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چکیده

با توجه به افزایش تولیدات علمی و وجود نتایج متناقض در باب تأثیر شبکههای ماهوارهای
فارسیزبان بر سبک زندگی ،پژوهش حاضر درصدد بررسی پژوهشهای انجام شده در ایران با این
موضوع ،به منظور غلبه برآشفتگی و نتایج متناقض است .روش پژوهش ،فراتحلیل و جامعه آماری،
شامل پژوهشهایی است که از سال  1380تا پایان ششماهه اول سال  ،1396با موضوع تأثیر
شبکههای ماهوارهای فارسیزبان بر سبک زندگی منتشر شدهاند .ازاینرو در نهایت  66پژوهش
انتخاب و تحلیل شدهاند .نتایج پژوهشهای مرور شده نشان داد که تاکنون  9مؤلف ه سبک زندگی
در این حوزه بررسی شده است .همچنین نتایج فراتحلیل نشان میدهد که از بین متغیرهای اثرپذیر
از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان ،مناسبات خانوادگی و نحوه گذران اوقات فراغت ،اثرپذیرترین
متغیرها هستند .بر این اساس ،مناسبات خانوادگی (با اندازه اثر  )-0/541و نحوه گذران اوقات
فراغت (با اندازه اثر  )0/407بیشترین تأثیر را از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان میپذیرند.
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مقدمه
جان فيسک  ،نظریهپرداز عرصه فرهنگ و ارتباطات ،درباره فناوری ماهوارهاي ميگويد:
«تلويزيون و برنامههای ماهوارهاي در بطن خود حاوي تلقي جديدي از انساناند ،انساني
که ميتواند تجربیات فردي و اجتماعي انسانهاي ديگر را درک کند و در تعقل و تخيّل
آنها مشارکت ورزد .اين تل ّقي جديد نگاه تازهاي به انسان ،هنر ،ارزش و  ...دارد که به
همراه ماهواره در سراسر جهان گسترده خواهد شد؛ اخبار و تحليلهاي مردم را جهت
خواهد داد و مدل جديدتري از ّ
تفکر سياسي اجتماعي را در آنها خواهد پروراند .هنرها،
فيلمها و برنامههاي سرگرمکننده ،رفتارهاي اجتماعي ،اخالق ،عالیق و ارزشهاي جوامع
گوناگون را متأثّر خواهد کرد و از مدل لباس پوشيدن و آرايش زنان و مردان تا نحوه
ارتباط برقرار کردن و تنظيم روابط اجتماعي را متح ّول خواهد ساخت» (سلیمی،1389 ،
ص .)387
به این ترتيب ميتوان گفت که ظهور اين پديده در بدنه جوامع و در ميان نخبگان فکري،
فرهنگي و سياسي آنها دغدغههايي را به وجود آورده است .انديشمندان و روشنفکران
بزرگ عصر ما چه در کشورهاي اسالمي و چه در آسيا ،اروپا ،افريقا یا حتي در سطح بسيار
گستردهاي از داخل امريکا ،نسبت به اين پديده واکنش نشان دادهاند .اما تأثير شبکههاي
ماهوارهاي در جوامع درحالتوسعه ،بهويژه جوامع اسالمي نگرانيهاي بيشتري را به دنبال
داشته است (شهاب .)1391 ،در کشور ما ،رؤيت آنتنهاي بشقابي ماهوارهاي بر فراز بامهاي
منازل ايران از اواخر سال  1372آغاز شد (محسنیانراد ،1384 ،صص  .)17-24از آن
زمان ،ورود و استفاده از اين تجهيزات سیر صعودی داشته است طبق برخی پژوهشها،
ميزان بيننده برنامههاي ماهواره در شهر تهران طی سالهای مختلف بین  50تا  60درصد و
در مراکز استانها ،بین  40تا  50درصد در نوسان بوده است (مرکز تحقیقات صداوسیما،
 .)1392نکته ديگري که بحث ماهوارهها را در کشور برجستهتر ميکند ،افزايش تعداد
شبکههاي ماهوارهاي فارسیزبان است ،در حال حاضر ،نزدیک به  172شبکه ماهوارهای
فارسیزبان که در ایران قابلیت دریافت دارند (تیموری )1396 ،درصدد هدايت افکار
عمومي فارسيزبانان ،بهویژه و تأثيرگذاري بر فضاي فرهنگي آنان هستند (مرکز تحقيقات
صداوسيما ،1390 ،ص  7و شهاب .)1391 ،تأثيرات عميق شبکههاي ماهوارهاي فارسیزبان
1
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بر حوزههای گوناگون فردي ،فرهنگی و اجتماعي ،دستاندرکاران فرهنگي کشور را به
واکنش واداشته است .یکی از این حوزهها ،حوزه فرهنگ و سبک زندگی است .مرور
اولیه منابع مرتبط با تأثیر شبکههای ماهوارهای فارسیزبان بر سبک زندگی نشان میدهد
که این رسانهها ،تأثیر قابل توجهی بر سبک زندگی افراد دارند؛ تأثیراتی که درک چگونگی
آن ،نیازمند مطالعات متقن و دقیق در این زمینه است .درواقع ،رسانههای نوین ارتباطی و
اطالعاتی قادرند که سبکهای زندگی متفاوتتری را به مخاطبان عرضه کنند .در این میان
الگوی ارائه شده از سبک زندگی در رسانههای داخلی ،برگرفته از ارزشها و هنجارهای
متداول در جامعه است ،اما رسانههای جهانی از قبیل شبکههای ماهوارهای فارسیزبان ،در
قیاس با رسانههای داخلی ،الگوی متفاوتی از سبک زندگی ارائه میدهند که در بسیاری از
موارد ،با الگوی ارائه شده در رسانههای داخلی تفاوت دارد (بحرانی و همکاران.)1390 ،
با توجه به اهمیت تأثیرگذاری شبکههای ماهوارهای فارسیزبان بر سبک زندگی در محیط
در حال تغییر امروز ،پژوهشهای بسیاری در این زمینه انجام شده است اما کسب نتایج
بعض ًا متضاد در جریان چندین مورد پژوهش ،این باور را که پرداختن به پژوهشهای
بیشتر میتواند این مشکل را برطرف سازد ،رد میکند .پژوهشگران متعدد دریافتند که این
کار ،نهتنها مشکل را حل نمیکند بلکه از یکسو ،بر تورم پژوهشها و دادهها میافزاید و
از سوی دیگر ،تلقی پژوهشهای اجتماعی و رفتاری بهمثابه پژوهشهای مبهم ،غیرمولد
و حتی غیرعملی را تقویت میکند .راه برونرفت از این شرایط ،مقایسه مطالعات از لحاظ
نتایج حاصل و ترکیب نتایج آنها بهمنظور به دست آوردن یک برداشت کلی و مقرون
به واقعیت است .با وجود مطالعات به نسبت زیاد چند دهه گذشته و با اینکه میزان
پژوهشهای علمی با موضوع تأثیر شبکههای ماهواره فارسیزبان بر سبک زندگی در
کشور افزایش یافته و جامعه علمی با اطالعات وسیع و انباشتهاي در باب میزان اثرگذاری
شبکههای ماهوارهای فارسیزبان بر سبک زندگی مواجه شده است ،پژوهشهای بسیار
اندکی در هیئت پژوهشهای تلفیقی و ترکیبی که چکیده ،عصاره و ماحصل صورت
گرفته در حوزه شبکههای ماهوارهای فارسیزبان و سبک زندگی را بهگونهای نظاممند و
به شیوهاي عملی ،فراروي پژوهشگران قرار دهند ،انجام شده است .ازاینرو ،در پژوهش
حاضر سعی شده است که با بررسی دقیق و موشکافانه پژوهشهای انجام شده در زمینه
شبکههای ماهوارهای فارسیزبان و سبک زندگی ،چکیده و ماحصل آنها ،به نحوی نظاممند
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نشان داده شود .بنابراین ،با توجه به افزایش تولیدات علمی ،اطالعات وسیع و انباشت
علمی در باب تأثیر شبکههای ماهوارهای فارسیزبان بر سبک زندگی و لزوم خالصهسازی
و غلبه بر تضادهای موجود در این پژوهشها؛ پژوهش حاضر با بهرهگیری از اصول و
قواعد روش فراتحلیل به کاربرد اين روش در خصوص پژوهشهای انجام شده در حوزه
اثرگذاری شبکههای ماهوارهای فارسیزبان بر سبک زندگی پرداخته و کوشيده است به
این پرسش پاسخ دهد که :میزان تأثیر شبکههای ماهوارهای فارسیزبان بر سبک زندگی
در پژوهشهای مرور شده در ایران تا چه حد است؟ بهعبارتدیگر ،هدف از انجام این
پژوهش ،شناخت و بررسی میزان اثرپذیری ابعاد مختلف سبک زندگی؛ از قبیل مناسبات
خانوادگی ،گذران اوقات فراغت ،مصرفگرایی و  ...در پژوهشهای مرور شده در این
حوزه بوده است.
فرضیههای پژوهش
•تأثیر شبکههای ماهوارهای فارسیزبان بر نحوه گذران اوقات فراغت در پژوهشهای
انجام شده در ایران معنادار است.
•تأثیر شبکههای ماهوارهای فارسیزبان بر مصرفگرایی در پژوهشهای انجام شده در
ایران معنادار است.
•تأثیر شبکههای ماهوارهای فارسیزبان بر ثروتگرایی در پژوهشهای انجام شده در
ایران معنادار است.
•تأثیر شبکههای ماهوارهای فارسیزبان بر رضایتمندی از زندگی زناشویی در
پژوهشهای انجام شده در ایران معنادار است.
•تأثیر شبکههای ماهوارهای فارسیزبان بر مناسبات خانوادگی در پژوهشهای انجام شده
در ایران معنادار است.
•تأثیر شبکههای ماهوارهای فارسیزبان بر سبک زندگی مدرن در پژوهشهای انجام شده
در ایران معنادار است.
•تأثیر شبکههای ماهوارهای فارسیزبان بر معیارهای مدرن پوشش در پژوهشهای انجام
شده در ایران معنادار است.
•تأثیر شبکههای ماهوارهای فارسیزبان بر مدگرایی در پژوهشهای انجام شده در ایران معنادار است.
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•تأثیر شبکههای ماهوارهای فارسیزبان بر مدیریت بدن در پژوهشهای انجام شده در

