهای 
فارسـی زبان به عنـوان یکـی از انـواع رسـانه های جهانـی، یکـی از منابـع هویت سـاز 

1. S. Hall
2. Robertson

3. D. Riesman
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جامعـه ایـران هسـتند کـه پیامـد آنهـا می توانـد منجر بـه همگونـی هویتـی )نوعی 
انفعـال و اسـتحاله( از یک سـو و خاص گرایـی هویتـی )نوعـی مقاومـت و سـتیز( از 

سـوی دیگر شـود.

تعریف مفاهیم
در پژوهـش حاضـر، منظور از تماشـاي شـبکه های ماهواره اي فارسـي زبان، نوعي 
واکنـش بـه محتـواي پخش شـده از این رسـانه به عنـوان جزئي از فرهنـگ و محیط 
بیرونـي فـرد اسـت کـه مي تواند بـا تغییر در سـه سـطح نمادهـا، رفتارهـا و باورهای 
افـراد بـروز یابد. بـراي اندازه گیري و سـنجش ایـن متغیر، معرف هاي تشـکیل دهنده 
فضـاي مفهومـي آن را مشـخص کرده ایـم کـه عبارت انـد از: 1- مدت زمان تماشـاي 
بـه  مخاطـب  کـه  سـال هایي  یـا  ماه هـا  تعـداد  )یعنـي  ماهـواره اي  تلویزیون هـاي 
تماشـاي تلویزیون هـاي ماهـواره اي پرداختـه اسـت( و 2- میزان تماشـا، یعني میزان 
سـاعت هایي کـه مخاطـب بـراي تماشـاي تلویزیون هـاي ماهـواره اي صـرف مي کند.

هویـت کـه از مفاهیـم مهم در حوزه های روان شناسـی، فلسـفه، جامعه شناسـی 
و علـوم سیاسـی اسـت، در دهه های اخیـر به ویژه تحـت تأثیر فرایند جهانی شـدن 

اهمیـت خاصی پیدا کرده اسـت. 
در ایـن میـان، جامعه شناسـی بخـش قابـل توجهـی از نگاه هـا را بـه مبحـث 
هویـت جمعـی معطـوف کرده اسـت. جنبش هـای ملی، قومـی، زنان و دانشـجویان 
و نیـز فراینـد جهانـی شـدن و طرح هویت هـای فراملـی و فروملی نقـش مهمی در 
ایـن زمینـه ایفـا کرده انـد )عبداللهـی و حسـین بر، 1385(. هویت جمعـی حوزه یا 
قلمـروی از حیـات اجتماعـی اسـت کـه افراد خـود را با ضمیـر »ما« بـه آن متعلق 
و منتسـب می داننـد و در برابـرش احسـاس تعهـد و تکلیـف می کننـد )عبداللهـی، 
1377: 63(. منظور از هویت در اینجا، سـطحی از هویت افراد از میان میان سـطوح 
چندگانـه هویـت جهانـی )فراملـی(، هویـت ملی )احسـاس تعلق خاطر مشـترک و 
احسـاس تعهـد افـراد بـه اجتماع ملـی(، هویـت قومی )احسـاس تعلق فـرد به یک 
گـروه قومـی یـا محلی خـاص(، هویت دینی )احسـاس تعلق خاطـر و تعهد اخالقی 
نسـبت بـه گروه دینـی(، هویت فرهنگی )احسـاس تعلـق و همبسـتگی به فرهنگ 
حاکـم بـر جامعـه(، هویت اجتماعـی )رابطه  بین خـود و دیگران(، هویت جنسـیتی 
)گرایش هـای فمنیسـتی( و هویـت زبانـی )احسـاس تعلـق بـه اسـتفاده از گویش، 

لهجـه یـا زبان خاص( اسـت.
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روش شناسی پژوهش
فراتحلیـل1 مجموعـه ای از روش هـای آماری، برای ترکیب نتایـج کمی از چندین 
مطالعـه، بـا هـدف تولیـد یـک خالصـه کلـی از دانـش تجربـی در حـوزه ای خـاص 
اسـت )لیپسـی2 و ویلسـون3، 2001(. ایـن روش در حوزه هایـی از علـم کـه انباشـت 
دانـش زیـادی اتفـاق افتـاده، اسـتفاده می شـود تأثیـر گروهـی از عوامـل را بـر مورد 
خـاص یـا تاثیـر عاملـی بر عامـل دیگـر را در تعـدادی از تحقیقات بسـنجد )لیتل4 و 
همـکاران، 2008(. درواقـع فراتحلیـل زاییـده بحران های روش شـناختی در دهه 70 
و 80 میـالدی، افزایـش تولیـدات علمی در سـال های اخیـر، وجود نتایـج متناقض و 

غلبـه بـر آشـفتگی و نتایـج متناقـض در حوزه هـای مختلف علمی اسـت. 
فراتحلیـل یـک روش کمـی بـرای ترکیـب نظام مند نتایـج پژوهش هـاي قبلی به 
منظـور دسـتیابی به یـک نتیجه کلی از آنهاسـت )نوغانـی و میرمحمدتبـار، 1396(. 
در فراتحلیـل، پیشـینه موضـوع مـورد مـرور نظام منـد5 قـرار می گیـرد تـا مشـخص 
شـود کـه در پژوهش هـاي گذشـته، اثـر یک متغیـر برمتغیـر دیگر چقدر بوده اسـت 
)هومـن، 1392(. در ایـن فراتحلیـل نیـز ابتدا بـا روش مرور نظام مند، مـواردی مانند 
انـواع جامعـه آمـاری، میـزان همـکاری پژوهشـگران، سـال انجـام پژوهـش، رشـته 
تحصیلـی نویسـندگان و چارچـوب نظری مورد اسـتفاده بررسـی شـده اند. سـپس، با 
اسـتفاده از مـرور نظام منـد به دسـته بندی و تعیین مصادیق هر دسـته از شـبکه های 
ماهـواره ای پرداخته ایـم، بعـد از مـرور نظام منـد، انـدازه اثـر6، شـبکه های ماهـواره ای 
بـر هـر یـک از متغیرهـا بررسـی شـده اسـت. انـدازه اثر آمـاره ای اسـت کـه اهمیت 
اثـر آزمایشـی یـا شـدت رابطـه بیـن دو متغیـر را منعکـس می کند. ابتـدا انـدازه اثر 
هـر مطالعـه را محاسـبه می کننـد و سـپس انـدازه اثـر مطالعـات مختلف بـا یکدیگر 
مقایسـه می شـوند و در نهایـت، انـدازه اثـر کلی رابطه بیـن دو متغیر یا اثر آزمایشـی 
در چنـد مطالعـه محاسـبه قـرار می گیرند تا دربـاره تأثیرگـذاری آن اثر آزمایشـی یا 
رابطـه بیـن دو متغیـر نتیجه گیری شـود )برون اسـتین7 و همـکاران، 2009(. در این 
پژوهـش نیـز مشـخصه هاي مطالعـات کدگـذاري و اسـتخراج آماره هـا ، میانگیـن و 
سـایر داده هـاي آمـاري بـه اندازه اثـر تبدیـل و در نهایت، انـدازه اثرها بـا هم ترکیب 