ایران معنادار است.

چارچوب نظری پژوهش

با بررسی منابع نظری موجود در زمینه میزان اثرگذاری ماهواره بر سبک زندگی درمییابیم

که مطالعات گوناگونی در این زمینه صورت گرفته و بر این اساس و مدلهای متعدد

اثرگذاری ماهواره ،قابل شناسایی است .در اکثر مدلها ،موارد مشابهی معرفی شدهاند.
از سوی دیگر ،هيچ مدل يا نظريهای وجود ندارد كه مورد پذيرش همگان باشد و نبود

یک مدل جامع و یکپارچه مشتمل بر کلیه این موارد ،نوعی خأل نظری به شمار میرود.

ازاینرو ،با هدف شناسایی میزان اثرگذاری شبکههای ماهوارهای فارسیزبان بر سبک
زندگی ،در چارچوب یک مدل جامع ،در نوشتار حاضر سعی شده است که مدل و

چارچوبی جامع و یکپارچه در ارتباط با شبکههای ماهوارهای و سبک زندگی ارائه شود.

از ميان نظریات مربوط به آثار اجتماعي رسانهها و نظریات مطرح در زمينه رسانه و سبک
زندگی ،نظریه کاشت 1گربنر 2و نظریات سبک زندگی گیدنز 3و بوردیو 4از نفوذ و مركزيت

بيشتري برخوردارند .چارچوب نظری پژوهش حاضر ،برگرفته از این نظریات است.

بر اساس نظریه کاشت گربنر ( ،)1994بين ميزان مواجهه و استفاده از رسانه با واقعيتپنداري

در محتوا و برنامههاي آن ارتباط مستقيم وجود دارد .به اين صورت که ساعتهاي متمادي

مواجهه با رسانهاي خاص ،منجر به تغيير نگرش و ديدگاههاي موافق با محتواي رسانه

ميشود .درواقع نظريه کاشت با تعيين ميزان و نوع برنامههاي مورد استفاده از رسانهها،

ميزان تأثير را مطالعه ميکند تا به سازوکار و نحوه تأثير دست پيدا کند (عباسيقادي و

خليليکاشاني ،1392 ،ص  .)81در سادهترین شکل ،نظریه کاشت نشان میدهد که چگونه

تجربه غیرمستقیم حاصل از تماشای تلویزیون میتواند جایگزین تجربه مستقیم برای
ایجاد اعتقادات اجتماعی شود (شرام 5و بیشک ،2001 ،6ص  .)188درواقع ،محور بحث
2. Gerbner
4. Bourdieu
6. Bischak

1. cultivation theory
3. Giddnes
5. Shrum
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گربنر اين است که اهميت تاريخي رسانهها بيشتر در ايجاد شيوههاي مشترک در انتخاب
مسائل و موضوعات و چگونگي نگريستن به رخدادها و وقايع است .اين شيوههاي
مشترک ،محصول استفاده از فناوری و نظام ارائه پيام هستند؛ نقش واسطه را به عهدهدارند
و به دید یا درک مشترک از جهان اطراف منجر ميشوند .گربنر محصول چنين فرايندي را
کاشت انگارههای مسلط ذهني میخواند (چنگ 1و همکاران .)2016 ،از نظر وي ،رسانهها
متمايل به ارائه ديدگاههاي همشکل و کموبیش يکسان از واقعيت اجتماعي هستند و
مخاطبان آنها بر اساسچنین سازوکاری فرهنگپذير ميشوند .گربنر تا آنجا پيش ميرود
که ميگويد ،رسانهها به دليل هماهنگي و نظمی که در ارائه پيام در طول زمان دارند ،از
قدرت تأثيرگذاري فراواني برخوردارند؛ بهطوري که آنها را میتوان شکلدهنده جامعه
دانست .بنابراین ،طبق این نظریه میتوان فرض کرد کسانی که وابستگی رسانهای بیشتری
دارند ،در مقایسه با کسانی که مصرف رسانهای کمتری دارند ،به سبکهای زندگی نمایش
داده شده در تلویزیون و دیگر رسانههای دیداری ـ شنیداری تمایل بیشتری خواهند داشت
(گربنر و همکاران .)2002 ،به این معنی که مصرف زياد رسانهها منجر به کاشت سبک
زندگي خاصي در میان مصرفکنندگان ميشود.
يکي دیگر از نظريات مهمي که در زمينه تأثير وسايل ارتباطجمعی بر سبک زندگي مردم
مطرح شده ،نظریه ساختیابی 2گیدنز ( )2009است ،بر اساس این نظریه ،ساختهای
اجتماعی و رسانهای در سطح کالن بر افکار و انتخابهای افراد در زندگی روزمره تأثیر
میگذارند .نقطه تمرکز نظريه ساختيابي گيدنز ،بر مفهوم جدايي زمان از مکان است.
گيدنز چنين فرض ميکند که تغييرات ساختاري در قدرت ،بهواسطه سطوح چندگانه
جهانيشدن مانند مبادله پولي ،پيشرفتهاي فنّاورانه و دموکراسي سياسي گسترده ،باعث
تغيير و دگرگوني حس ما از زمان و مکان شدهاند .در جوامع پيشامدرن ،زمان و مکان
يکنواخت و همبسته بودند ،به اين معني که مردم به تعامل در مجاورت يکديگر تمايل
داشتند ،اما يکي از پيامدهاي مهم مدرنيته اين است که ظرفيت ما براي زندگي و کار
در گستره زمان و مکان بهصورت مجزا از يکديگر ،گسترش يافته است .از نظر گیدنز
( )2009کنشهاي روزمره از طریق خود کنشگران به لحاظ ساختاري مقيد ميشود و
فنّاوریهای رسانهاي نيز در اين امر دخيل هستند .در فرايند امتداد زمان و مکان ،تجربيات
رسانهاي شده ،قادر به وادار کردن رويدادهاي متفاوت به درون آگاهي روزمره است و
2. structuration

1. Cheng

فراتحلیل پژوهشهای سبک زندگی با تأکید بر میزان اثرپذیری ...