و تفسـیر شدند. 
شـایان ذکـر اسـت کـه در فراتحلیـل اعتبـار بیرونـی و اعتبـار سـازه بـا مسـئله 
مقوله بنـدی و مسـاعی معطـوف بـه تعییـن مناسـب بـودن یـا نبـودن )بجابـودن یـا 
نبـودن( تعلـق یـا تخصیـص واقعی مطالعـات پژوهشـی یـا مداخله ای تحت بررسـی 

1. meta-analysis
2. Lipsey
3. Wilson

4. Littell
5. systematic review
6. effect size

7. Borenstein
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انجـام می شـود. همچنیـن آزمـون ناهمگونـی نتایـج در زمـره عواملـی اسـت کـه 
می توانـد در ارزیابـی و تقویـت اعتبـار بیرونـی مطالعـات ترکیبـی و فراتحلیـل مفید 
واقـع شـود. راهکارهای دیگـر افزایش اعتبار در فراتحلیل عبارت اند از: تصادفی سـازی 
مشـاهدات، حجـم نمونـه بـاال، اعمـال کنترل کافـی برای ثبـت خطاها و نـوع متغیر 

وابسـته. پایایـی و قابلیـت اعتمـاد نیـز در فراتحلیل شـامل سـه بعد اسـت:
پایایـی شناسـایي: دو یـا چنـد فراتحلیلگـر در انتخـاب پژوهش هـا توافـق دارنـد 

بـراي تعییـن میـزان پایایـی شناسـایي نسـبت توافق محاسـبه مي شـوند.
پایایـی کدگـذاري: برابر اسـت با نسـبت توافـق دو داور در مورد اسـتفاده از اعداد 

خاص بـراي کدگذاري.
پایایـی سـطوح معنـادار و انـدازه اثـر: عبـارت اسـت از میـزان توافـق در متفاوت 
و محاسـبات انـدازه اثـر در بیـن دو فراتحلیلگـر کـه داراي تجـارب تقریبـاً یکسـاني 

. هستند
جامعـه و نمونـه آمـاری ایـن روش، مشـابه پژوهش هـاي مقطعـی اسـت کـه در 
آنهـا موضـوع مـورد مطالعـه بـه جـای افـراد، نتایـج اسـت. جامعـه آمـاری حاضـر را 
پژوهـش، کلیـه مقـاالت چـاپ شـده در مجـالت معتبـر وزارت علـوم، تحقیقـات و 
فنـاوری، پایان نامه هـای دانشـجویان در دانشـگاه های مختلـف، طرح های پژوهشـی و 
کتاب هـای منتشـر شـده بـا موضوع تأثیـر شـبکه های ماهـواره ای بر هویت تشـکیل 
می دهند، که از سـال 1380 تا پایان شـش ماهه اول سـال 1399 منتشـر شـده اند. 
از مجمـوع پژوهش هـاي در نهایـت 74 مقالـه بـا معیار مـورد نظر انتخـاب و با روش 
مرور نظامند در راسـتای اهداف پژوهش بررسـی شـدند همچنین بـا روش فراتحلیل 
و بـا اسـتفاده از نرم افـزار CMA2، مـورد تحلیل قـرار گرفتند و از این طریـق، اندازه اثر 

هـر یـک از متغیرها بدسـت آمد. 
کـه  می دهـد  نشـان  آنهـا  انجـام  سـال  حسـب  بـر  پژوهش هـا  مـرور  نتایـج 
شـده  انجـام  تـا 1395  سـال های 1385  فاصلـه  در  بررسـی  مـورد  پژوهش هـاي 
اسـت و بیشـترین فراوانـی آنهـا مربـوط بـه سـال 1394 اسـت. نتایـج جـدول یک، 
نشـان می دهـد کـه جامعـه آمـاری اکثـر پژوهش هـاي مرتبـط بـا تأثیـر شـبکه های 
ماهـواره ای فارسـی زبان بر هویت، شـامل نسـل جـوان 18 تا 29 سـال )37/8 درصد( 

دانشـگاه های مختلـف )33/8 درصـد( می شـود. دانشـجویان  و 
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جدول 1. جامعه آماری تحقیقات تأثیر شبکه های ماهواره ای بر هویت 
Table 1. Statistical population of researches on the effect of satellite 

networks on identity
جامعه آماری

Statistical population 
فراوانی

Frequency 
درصد
Percent

2837.8نسل جوان )18 تا 29 سال(

2533.8دانشجویان دانشگاه های مختلف

912.2شهروندان 15 تا 45 سال

910.8دانش  آموزان مقطع متوسطه

45.4زنان 15 تا 40 سال

74100.0کل

یافته های پژوهش
توصیف داده ها

یافته هـای پژوهـش در دو بخـش مرور نظام منـد و فراتحلیل ارائه شـده اند. نتایج 
پژوهـش نشـان داد کـه روش همـه 74 مقاله مورد بررسـی، توصیفـیـ  تحلیلی بوده 
اسـت و روش دیگـری در ایـن حـوزه بـرای بررسـی تأثیـر شـبکه های ماهـواره ای بر 