15 

این ميتواند به احساس نبود امنيت و واژگوني واقعيت منجر ميشود .براي او تجربيات
رسانهای شده ،شروط بيروني کنش هستند که به ما درباره ديگران اطالعات ميدهند و
موجب میشوند روايتي که درباره آنان داريم ،تغيير یابد (الگی ،2007 ،1صص.)96-97
به اعتقاد گیدنز ( )2009رسانهها در جهان جدید ،در عین اینکه امکان و گونههای جدید
را فراهم میکند ،تفسیرهایی ژرفنگر نیز از نقشها یا سبکهای زندگی خاص ارائه
میدهند .ساختار رسانهای ،حاصل کنشهای افرادی است که تصمیم به سیاستگذاری،
تولید ،پخش و غیره میگیرند ،قواعد و منابع موجود در ساختارها و عاملها بر گزینش
سبک زندگی مؤثرند .دسترسی افراد به هریک از رسانهها و کانالهای موجود ،با توجه به
نوع ساختارهای اجتماعی مانند تحصیالت ،درآمد و شغل ،منابعی را در دسترس عامالن
یا مخاطبان قرار میدهند که میتواند در انتخاب و الگومند ساختن افراد و انتخاب سبک
زندگیشان مؤثر باشد (گیدنز ،ترجمه موفقیان ،1382 ،ص  .)18به تعبیر آنتونی گیدنز،
سبک زندگی مجموعهای به نسبت هماهنگ از همه رفتارها و فعالیتهای یک فرد معین
و حالتها و سلیقهها ،مانند طرز لباس پوشیدن و آرایش ،چیدمان منزل و نحوه گذران
اوقات فراغت در جریان زندگی روزمره است (گیدنز ،ترجمه موفقیان ،1382 ،ص )121
بهعبارتدیگر ،سبک زندگی بیانگر انواع الگوهای مصرف ،اوقات فراغت ،شیوه تعامالت
و حتی تحوالت فرهنگی پنهان در یک جامعه است .در نهایت ،مفهوم سبک زندگی
در کار نظری و تجربی بوردیو ( )1984به اوج خود رسید .بوردیو استدالل میکند که
تمایزهای اجتماعی را میتوان در مجموعه متنوعی از اعمال اجتماعی نظیر لحن بیان یا
حرکات بدن ،طرز برخورد ،سلیقه ،زیبایی ،سبک زندگی و ترجیحات فرهنگی مشاهده
کرد (گرنفل ،ترجمه لبیبی ،1389 ،ص  .)164او معیار جدیدی را برای شکل دادن به
ساختار طبقه اجتماعی بهکار میبرد و در بررسی خود تأکید میکند که «ترجیحات غذایی،
نحو ه چیدمان میز ،سلیقه موسیقیایی و نحوه گذران اوقات فراغت ،شاخصهای مهم سلیقه
و سبک زندگی هستند» (بوردیو ،1984 ،ص .)77بوردیو اعتقاد دارد که تمایزات اجتماعی،
در اعمال اجتماعی قابل مشاهده است .به این ترتیب ،نحو ه گذران اوقات فراغت ،مطالعه،
موسیقی ،ذوق ،سلیقه و هر آنچه به اوقات فراغت مربوط میشود ،با بهرهگیری افراد از
سرمایه اقتصادی و فرهنگی در ارتباط است (گرنفل ،ترجمه لبیبی ،1389 ،ص .)165
1. Laughey

  16پژوهشهاي ارتباطي /سال بيستوپنجم /شماره ( 2پياپي  / )94تابستان1397

سبک زندگی در نظریه بوردیو ( )1984شامل عرصههایی چون تقسیم ساعات شبانهروز،
نوع تفریحات و ورزش ،شیوه معاشرت ،اثاث و خانه ،آداب سخن گفتن و راه رفتن است
(علیبابایی و همکاران.)1396 ،
در مجموع ،طبق نظریه کاشت گربنر ،نظریه ساختیابی گیدنز و مفهوم سبک زندگی پیر
بوردیو ،رسانههاي جمعي بر نگرشها ،باورها و اولویتهای مصرفکنندگان در جهان
اجتماعي تأثیر میگذارند و نگرشها ،ارزشها و عادتوارههای اجتماعی افراد را ساخت
میدهند .با فرض این موضوع ،شبکههای ماهوارهای فارسیزبان بهعنوان یکی از انواع
رسانههای جمعی ميتوانند به تغییر در سبک زندگی افراد منجر شوند.
روششناسی پژوهش
فراتحلیل 1مجموعهای از روشهای آماری ،برای ترکیب نتایج کمی از چندین مطالعه،
با هدف تولید یک خالصه کلی از دانش تجربی در حوزهای خاص است (لیپسی 2و
ویلسون .)2001 ،3فراتحلیل از طريق ادغام و تركيب كمي مطالعات پژوهشي و مداخلهاي،
مديريت نتايج یا شواهد ناهمگون و گاه ناهمخوان حاصل از پژوهشهای كمي ،بر ابهام
موجود در یافتههای علوم اجتماعی ،رفتاری و پزشکی غلبه کرده است .این روش در
حوزههایی از علم که انباشت دانش زیادی رخ داده است ،استفاده میشود تا تأثیر گروهی
از عوامل را بر مورد خاص یا تأثیر عاملی بر عامل دیگر را در تعدادی از پژوهشها بسنجد
(لیتل 4و همکاران .)2008 ،مراحل انجام فراتحلیل به ترتیب ،شامل بیان مسئله ،سؤاالت و
فرضیات ،جستجوی ادبیات ،کدگذاری دادهها ،تحلیل دادهها ،تفسیر نتایج و گزارش نهایی
است .در فراتحلیل ،پیشینه موضوع مورد مرور نظاممند 5قرار میگیرد تا مشخص شود که
در پژوهشهای گذشته ،اثر یک متغیر بر متغیر دیگر چقدر است (هومن .)1392 ،در این
فراتحليل نیز ابتدا پژوهشهای صورت گرفته در این موضوع ،با روش مرور نظاممند ،از
ش مقاالت مورد مطالعه و نوع ابزار
نظر انواع میزان همکاری پژوهشگران ،روش پژوه 
2. Lipsey
4. Littell

1. meta-analysis
3. Wilson
5. systematic review
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متغیر وابسته مطالعه شدند و سپس ،اندازه اثر 1هر یک از متغیرها مورد بررسی قرار گرفت.
اندازه اثر آمارهای است که اهمیت اثر آزمایشی یا شدت رابطه بین دو متغیر را منعکس
میکند .ابتدا اندازه اثر هر مطالعه محاسبه میشود و سپس اندازه اثر مطالعات مختلف را
با هم مقایسه میکنند؛ در نهایت نیز اندازه اثر کلی رابطه بین دو متغیر یا اثر آزمایشی در
چند مطالعه محاسبه میشود تا درباره تأثیرگذاری آن اثر آزمایشی یا رابطه بین دو متغیر
نتیجهگیری شود (بروناستین 2و همکاران .)2009 ،در این پژوهش ،بعد از مرور نظاممند
پژوهشهای انجام شده ،مشخصههاي مطالعات كدگذاري و استخراج آمارهها ،ميانگين و
ساير دادههاي آماري با استفاده از نرمافزار  CMA2بهاندازه اثر ،تبديل و در نهايت ،اندازه
اثرها با یکدیگر تركيب و تفسير شد.
جامعه و نمونه آماری این روش ،مشابه پژوهشهای مقطعی است که در آن موضوع
مورد مطالعه بهجای افراد ،نتایج پژوهشهاست .جامعه آماری این بخش از پژوهش ،کلیه
مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،پایاننامههای
دانشجویان در دانشگاههای مختلف ،طرحهای پژوهشی و کتابهای منتشر شده با موضوع
تأثیر شبکههای ماهوارهای بر مؤلفههای سبک زندگی است که از سال  1380تا پایان
ششماهه اول سال  1396منتشر شده است .مجموع پژوهشهای مورد بررسی در این
پژوهش  66مورد بوده است که اکثر آن ،مقاالت علمی ـ پژوهشی را شامل میشود .نتایج
نشان میدهد که در شناسایی آثار مخرب شبکههای ماهوارهای فارسیزبان ،بیشتر؛ زنان
 15تا  45ساله با  33/4درصد فراوانی مورد بررسی قرار گرفتهاند .بعد از آن دانشجویان
( 24/2درصد) بیشتر مورد بررسی قرار گرفتهاند.

2. Borenstein

1. effect size
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جدول  .1جامعه آماری تأثیر شبکههای ماهوارهای فارسیزبان بر سبک زندگی در پژوهشها

جامعه آماری

فراوانی

درصد

زنان  15تا  45سال

22

33/4

دانشجویان دانشگاههای مختلف

16

24/2

جوان ( 18تا  29سال) نسل

12

18/2

شهروندان  15تا  45سال

9

13/6

دانشآموزان مقطع متوسطه

7

10/6

جمع

66

100

یافتههای پژوهش
یافتههای تحقیق در دو بخش مرور نظاممند و فراتحلیل ارائه شده است .نتایج تحقیق
نشان داد که روش همه  66پژوهش مورد بررسی ،توصیفی ـ تحلیلی بوده است و روش
دیگری در این حوزه برای بررسی تأثیر شبکههای ماهوارهای بر مؤلفههای سبک زندگی
استفاده نشده است .استخراج و طبقهبندي مؤلفههای سبک زندگی بهعنوان متغیرهاي
اثرپذیر (متغیرهاي وابسته) از شبکههای ماهوارهای (جدول  )2نشان میدهد که از مجموع
 9مؤلفه سبک زندگی ،معیارهای مدرن پوشش ،مناسبات خانوادگی و مصرفگرایی ،در
فرضیات تحقیقات مورد بررسی از بیشترین فراوانی برخوردارند .بعد از این متغیرها،
متغیرهای نحوه گذران اوقات فراغت ،مدیریت بدن و سبک زندگی مدرن هر کدام با
 8حضور ،آزمون شدهاند .در نهایت متغیرهای مدگرایی ،ثروتگرایی و رضایتمندی از
زندگی زناشویی هرکدام  2مرتبه مورد بررسی قرار گرفتهاند.
جدول  .2بررسی متغیرهای تأثیر شبکههای ماهوارهای فارسیزبان بر سبک زندگی در پژوهشها
ردیف

متغیر

فراوانی

ردیف

متغیر

فراوانی

1

معیارهای مدرن پوشش

16

6

مدیریت بدن

8

2

مناسبات خانوادگی

10

7

مدگرایی

2

3

مصرفگرایی

10

8

ثروتگرایی

2

4

سبک زندگی مدرن

8

9

رضایتمندی از
زندگی زناشویی

2

5

نحوه گذران اوقات فراغت

8

-

-

-
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بررسی پیشینه تحقیقات با موضوع شبکههای ماهوارهای فارسیزبان نشان میدهد که
میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان در  194پژوهش گزارش شده است ،در
این راستا ،نتایج مرور تحقیقات برحسب میانگین میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای
فارسیزبان در مجموع  194پژوهش انجام شده در ارتباط با شبکههای ماهوارهای ،نشان
میدهد که متوسط میزان تماشای ماهواره ،در جامعههای آماری مختلف برابر با 40/91
درصد است یعنی بهطور متوسط  40/91درصد ایرانیان از شبکههای ماهوارهای استفاده
میکنند .همینطور اکثر این پژوهشها میانگین بین  42/24تا  52/32درصد را گزارش
کردهاند.
جدول  .3توزیع فراوانی میانگین میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان

میانگین (درصد)

فراوانی

درصد

12-22/08

10

5/2

22/08 – 32/16

8

4/1

32/16-42/24

31

15/9

42/24-52/32

43

22/3

52/32-62/04

9

4/6

جمع

101

52/1

دادههای گمشده

93

47/9

جمع کل

194

100

میانگین کل

40/91

به منظور تحلیل دادهها ،پس از كدگذاري ،از برنامه فراتحلیل جامع 1براي انجام محاسبات
آماري فراتحلیل استفاده شد .فرضيات پژوهش از طريق فرمولهای وولف 2بهاندازه اثر
تبدیل و تركيب اندازههاي اثر به روش هانتر 3و اشميت 4تحليل شدند .همچنين براي
تفسير اندازه اثر از جدول کوهن 5استفاده گردید (جدول .)5
فراتحلیل اندازه اثر متغیر مستقل استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان در پژوهشهای
2. Wolf
4. Schmite