هویت اسـتفاده نشـده است.
نتایـج مـرور پژوهش هـا بـر حسـب رشـته تحصیلـی نویسـندگان )جـدول 2(، 
نشـان می دهـد کـه اکثر نویسـندگان )85/8 درصـد( دارای تحصیالت در رشـته های 
جامعه شناسـی، پژوهـش اجتماعـی، علـوم ارتباطـات اجتماعـی و برنامه ریـزی و رفاه 
اجتماعـی هسـتند و بقیـه )14/2 درصـد( در سـایر رشـته های ذکـر شـده در جدول 

2 تحصیـل کرده انـد.
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جدول 2. توزیع فراوانی رشته تحصیلی نویسندگان
Table 2. Frequency distribution of researchers’ fields of study

رشته تحصیلی نویسندگان
Researchers’ fields of study

فراوانی
Frequency 

درصد
Percent

7242.6جامعه شناسی و پژوهش اجتماعی

5331.4علوم ارتباطات اجتماعی

2011.8برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

116.5علوم تربیتی

74.1مطالعات فرهنگی

42.4مطالعات زنان

21.2مدیریت رسانه

169100کل

نتایـج مـرور پژوهش هـا بـر حسـب چارچوب نظـری )جـدول 3( نشـان می دهد 
کـه 16 نظریـه در پژوهش هـاي مـورد بررسـی به عنـوان چارچـوب نظـری، مـورد 
اسـتفاده قـرار گرفته انـد. همچنیـن بـه ترتیـب نظریـه کاشـت، نظریه هـای هویت و 

جهانـی شـدن دارای بیشـترین فراوانـی چارچوب هـای نظـری هسـتند. 

جدول 3. توزیع فراوانی چارچوب نظری در تحقیقات مرور شده
Table 3. Frequency distribution in reviewed researches

نظریه
Theory

فراوانی
Frequency

نظریه
Theory

فراوانی
Frequency

23کاشت
نظریه جبرگرایی و پیامدهای 

8رسانه ای

7نظریه وابستگی مخاطب رسانه18نظریه های هویت

6نظریه برجسته سازی13جهانی شدن

6نظریه جامعه اطالعاتی8امپریالیسم فرهنگی

3نظریه دهکده جهانی8نظریه بازاندیشی

3نظریه تزریقی8دگرگونی ارزشی

1نظریه رسانه و دموکراسی8استفاده و خشنودی

نظریات انتقادی مکتب 
1نظریه دهکده جهانی8فرانکفورت
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اثرپذیـر  متغیرهـاي  به عنـوان  هویـت  مؤلفه هـای  طبقه بنـدي  و  اسـتخراج 
)متغیرهـاي وابسـته( از شـبکه های ماهـواره ای در پژوهش هـاي مـرور شـده نشـان 
می دهـد کـه تاکنـون 7 شـاخص هویـت در ارتبـاط بـا تأثیـر تماشـای شـبکه های 
ماهـواره ای فارسـی زبان بررسـی شـده اند )جـدول 4(. در واقـع هویـت دینـی، هویت 
ملـی و هویـت فرهنگـی در فرضیـات پژوهش هاي مورد بررسـی از بیشـترین فراوانی 
برخوردارنـد. بعـد از ایـن متغیرهـا، متغیرهـای هویت قومـی و اجتماعی هـر کدام با 
6 حضـور، آزمـون شـده اند و در نهایـت، متغیرهـای هویت جنسـیتی و هویـت زبانی 

هرکـدام 1 مرتبـه مـورد بررسـی قـرار گرفته انـد.

جدول 4. توزیع فراوانی شاخص های هویت در تحقیقات مرور شده
Table 4. Frequency distribution of identity indicators in reviewed researches

درصد Percentفراوانی  Frequencyابعاد هویتی

2229.3هویت دینی

2027.1هویت ملی

1824.4هویت فرهنگی

68.2هویت قومی

68.2هویت اجتماعی

11.4هویت جنسیتی 

11.4هویت زبانی

74100.0کل

از شـبکه های  اسـتفاده  میـزان  میانگیـن  بـر حسـب  پژوهش هـا  مـرور  نتایـج 
ماهـواره ای فارسـی زبان )جـدول 5(، نشـان می دهـد کـه متوسـط میـزان تماشـای 
ماهـواره، در جامعه هـای آمـاری مختلـف برابـر بـا 40/91 درصد اسـت یعنـی به طور 
متوسـط 40/91 درصد ایرانیان از شـبکه های ماهواره ای اسـتفاده می کنند. همچنین 
اکثـر ایـن پژوهش هـا )42/6 درصـد( میانگیـن بیـن 42/24 درصد تـا 52/32 درصد 

را گـزارش کرده انـد.
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جدول 5. توزیع فراوانی استفاده از شبکه های ماهواره ای
Table 5. Frequency distribution of the use of satellite channels