1. Comprehensive meta-analysis
3. Haunter
5. Cohen
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انجام شده (جدول  ،)4به ترتیب بیشترین اندازههای اثر متغیرهای اثرپذیر از شبکههای
ماهوارهای فارسیزبان را نشان میدهد.
 در متغیر مناسبات خانوادگی ،نتایج آزمون همگنی نشاندهنده معناداری این آزموناست .البته این مطالعات تا حد زيادي ناهمگوناند و تلفيق آنها با مدل اثر ثابت مناسب
نيست و بايد از مدل اثر تصادفي برای تركيب نتايج استفاده كرد .درواقع ،اين آزمون نشان
میدهد كه  10فرضيه مربوط به تأثیر میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای بر مناسبات
خانوادگی ،از لحاظ ويژگيها و مشخصههاي مطالعات بسیار متفاوت هستند .نتایج اثرات
ترکیبی تصادفی نشان میدهد که رابطه بین میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای و
مناسبات خانوادگی (روابط والدین و فرزندان ،روابط زناشویی و اعتماد زناشویی) در 10
فرضیه بررسی شده ،معادل  0/541منفی و معنادار است .همچنین اندازه اثر ترکیبی بین
میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای با مناسبات خانوادگی زیاد است .بهعبارت دیگر،
با افزایش میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان ،مناسبات و روابط خانوادگی
افراد کاهش مییابد.
 نتایج آزمون همگنی و اثرات ترکیبی تصادفی رابطه بین میزان استفاده از شبکههایماهوارهای با نحوه گذران اوقات فراغت در  8مطالعه برابر  0/407مثبت ،معنادار و اندازه
اثر آن در حد متوسط است .به این معنی که با افزایش میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای
فارسیزبان ،نحوه گذران اوقات فراغت افراد ،از شکل سنتی به مدرن تغییر میکند.
بنابراین ،افرادی که از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان بهصورت مستمر و پیگیر استفاده
میکنند ،شیوه گذران اوقات فراغت آنها از الگوهای ساده و قدیمی زندگی در قالبهای
مذهبی نظیر حضور در مسجد ،مراسم دعا ،هیئتهای مذهبی و  ...به الگوهای مدرن
نظیر گردش در طبیعت ،گردش در کنار دریا ،پرسهزنی در مراکز خرید ،رستورانگردی،
سفر به کشورهای خارجی ،حضور در جمعهای دوستانه و سایر فعالیتهایی که با هدف
لذتجویی انجام میشوند ،تغییر میکند.
 نتایج آزمون همگنی و اثرات ترکیبی تصادفی رابطه بین میزان استفاده از شبکههایماهوارهای با معیارهای مدرن پوشش و حجاب (شیک و زیبا بودن ،کیفیت جنس ،مارک
بودن ،مد روز بودن و  )...در  16مطالعه برابر  0/397مثبت ،معنادار و اندازه اثر آن متوسط
است .بنابراین ،هر اندازه میزان تماشای شبکههای ماهوارهای فارسیزبان بیشتر شود،
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گرایش افراد به استفاده از پوشش و آرایش مدرن افزایش مییابد ،چراکه ساختار برنامهها
در شبکههای ماهوارهای فارسیزبان ،تمایل به همگون کردن پوشش ایرانیان با پوشش
غالب جامعه غرب دارد.
 نتایج آزمون همگنی و اثرات ترکیبی تصادفی رابطه بین میزان استفاده از شبکههایماهوارهای با سبک زندگی مدرن در  8مطالعه برابر  0/350مثبت ،معنادار و اندازه اثر آن در
حد متوسط است .بنابراین ،استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان ،توجه به سبک زندگی
مدرن را به صورتی که بتواند پاسخگوی نیاز تنوعطلبی در افراد باشد ،ضروری میسازد.
 نتایج آزمون همگنی و اثرات ترکیبی تصادفی ،اندازه اثر میزان تأثیر استفاده از شبکههایماهوارهای با سایر متغیرهای جدول  4با توجه به جدول تفسیر اندازه اثر کوهن (جدول )5
کم ارزیابی میشود .این متغیرها شامل مصرفگرایی و مدیریت بدن هستند .اثرات ترکیبی
تصادفی این متغیرها کمتر از  30درصد است.
جدول  .4يافتههاي فراتحلیل پژوهش به روش تركيب اندازه اثر (اثرات تركيب تصادفي) به روش اشميت و هانتر
اثرات
ترکیبی
ثابت

اثرات
ترکیبی
تصادفی

مناسبات
خانوادگی

10

*-0/498

*-0/541

نحوه گذران
اوقات فراغت

8

*0/407

*0/407

0/36-0/44

معیارهای مدرن
پوشش

16

*0/368

*0/397

0/33-0/40

0/25-0/52

سبک زندگی
مدرن

8

*0/365

*0/350

0/31-0/41

0/18-0/49

*27/3

مصرفگرایی

10

*0/310

*0/294

0/27-0/34

0/17-0/40

*34/5

9

مدیریت بدن

8

*0/195

*0/195

0/14-0/24

0/12-0/26

*5/7

7

آماره تعداد
مطالعه
متغیر وابسته

فاصله اطمینان

فاصله اطمینان
اثرات تصادفی

آزمون
همگنی

درجه
آزادی

(-(0/72-0/27) -)0/53-0/46

*189/2

9

0/13-0/62

*171/4

7

*128/8

15
7

اثرات ثابت

* معناداری در سطح 0/01
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جدول  .5جدول توزیع طبقات اندازه اثر بر مبنای برآورد آمارهها (کوهن)1977،
آماره

r

d

اندازه اثر کم

کمتر از 0/3

کمتر از 0/5

اندازه اثر متوسط

از  0/3تا 0/5

از  0/5تا 0/8

اندازه اثر زیاد

و بیشتر5/0

و بیشتر 0/8

معنی اندازه اثر

بحث و نتیجهگیری
با توجه به اهمیت آثار مخرب شبکههای ماهوارهای فارسیزبان در ایران ،تحلیل و واکاوی
آن به نحوی فزاینده ،یکی از مهمترین حوزههای مطالعاتی سالهای اخیر بوده است و در
مطالعات مختلف ،این سازه با رویکردهای مختلف جامعهشناختی که انبوهی از متغیرهای
وابسته را بررسی کردهاند ،تحلیل شده است .پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد ترکیبی،
درصدد بررسی مؤلفههای سبک زندگی در پژوهشهای مرور شده در این حوزه است.
هدف ما ،پرداختن به سطحي از دانش مرتبط با شبکههای ماهوارهای و توسعه يك ابزار
ش حاضر،
اندازهگيري است كه با ماهيت چندبعدی آن منطبق باشد .جامعه آماری پژوه 
کلیه مطالعات انجام شده با موضوع ماهواره است که در مجالت معتبر وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،پایاننامههای دانشجویان دانشگاههای مختلف ،طرحهای پژوهشی
و کتابهای منتشر شده از سال  1380تا پایان ششماهه اول سال  1396چاپ شدهاند.
در نهایت  66پژوهش با روش مرور نظاممند ،همسو با اهداف پژوهش ،بررسی شدند و
سپس با روش فراتحلیل و با استفاده از نرمافزار  ،CMA2مورد تحلیل قرار گرفتند که از
این طریق ،اندازه اثر هر یک از متغیرها به دست آمد .نتایج مرور نظاممند نشان داد که
روش همه  66پژوهش مورد بررسی ،توصیفی ـ تحلیلی بوده است .مشخص شد تاکنون
آثار مخرب ماهواره بر روی متغیرهای متعدد بررسی شده است و بیشترین فراوانی ،مربوط
به متغیر معیارهای مدرن پوشش بوده است.
نتایج فراتحلیل نشان میدهد که رابط ه بین میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای و
مناسبات خانوادگی (روابط والدین و فرزندان ،روابط زناشویی و اعتماد زناشویی) در 10
فرضیه بررسی شده ،منفی و معنادار است .همچنین اندازه اثر ترکیبی بین میزان استفاده از
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شبکههای ماهوارهای با مناسبات خانوادگی زیاد است .طبق نتیجه به دست آمده ،استفاده
از شبکههای ماهوارهای به اشکال گوناگون پیوندهای عاطفی را در خانواده مخدوش
میکند و به آن آسیب میرساند .آسیب ارتباطی ،بیشتر در دو نوع ارتباط بروز میکند که
یکی ارتباط بین فرزندان و والدین و دیگری ارتباط بین زن و شوهر است .تجربه نشان
میدهد که هر اندازه ارتباط میان فرزندان و والدین؛ همچنین ارتباط میان همسران ،به دلیل
تغییر مخاطب کاهش یابد ،پیوند عاطفی و هیجانی نیز به همراه همگونی شناختی میان
اعضای خانواده کاهش مییابد و این موضوع ،انسجام خانواده را به خطر میاندازد .هر
چقدر میزان استفاده از ماهواره افزایش یابد ،از میزان تمایل افراد به همصحبتی با خانواده
و در کل ،رفتارهای مشترک کاسته میشود؛ درک درست و منطقی از یکدیگر ،به دلیل نبود
اشتراکهای ذهنی و فکری حاصل نمیشود؛ سردی روابط خانوادگی و بیتفاوتی نسبت
به یکدیگر (بیروح بودن زندگی خانوادگی) بروز مییابد؛ اعتماد به یکدیگر کاهش پیدا
میکند و بر احساس شک و بدبینی افزوده میشود؛ همچنین احساس مسئولیت نسبت
به یکدیگر کاهش مییابد و انزواطلبی حاکم میشود؛ همیاری و مشارکت در خانواده
رنگ میبازد و فردگرایی افزایش مییابد؛ احساس مثبت نسبت به یکدیگر ،کمرنگ و بر
احساس تنهایی افزوده میشود؛ زمینه دشمنی و کینهتوزی نسبت به یکدیگر فراهم میشود
و خشونت خانوادگی ،اختالف و کشمکش بروز میکند؛ ارزشهای فرهنگی (مذهبی)
در خانواده و تحمل نظرها و رفتار یکدیگر کمرنگ میشود و تعارضها و اختالفهای
شدید خانوادگی شدت مییابد .در نهایت نیز ،زمینه برای ازهمگسیختگی خانوادگی در
بعد طالق عاطفی و در نهایت ،طالق قانونی فراهم میشود.
 نتایج آزمون همگنی و اثرات ترکیبی تصادفی حاصل از فراتحلیل ،در رابطه بین میزاناستفاده از شبکههای ماهوارهای و نحوه گذران اوقات فراغت در  8مطالعه مثبت ،معنادار
و در حد متوسط است .به این ترتیب ،میتوان که افزایش میزان استفاده از شبکههای
ماهوارهای ،بر نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان و روی آوردن به زندگی مدرن
تأثیرگذار است و به هر میزان که افراد ساعات بیشتری در معرض پیام شبکههای ماهوارهای
باشند ،این رسانه تأثیر عمیقتری بر نگرشها و باورهای آنان درباره نحوه گذراندن اوقات
فراغت خواهد گذاشت.
 -نتایج آزمون همگنی و اثرات ترکیبی تصادفی رابطه بین میزان استفاده از شبکههای
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ماهوارهای با معیارهای مدرن پوشش و حجاب (شیک و زیبا بودن ،کیفیت جنس ،مارک
بودن ،مد روز بودن و  )...در  16مطالعه مثبت ،معنادار و در حد متوسط است .بنابراین،
هرچقدر میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای بيشتر ميشود ،ميزان اهميت معيارهاي
مدرن در انتخاب پوشش در آقایان و حجاب در خانمها افزايش پيدا ميکند و از ميزان
اهميت معيارهاي سنتي کاسته ميشود .برای مثال گرایش به حجاب کاهش مییابد.
ن میزان استفاده از شبکههای
 نتایج آزمون همگنی و اثرات ترکیبی تصادفی رابطه بی ماهوارهای با سبک زندگی مدرن در  8مطالعه مثبت ،معنادار و اندازه اثر آن متوسط
است .سبک زندگی اشاره به ترجیحات فرهنگی افراد در زندگی روزمره دارد .بنابراین،
سبک زندگی غیرواقعی در سریالهای شبکههای ماهوارهای یا تبلیغ کاالهای مصرفی و
بهخصوص کاالهای آرایشی و پوششی ،موجب تغییر نگرش افراد نسبت به سبک زندگی
میشود در حالی که در بیشتر موارد نیز شرایط الزم برای برآورده شدن این خواستهها
وجود ندارد .امروزه جریان مدرنیته با برجسته ساختن روحیه مصرفگرایی یا سبک
زندگی مدرن و مصرفی ،جریان جدیدی آفريده است و ورود صنعت و فنّاوریهایی چون
ماهواره ،در ترغیب این روحیه نقش بسزایی داشته است.
 با توجه به نتایج آزمون همگنی و اثرات ترکیبی تصادفی ،میزان تأثیر استفاده از شبکههایماهوارهای با سایر متغیرها ،با توجه به تفسیر اندازه اثر کوهن ،کم ارزیابی میشود .این
متغیرها شامل مصرفگرایی و مدیریت بدن هستند .اثرات ترکیبی تصادفی این متغیرها
کمتر از  0/30است .ازاینرو ،شبکههای ماهوارهای فارسیزبان ،گرایش افراد به مصرف
متظاهرانه ،توجه به جذابیت چهره ،ظاهر و اندام ،توجه به شوها ،سریالها و فیلمهای
سینمایی و مقایسه خویش با آنان را افزایش میدهند.
با توجه به یافتههای پژوهش ،برخی از نواقص پژوهشهای مرور شده در زمینه شبکههای
ماهوارهای به شرح زیر است:
تعداد اندکی از پژوهشهای مرور شده در زمینه شبکههای ماهوارهای فارسیزبان وارتباط آن با سبک زندگی با روش کیفی و میدانی صورت گرفته است.
سطح تحلیل اکثر مطالعات مرور شده در زمینه شبکههای ماهوارهای فارسیزبان و ارتباطآن با سبک زندگی خرد است و با توجه به ریشههای میانی و کالن موضوع الزم است
پژوهشهای بیشتری با واحد تحلیل فراتر از فرد صورت گیرد.
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خأل نظری و نبود یک مدل جامع و یکپارچه در شبکههای ماهوارهای فارسیزبان وارتباط آن با سبک زندگی به چشم میخورد.
برخی از پژوهشهای مرتبط با ماهواره ،فاقد راهکار و پیشنهاد عملی هستند.در زیر مدل اثر استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان بر سبک زندگی ارائه شده
است که با توجه به فراتحلیل حاضر در جامعه ایران ارائه میشود .نتایج پژوهشنشان داده
است که متغیرهای مناسبات خانوادگی تأثیر خیلی زیادی (در حد باالی  )0/5از شبکههای
ماهوارهای میپذیرند .این نتایج ،همسو با نظریات قبلی این حوزه است .نتایج پژوهش
حاضر نیز حاکی از تأثیر منفی ،معنادار و در حد باالی استفاده از شبکههای ماهوارهای بر
مناسبات خانوادگی است؛ همچنین نشان از تأثیر مثبت ،معنادار و در حد متوسط استفاده
از شبکههای ماهوارهای بر نحوه گذران اوقات فراغت ،معیارهای مدرن پوشش و سبک
زندگی مدرن دارد که همسو با نتایج پژوهشهای قبلی است.
نمودار  .1مدل نظری پیامد استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان بر سبک زندگی