میانگین )به درصد(
Mean

فراوانی
Frequency

درصد
Percent

درصد معتبر
Valid percent

22.8-12105.29.9

32.16-22.884.17.9

42.24-32.163115.930.7

52.32-42.244322.342.6

62.04-52.3294.68.9

Valid total  10152.1100.0کل معتبر

Missing 9347.9داده های گمشده

Total 194100.0کل

 Mean )Frequency( )میانگین کل )درصد
Total40.91

تحلیل داده های پژوهش
به منظـور تحلیـل داده ها، پس از کدگـذاري، از برنامه فراتحلیل جامع1 براي انجام 
محاسـبات آمـاري فراتحلیـل اسـتفاده شـد. فرضیات پژوهـش از طریـق فرمول هاي 
وولـف2 بـه انـدازه اثـر، تبدیـل و ترکیـب اندازه هاي اثـر، بـه روش هانتز3 و اشـمیت4 
تحلیـل شـدند. همچنین براي تفسـیر انـدازه اثر، جـدول کوهن5 مورد اسـتفاده قرار 
گرفـت )جـدول 7(. معیـار انتخاب مـدل اثرات ثابـت و تصادفی در تفسـیر داده ها به 
این صـورت اسـت کـه در مطالعـات ناهمگـن از مـدل اثـرات تصادفـی و در مطالعات 
همگـن، از مـدل  اثـرات ثابت اسـتفاده می شـود. به عبارت دیگر، چنانچـه نتایج آزمون 
همگونـی Q معنـادار باشـد، فرض ناهمگنـی مطالعات تأیید می شـود و بایـد از مدل 

اثـرات تصادفی اسـتفاده شـود )نوغانی و میرمحمدتبـار، 1396(.
جـدول 6، فراتحلیـل انـدازه اثر متغیر مسـتقل اسـتفاده از شـبکه های ماهواره ای 
اثـر  اندازه هـای  انجـام شـده، بـه ترتیـب، بیشـترین  فارسـی زبان در پژوهش هـاي 

متغیرهـای اثرپذیـر از شـبکه های ماهـواره ای فارسـی زبان را نشـان می دهـد. 
- در متغیـر هویـت دینـی، نتایج آزمـون همگنی نشـان دهنده معنـا داری این آزمون 
اسـت. البتـه ایـن مطالعـات تـا حـد زیـادي ناهمگون انـد و تلفیـق آنها بـا مدل اثـر ثابت 
مناسـب نیسـت و بایـد از مـدل اثـر تصادفي بـرای ترکیـب نتایج اسـتفاده کـرد. درواقع، 
1. comprehensive meta-analysis
2. Wolf

3. Haunter 
4. Schmite

5. Cohen
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ایـن آزمـون نشـان می دهد کـه 22 فرضیه مربـوط به تأثیر میزان اسـتفاده از شـبکه های 
ماهـواره ای بـر هویت دینـی، از لحـاظ ویژگي ها و مشـخصه هاي مطالعات بسـیار متفاوت 
هسـتند. بـا توجـه بـه یافته هـای جـدول 6، نتایـج آزمـون همگنـی و اثـرات ترکیبـی 
تصادفـی رابطـه میزان اسـتفاده از شـبکه های ماهـواره ای بـا هویت دینـی در 22 مطالعه 
برابـر 0/487 منفـی، معنـادار و انـدازه اثر آن متوسـط اسـت. هویت دینـی، به عنوان یک 
نظـام به هم پیوسـته و متشـکل از باورهـا و اعمـال مرتبـط بـا مقدسـات ، می توانـد عامـل 
پیونـد بیـن اعضـای یـک جامعه باشـد. همچنیـن آن را بـه این صـورت می تـوان تعریف 
کـرد: احسـاس تعلـق خاطـر و تعهـد اخالقـی نسـبت بـه درون گـروه دینـی، بـه همـراه 
زمینـه رقابـت بین گروهـی بـا سـایر گروه هـای دینی. طبـق یافته هـای پژوهش اسـتفاده 
از شـبکه های ماهـواره ای را می تـوان به عنـوان یکـی از مظاهـر اصلـی جهانـی شـدن، از 
عوامـل تهدیدکننـده تعلـق خاطـر بـه هویـت دینـی دانسـت. ایـن یافته ها بـا نظریه هاي 
جامعه شناسـی هویت )شـامل نظریه هاي اینگلهارت، مارکوزه، یان رابرتسـون، دیپلماسـی 
عمومی جوزف ناي، کاسـتلز، گوایر و تافلر( همسـو اسـت. بنابراین، شـبکه هاي ماهواره اي 
فارسـی زبان بـر هویـت افـراد تأثیـر می گذارنـد و ایـن نتایـج نشـان دهنده تأثیـر منفـی 

شـبکه هاي ماهـواره اي تلویزیونـی بـر هویـت دینی افراد اسـت.
- نتایج آزمون همگنی و اثرات ترکیبی تصادفی رابطه میزان اسـتفاده از شـبکه های 
ماهـواره ای بـا هویـت قومـی، در 6 مطالعـه برابـر 0/452 مثبت، معنـادار و انـدازه اثر آن 
متوسـط اسـت. منظـور از هویـت قومـی احسـاس تعلـق فـرد به یـک گروه قومی اسـت 
کـه میـراث فرهنگـی، ارزش ها و منش هـای خاص خـود را دارد. همچنیـن هویت قومی 
داللـت بـر همانندی و یکسـانی دسـته ای از مـردم دارد که دارای منشـأ مشـترک، آداب 
و رسـوم، سـنت ها، تجربه هـای تاریخـی و در برخـی مـوارد، اقامـت جغرافیایـی عمومـی 
مشـترک هسـتند. بنابرایـن بـا افزایـش اسـتفاده از شـبکه های ماهـواره ای، هویّت قومی 
مخاطبـان تقویـت می شـود. بـه این معنا کـه شـبکه های ماهـواره ای در ایـران، همزمان 

بـه شـکل گیری هویـت محلـی ـ جهانی در افـراد کمـک می کنند. 
- نتایـج آزمـون همگنـی و اثـرات ترکیبـی تصادفـی رابطـه میـزان اسـتفاده از 
شـبکه های ماهـواره ای با هویـت اجتماعی در 6 مطالعـه برابر 0/438 منفـی، معنادار 
و انـدازه اثـر آن متوسـط اسـت. بـه ایـن معنی که بـا افزایش اسـتفاده از شـبکه های 
ماهـواره ای، هویـت اجتماعـی افـراد کم رنـگ می شـود و بیگانگـی اجتماعـی افزایش 
می یابـد. بـه تعبیـر گیدنز )1382( هویـت اجتماعی بـه رابطه  بین خـود و دیگران یا 