پیشنهادهای رسانهای
 yyبا توجه به اینکه حوزههای خانواده ،سبک زندگی و فرهنگ ،تأثیرات زیادی از
شبکههای ماهوارهای میپذیرند ،تمرکز بیشازپیش صداوسیما بر برنامههای سرگرمی،
توجه به نقش خانواده در انتقال الگوهای فرهنگی ،آموزش مهارتهاي زندگی ،آموزش
سواد رسانهای ،آموزش تفکر انتقادی در مدارس ،شناسایی نیازها و عالیق مخاطبان و
سایر نهادهای فرهنگی در کنار ساخت برنامههای متناسب با آن ،مهمترین راهکارها در
این زمینه است.
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yyبا توجه به اینکه استفاده از شبکههای ماهوارهای تأثیر بسزایی در کاهش مناسبات
خانوادگی دارد :آموزش و آگاهیرسانی به زوجین و خانوادهها در کاهش آسیبهای
اجتماعی ناشی از ماهواره مؤثر است .بنابراین ،انتقال صحیح ارزشها و هنجارها از
طریق خانواده و توجه به نقش خانواده در انتقال الگوهای فرهنگی باید از اولویتهای
مهم نهادهای فرهنگی باشد.
yyاز آنجا که شبکههای ماهوارهای فارسیزبان تأثیر بسزایی بر نحوه گذران اوقات فراغت
دارند ،رسانه ملي باید به نحو مناسب ،پاسخگوي نيازهاي مخاطبان در اين حوزه باشد.
همچنین الزم است یک نیازسنجی جامع و میدانی از سوی پژوهشگران سازمانهای
مربوط مانند وزارت ورزش و جوانان ،سازمان صداوسیما ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی و شهرداریها در خصوص شناسایی نیازهای جدید فراغتی جوانان ،کمبودهای
فراغتی جامعه و آسیبهای موجود در این حوزه در میان اقشار و طبقات محروم انجام
گیرد و مطابق آن سند ملی فراغت در کشور تدوین شود.
yyپيشنهاد ميشود رسانه ملي با ساخت برنامههاي آسيبشناسانه و علمي ،بسترهاي
آگاهي مردم و بهويژه جوانان را از آسيبهاي احتمالي سبک زندگی و پوششهای رایج
در شبکههای ماهوارهای فراهم کند.
yyبرنامهسازان صداوسیما میتوانند همگام با تغییرات برنامهسازی در سطح دنیا ،تولید
برنامههای سبک زندگی بومی را با توجه به ارزشهای دینی و فرهنگی کشورمان مدنظر
قرار دهند.
منابع
بحرانی ،شعله؛ سروش ،مریم و حسینی ،مریم .)1390( .مقایسه جنسیتی رابطه
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