گروه هـای اجتماعـی دیگر اشـاره دارد. 
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- نتایـج آزمـون همگنـی و اثـرات ترکیبـی تصادفـی رابطـه میـزان اسـتفاده از 
شـبکه های ماهـواره ای بـا هویـت ملـی در 20 مطالعـه برابـر 0/424 منفـی، معنادار 
و انـدازه اثـر آن متوسـط اسـت. یعنـی بـا افزایـش میـزان اسـتفاده از ماهـواره، از 
احسـاس تعلـق افراد به اجتماع ملی کاسـته می شـود. و از سـوی دیگـر، گرایش های 
جهان وطنـی افزایـش می یابـد. هویـت ملـی مجموعـه ای از گرایش هـا و نگرش هـای 
مثبـت نسـبت بـه عوامـل، عناصـر و الگوهـای هویت بخـش و یکپارچـه کننـده در 
سـطح یـک کشـور بـه عنـوان یک واحـد سیاسـی اسـت. از دیـدگاه چلبـی )1378: 
31( »احسـاس تعلـق خاطر مشـترک و احسـاس تعهد افـراد به اجتمـاع ملی یا مای 

ملـی بـه افـراد هویـت جمعی می بخشـد«. 
- نتایـج آزمـون همگنـی و اثـرات ترکیبـی تصادفـی رابطـه میـزان اسـتفاده از 
شـبکه های ماهـواره ای با هویت فرهنگـی در 18 مطالعه برابـر 0/730 منفی، معنادار 
و انـدازه اثـر آن متوسـط اسـت. هویـت فرهنگـی احسـاس تعلـق و همبسـتگی بـه 
فرهنـگ حاکـم بـر جامعـه اسـت به گونـه ای کـه بر رفتـار افـراد تأثیـر گـذارد و این 
رفتـار در مقابـل هنجارهـا و ارزش هـای جامعه، احسـاس تعهد و تکلیف کنـد. بر این 
اسـاس، شـبکه های ماهـواره ای زمینـه اضمحـالل هویـت فرهنگـی و تقویـت هویت 

فرافرهنگـی را فراهـم می آورنـد. 

جدول 6. یافته هاي فراتحلیل پژوهش به روش تركیب اندازه اثر )اثرات تركیب 
تصادفي( به روش اشمیت و هانتز

Table 6. Meta-analysis of research findings combined effect size 
(random mix effects) by Schmidt and Hantz

آماره

متغیر وابسته

اثرات 
تركیبی ثابت

 Fixed
 combination
effect sizes

اثرات 
تركیبی 
تصادفی

 Random
 combination
effect sizes

فاصله اطمینان 
اثرات ثابت

 Fixed
 confident
interval

فاصله اطمینان  
اثرات تصادفی

  Random
 confident
interval

آزمون همگنی
 Heterogeneity

tests

درچه 
آزادی

 Degree of
 freedom

(DF)

21*606.1(0.64-0.28)-(0.51-0.46)-*0.487-*0.486-هویت دینی
5*0.523.4-0.500.37-0.40*0.452*0.456هویت قومی

5*2.6(0.50-0.36)-(0.48-0.37)-*0.438-*0.432-هویت اجتماعی
19*400.8(0.57-0.24)-(0.46-0.41)-*0.424-*0.441-هویت ملی

17*84.3(0.40-0.20)-(0.33-0.27)-*0.307-*0.306-هویت فرهنگی
* به معنای معنادار بودن در سطح 0/01 است.
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جدول 7. توزیع طبقات اندازه اثر بر مبنای برآورد آماره ها 
Table 7. Distribution of effect size classes based on statistical estimation 

طبقات اندازه اثر
Effect size classesr مقدارd مقدار

کمتر از 0.5کمتر از 0.3اندازه اثر کم  
از 0.5 تا 0.8از 0.3 تا 0.5اندازه اثر متوسط

0.8 و بیشتر0.5 و بیشتراندازه اثر زیاد

بحث و نتیجه گیری
بـا توجـه بـه اهمیـت آثـار مخـرب شـبکه های ماهـواره ای فارسـی زبان در ایران، 
تحلیـل و واکاوی آن بـه نحـوی فزاینـده، یکـی از مهم تریـن حوزه هـای مطالعاتـی 
سـال های اخیـر بـوده اسـت و در مطالعات مختلف، این سـازه بـا رویکردهای مختلف 
جامعه شـناختی کـه انبوهـی از متغیرهـای وابسـته را بررسـی کرده اند،  تحلیل شـده 
اسـت. پژوهش حاضر با اسـتفاده از رویکرد ترکیبی، درصدد بررسـی تأثیر شبکه های 
ماهـواره ای فارسـی زبان بـر هویـت در پژوهش هـای مـرور شـده در این حوزه اسـت. 
هـدف مـا پرداختـن به سـطحي از دانـش مرتبط بـا شـبکه های ماهواره ای و توسـعه 
یـک ابـزار اندازه گیـري اسـت کـه بـا ماهیـت چند بعـدي آن منطبـق باشـد. جامعه 
آمـاری پژوهـش، کلیـه مطالعـات صـورت گرفتـه با موضـوع شـبکه های ماهـواره ای 
فارسـی زبان را شـامل می شـود، کـه در مجـالت معتبـر وزارت علـوم، تحقیقـات و 
فنـاوری، پایان نامه هـای دانشـجویان دانشـگاه های مختلـف، طرح هـای پژوهشـی و 
کتاب هـای منتشـر شـده از سـال 1380 تـا پایـان 6 ماهـه اول سـال 1399 چـاپ 
شـده اند. در نهایـت 74 پژوهـش بـا روش مـرور نظام منـد همسـو با اهـداف پژوهش 
 ،CMA2 مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد و بـا روش فراتحلیـل و بـا اسـتفاده از نرم افـزار
تحلیـل شـدند کـه از ایـن طریـق، انـدازه اثـر هـر یـک از متغیرهـا به دسـت آمـد. 
نتایـج مـرور نظام منـد نشـان داد کـه روش هـر 74 پژوهش مـورد بررسـی، توصیفی 
ـ تحلیلـی بـوده و تاکنـون آثـار مخـرب ماهـواره بـر روی متغیرهـای متعدد بررسـی 
شـده اسـت که بر این اسـاس، بیشـترین فراوانی مربـوط به متغیرهـای هویت دینی، 

هویـت ملـی و هویـت فرهنگی بوده اسـت.
آنچـه از نتایـج فراتحلیـل بـا بررسـی 22 مطالعه، اسـتنباط می شـود، رابطه بین 
میـزان اسـتفاده از شـبکه های ماهـواره ای بـا هویـت دینـی برابـر بـا 0/487- اسـت 
کـه نشـان از رابطـه منفـی، معنـادار و بـا انـدازه اثـر بـاالی بین ایـن دو متغیـر دارد. 
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ایـن یافته هـا بـا نظریه هـاي جامعه شناسـی هویـت )شـامل نظریه هـاي اینگلهـارت، 
مارکـوزه، یـان رابرتسـون، دیپلماسـی عمومـی جوزف نـاي، کاسـتلز، گوایـر و تافلر( 
کـه شـبکه هاي ماهـواره اي تلویزیونـی را بـر هویت افراد مؤثـر می دانند، همسـو بوده 
اسـت، ضمـن اینکه تأثیـر منفی شـبکه هاي ماهـواره اي تلویزیونی را بـر هویت دینی 

افـراد نشـان می دهد.
نتایـج آزمـون فراتحلیل رابطه میزان اسـتفاده از شـبکه های ماهـواره ای با هویت 
قومـی در 6 مطالعـه برابـر 0/452، مثبـت، معنـادار و انـدازه اثـر آن متوسـط اسـت. 
بنابرایـن بـا افزایـش اسـتفاده از شـبکه های ماهـواره ای، هویّـت قومـی مخاطبـان 
تقویـت می شـود. بـه ایـن معنا کـه شـبکه های ماهـواره ای در ایـران، همزمـان باعث 
شـکل گیری هویـت محلـی ـ جهانـی در افـراد می شـوند. از دیـد کاسـتلز )2009(، 
هویـت مقاومـت )کـه بیشـتر از جانـب گروه هـاي حاشـیه اي همچـون اقـوام، زنـان، 
ملت هـاي مسـتعمره برسـاخته می شـود( کـه نتیجـه نـگاه کالن روایتـی اسـت، از 
طریـق رسـانه هاي ارتباطـی نویـن به متن هجـوم می برد و بـه گونه اي دیگـر، در پی 

مرکززدایـی از متـن مرکزگـرا بـر می آید.
نتایـج آزمون همگنی و اثرات ترکیبی تصادفی رابطه میزان اسـتفاده از شـبکه های 
ماهـواره ای بـا هویـت اجتماعـی در 6 مطالعه برابـر 0/438، منفی، معنـادار و اندازه اثر 
آن متوسـط اسـت، بـه ایـن معنـا کـه بـا افزایـش اسـتفاده از شـبکه های ماهـواره ای، 

هویـت اجتماعـی افـراد کم رنـگ می شـود و بیگانگـی اجتماعی افزایـش می یابد.
نتایـج آزمـون همگنـی و اثـرات ترکیبـی تصادفـی رابطـه میـزان اسـتفاده از 
شـبکه های ماهـواره ای بـا هویـت ملـی در 20 مطالعه برابـر 0/424 منفـی، معنادار و 
انـدازه اثر آن متوسـط اسـت. یعنی بـا افزایش میزان اسـتفاده از ماهواره، از احسـاس 
تعلـق افـراد بـه اجتمـاع ملـی کاسـته می شـود. امـا از سـوی دیگـر گرایش هـای 
جهان وطنـی افزایـش می یابـد. همان گونـه کـه اسـتوارت هـال معتقد اسـت؛ جهانی 
شـدن برسـازنده سـوژه اي اسـت کـه میل به بازگشـت بـه ملی گرایـی و فرهنگ ملی 
دارد امـا همزمـان بـا این مسـئله با جلـوه اي دیگر از جهان فرا)پسـت( مـدرن مواجه 
هسـتیم کـه می کوشـد بـا تفاوت هایـی سـر کنـد کـه بازگشـت به امـر محلـی را به 

دنبـال خواهند داشـت.
نتایـج آزمـون همگنـی و اثـرات ترکیبـی تصادفـی رابطـه میـزان اسـتفاده از 
شـبکه های ماهـواره ای با هویت فرهنگـی در 18 مطالعه برابـر 0/307 منفی، معنادار 
و در حـد متوسـط اسـت. هویـت فرهنگـی احسـاس تعلق و همبسـتگی بـه فرهنگ 
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حاکـم بـر جامعـه اسـت به گونـه ای کـه بـر رفتـار افـراد تأثیـر گـذارد و ایـن رفتـار 
در مقابـل هنجارهـا و ارزش هـای جامعـه، احسـاس تعهـد و تکلیـف کنـد. بـر ایـن 
اسـاس، شـبکه های ماهـواره ای، زمینـه اضمحـالل هویـت فرهنگـی و تقویـت هویت 

فرافرهنگـی را فراهـم می آورنـد. 
در ادامـه، مدلـی از تأثیر شـبکه های ماهواره ای فارسـی زبان بر هویت، ارائه شـده 
کـه بـا توجـه بـه فراتحلیل حاضـر در جامعـه ایران پیشـنهاد می شـود. جهـت رابطه 
در ایـن شـکل، تنهـا در ارتبـاط بین اسـتفاده از شـبکه های ماهـواره ای فارسـی زبان 
و هویـت قومـی، مثبـت و در سـایر روابط ترسـیم شـده در شـکل 1، منفی اسـت. با 
توجـه بـه مباحـث یـاد شـده و با ارجـاع مجـدد به نظریـه گیدنـز، جهانی شـدن، به 
بحـران هویـت کنونی دامـن می زند و گسـترش ارتباطات و گـردش آزاد اطالعات در 
جهـان معاصـر، بسـتر نویـِن مملـو از چالـش و فرصتی اسـت کـه در آن هویت کلیه 
جوامـع در معـرض تغییـرات شـگرف قـرار می گیـرد. همچنین بنـا به اعتقـاد گیدنز، 
بـا فراینـد تجدد و گسـترش فضای اجتماعی به واسـطه رسـانه های جمعـی، او امکان 
هویت یابـی در چارچـوب محـدود و معیـن اجتماعـی کاسـته می شـود و بـا توسـعه 
تجـدد و فراینـد جهانی شـدن به واسـطه رسـانه ها، به طور نسـبی در همـه جوامع، به 
تدریـج منابـع سـنتی هویت سـاز رو بـه اضمحـالل می رونـد و عوامل سـازنده هویت 

اجتماعـی غیرسـنتی بـه منصه ظهور می رسـند.

شکل 1. مدل نظری تأثیر شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بر هویت
Figure 1. Theoretical model of the effect of Persian-language satellite 

channels on identity
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پیشنهادها
ایـن واقعیـت را بایـد پذیرفت که پژوهـش علمی کنش عقالنِی مبتنـی بر آزمون 
و خطاسـت و پایـان هـر پژوهشـی آغـاز مسـئله جدیـد اسـت. ازایـن رو، بـا توجـه به 
یافته هـای پژوهـش و مـرور برخـی از نواقـص تحقیقـات پیشـین دربـاره شـبکه های 
ماهـواره ای فارسـی زبان، بـا هـدف ادامـه ایـن نـوع پژوهش هـا و رفـع نواقـص آن، 

پیشـنهادهای پژوهشـی زیـر را می توان برشـمرد:
- تعـداد اندکـی از پژوهش هـای مرور شـده در زمینه تأثیر شـبکه  های ماهواره ای 
فارسـی زبان بـر هویـت، بـا روش کیفـیـ  میدانی صـورت گرفته اند؛ بـه همین دلیل، 
مطالعـه تجربـه زیسـته اسـتفاده کنندگان از شـبکه های ماهـواره ای فارسـی زبان بـه 

روش کیفـیـ  میدانی پیشـنهاد می شـود.
- اکثـر پژوهش هـای میدانـی مرتبـط بـا شـبکه های ماهـواره ای فارسـی زبان، 
محـدود بـه جوامـع آمـاری خـاص و مربـوط بـه مناطـق مرکـزی کشـور و گروه های 
خـاص اجتماعـی هسـتند، بـه ایـن صورت کـه از سـویی، در مـورد برخـی مناطق و 
اشـخاص، چندیـن پژوهـش انجام شـده اسـت و از سـوی دیگـر، بسـیاری از مناطق 
جغرافیایـی و اشـخاص در ایـن پژوهش هـا دیـده نمی شـود. بنابرایـن پیشـنهاد ایـن 
اسـت کـه پژوهش هایـی در مناطـق و گروه هـای حاشـیه ای و کمتـر برخـوردار نیـز 
انجـام شـود. بـرای مثـال، در اسـتان های کمتـر برخـوردار کشـور تاکنـون هیچ گونه 
مطالعـه موثـق و دقیقـی صـورت نگرفتـه و ایـن خـود، ضـرورت موضوع لـزوم انجام 

پژوهش هـای جامـع و یکپارچـه را نشـان می دهـد.
- پژوهش هایـی کـه تاکنـون انجـام شـده اند بـراي اندازه گیري و سـنجش اسـتفاده 
از شـبکه های ماهـواره ای فارسـی زبان، از دو فضـاي مفهومـي 1( مـدت زمـان تماشـاي 
تلویزیون هـاي ماهـواره ايـ  یعنـي تعـداد ماه هـا یـا سـال هایي کـه مخاطب به تماشـاي 
تلویزیون هاي ماهواره اي پرداخته اسـت ـ و یا 2( میزان تماشـا، یعني میزان سـاعت هایي 
کـه مخاطب بـراي تماشـاي تلویزیون هاي ماهـواره اي صـرف مي کند، اسـتفاده کرده اند. 
در ایـن قبیـل پژوهش هـا، فضـای مفهومـی نـوع اسـتفاده از تلویزیون هـاي ماهـواره اي، 
یعنـی شـبکه های سیاسـی، سـرگرمی، فیلـم و سـریال، موسـیقی، قومـی، بازاریابـی، 
مذهبـی و ... مغفـول مانـده اسـت و مطالعه ای که تأثیـرات نوع اسـتفاده از تلویزیون هاي 
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ماهـواره اي فارسـی زبان را بسـنجد، انجـام نشـده اسـت، بنابرایـن پیشـنهاد می شـود که  
پژوهش هـای آینـده در بررسـی تلویزیون هـاي ماهـواره اي، عالوه بر شـاخص مدت زمان 

و میـزان تماشـا، معطـوف به نوع اسـتفاده نیز باشـند.
- تماشـاي شـبکه های ماهواره اي فارسـي زبان، مي تواند به تغییر در سـه سـطح 
نمادهـا، رفتارهـا و باورهـای افـراد بینجامـد، اما پژوهش هـای صورت گرفتـه تاکنون 
بـه تفکیـک این سـطوح نپرداخته انـد. بنابراین پژوهش هایـی که به مطالعـه تأثیرات 
شـبکه های ماهـواره اي فارسـي زبـان می پردازنـد، الزم اسـت معطـوف بـه تفکیـک 

تأثیـر در سـطح نمادهـا، رفتارهـا و باورهای افراد باشـند.
- اکثـر پژوهش هـای انجـام شـده، متغیرهـای کنترلـی را در نظـر نگرفته انـد، 
بنابرایـن در بررسـی تأثیـرات شـبکه های ماهـواره اي فارسـي زبان الزم اسـت نقـش 
عوامـل کنترلـی )عواملی که رابطه بین متغیر مسـتقل و وابسـته را تحت الشـعاع قرار 
می دهنـد(، از قبیـل صفـات و ویژگی هـای افـراد و ... را در نظـر گرفـت و به بررسـی 
آنهـا پرداخـت. یعنـی می تـوان از متغیرهـای تعدیل گـر اسـتفاده کـرد و رابطـه بین 
متغیرهـای مسـتقل و وابسـته را بر اسـاس ویژگی هـای مختلف جامعه آمـاری مانند 

جنسـیت، گـروه سـنی، محل سـکونت و ... مـورد تحلیل قـرار داد.
و  راهـکار  فاقـد  ماهـواره ای،  بـا شـبکه های  مرتبـط  پژوهش هـای  از  برخـی   -
پیشـنهاد عملـی هسـتند، بنابرایـن انجـام ایـن قبیـل پژوهش هـای بایـد معطوف به 

حل مسـئله باشـد.

پیشنهادهای رسانه ای معطوف به حل مسئله
همان گونـه کـه از نتایـج پژوهـش اسـتنباط می شـود، شـبکه های ماهـواره ای بـا 
تقویـت هویـت قومـی افـراد، زمینه هـای اضمحـالل هویـت  دینـی، ملـی، فرهنگی و 
اجتماعـی را فراهـم می آورنـد و از ایـن طریـق، روح همبسـتگی ملـی ایرانیـان را در 
ابعـاد دینـی، ملـی، فرهنگـی و اجتماعی تضعیـف می کنند، به ویـژه  که اقـوام ایرانی، 
بازنمایـی مطلوبـی از قومیـت خـود در رسـانه ملی نیـز دریافت نمی کننـد. بر مبنای 
یافته هـای ایـن پژوهـش بـرای تقویـت هویت جمعـی عـام )جامعـه ای(، راهبردهای 

زیـر را می تـوان ارائـه کرد: 
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- کاهـش موجبـات گرایـش بـه فرهنـگ غـرب و ترویـج اخـالق معنـوی، هویت 
دینـی و ملـی ایرانـی، بـا توجه بـه نیازهـا و اقتضائات جامعـه جدید، از طریـق تولید 
و انعـکاس آثـار فاخـر فرهنگی و هنـری ایرانیـان و بازنمایی صحیح مفاخـر ایرانی در 

عرصه  رسـانه ای کشـور
- اجتنـاب از تعریـف هویـت ملـی ایرانی بر مبنـای عناصر فرهنگـی خاص قومی 

مذهبی و 
- تکثرگرایـی فرهنگـی، تأکیـد بـر عناصـر مشـترک و عـام فرهنگ فاخـر ایرانی 
و رسـمیت بخشـیدن بـه عناصـر فرهنگـی عمده همـه اقـوام ایرانی، به عنـوان عناصر 

ملـی هویـت ایرانی
- بازنمایی مطلوب از اقوام و قومیت های ساکن در محدوده سرزمینی ایران

- بـاال بـردن کیفیـت  رسـانه های محلی و اسـتانی متناسـب با فرهنـگ محلی از 
طریـق ایجـاد فرصـت بـرای همه اقـوام و گروه هـای اجتماعی

- انعـکاس تجربـه تاریخی - فرهنگـی ایرانیان در عرصه  رسـانه و آموزش، چراکه 
در صـورت منتقـل نشـدن ایـن تجربه تاریخـی، فرد ایرانـی بیش از پیـش تهی  از هر 

نـوع سـنت، تاریخ و فرهنگ خواهد شـد
- رفـع نابرابـری  یـا احسـاس نابرابـری اجتماعـی بـا فراهـم آوردن زمینه هـای، 
مشـارکت اقـوام و گروه هـای مختلـف اجتماعـی در عرصه هـای سیاسـی و اقتصـادی

نوآوری  پژوهش
با وجود مطالعات به نسـبت گسـترده چند دهه گذشـته در خصوص شـبکه های 
ماهـواره ای و شـکل گیری هویـت، تحقیقـات بسـیار اندکـی در هیئـت پژوهش هـای 
تلفیقـی و ترکیبـی، بـه نحـوی کـه چکیده، عصـاره و ماحصـل پژوهش هـاي صورت 
گرفتـه در حـوزه ماهـواره را به گونـه اي نظام منـد و بـه شـیوه اي عملـی فـراروي 
پژوهشـگران قـرار دهـد، انجـام شـده اسـت. پژوهش حاضـر بـا بهره گیـری از اصول 
و قواعـد روش فراتحلیـل بـه کاربـرد ایـن روش در خصـوص مطالعات صـورت گرفته 
در حـوزه تأثیـر شـبکه های ماهـواره ای بـر هویـت، بـرای غلبـه بـر آشـفتگی و نتایج 

متناقـض پژوهش هـای مختلـف در ایـن حـوزه پرداخته اسـت.
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محدودیت های پژوهش
بـا توجـه بـه اینکـه محدودیـت پژوهش هایـی کـه بـه روش فراتحلیـل انجـام 
بـا پیشـینه پژوهشـی موضـوع مـورد مطالعـه  ارتبـاط  می شـوند، به طور عمـده در 
را  فراتحلیـل،  پژوهش هـای  پیـش روی  مهم تریـن محدودیت هـای  از  یکـی  اسـت، 
می تـوان آشـفتگی و نتایـج متناقـض تحقیقات پیشـین دانسـت. عالوه بر ایـن، اکثر 
پژوهش هـای میدانـی مرتبـط بـا شـبکه های ماهـواره ای فارسـی زبان، محـدود بـه 

جوامـع آمـاری خـاص اسـت.
اکثـر ایـن تحقیقـات مربـوط بـه مناطـق مرکـزی کشـور و گروه هـای خـاص 
اجتماعـی هسـتند و دیگـر اینکه اکثـر پژوهش های انجام شـده، متغیرهـای کنترلی 
را در نظـر نگرفته انـد و بـه همیـن دلیـل، در بررسـی تأثیـرات شـبکه های ماهواره اي 
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