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چكيده
هدف اين پژوهش بررسي " نقش شبكه تلويزيوني باران بر ترويج فرهنگ بومي استان گيالن" با تاکيد بر عملكرد  4گانه
رسانه که عبارتند از :آگاهي بخشي ،آموزش ،اطالع رساني و سرگرمي و فراغت است.
در تبيين اين مقوله نقش شبكه استاني به عنوان موثرترين نهاد اجتماعي براي اشاعه و ترويج فرهنگ بومي بررسي ميشود.
هدف اصلي تحقيق بررسي اين موضوع است که گيالني ها تا چه ميزان تحت تاثير شبكه استاني باران به حفظ و نگهداري
فرهنگي بومي خود تشويق شدهاند.
به منظور بررسي اين تحقيق از روش پيمايشي و پرسشنامه محقق ساخته که پايايي آن بيش از  70درصد برآورد شده بود،
در نمونه  310نفري از مردم  15تا  64ساله سياهكل استفاده شد.
روش نمونهگيري به صورت تصادفي خوشهاي بود و به منظور تجزيه و تحليل دادهها از ابزار  spssو آزمون فرضيهها بهره
گرفته شد.
نتايج پژوهش حاکي از اثر معنادار شبكه استاني باران در ترويج فرهنگي بومي گيالن است .بدين معنا که شبكه تلويزيوني
استاني باران در اشاعه و ترويج فرهنگ بومي گيالن موفق بوده است ،ولي بايد با برنامهريزي مناسب و ساخت مجموعههاي
تلويزيوني جذاب ميزان اثرگذاري بر مخاطب را افزايش دهند.
واژههاي کليدي :فرهنگ ،فرهنگ بومي ،قوميت ،شبكه باران،گيالن.
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مقدمه
عرصه فرهنگ عمومي يک عرصه رقابتي است و امروزه رسانههاي جمعي با تبليغ فرهنگ تودهاي که استاندارد و سطحي
است ،به تهديدي براي فرهنگهاي بومي کشورهاي در حال توسعه تبديل شدهاند.
حال اگر دستگاههاي فرهنگي و رسانههاي ملي و محلي اين کشورها از فرهنگهاي بومي خود حمايت نكنند؛ ديري
نميپايد فرهنگ توده همه مرزهاي جغرافيايي و عقيدتي را در مينوردد .شكي نيست هر چه ابزار تبليغ (رسانه) بيشتر و
گستردهتر باشد امكان اشاعه يک تفكر يا باور قوت بيشتري ميگيرد.
بيان مسئله
جامعهشناسان و انسانشناسان تعاريف متعددي از فرهنگ ارائه کردهاند .در يک تعريف کلي که مورد مقبوليت وسيعي
قرارگرفته است؛ تيلور ،فرهنگ را نظامي از باور داشتها ،ارزشها ،رسوم ،رفتارها و هنرهايي دانسته که اعضاي يک جامعه بكار
مي برند تا خودشان را با يكديگر و با جهان پيرامون تطبيق دهند و مهمترين خصلت آن اکتسابي بودن آن از طريق جامعه
است و انتقال آن بصورت آموزش از نسلي به نسل ديگر صورت ميگيرد (تايلور.)1 :1870 ،
حال رسانههاي جمعي با تبليغ فرهنگ تودهاي که يک فرهنگ استاندارد ،فرمولي ،تكراري و سطحي محسوب ميشود به
تهديدي براي فرهنگهاي بومي کشورهاي در حال توسعه تبديل شدهاند و اگر سياستهاي فرهنگي اين کشورها و رسانههاي
ملي و محلي ،از اين فرهنگها حمايت نكنند دير زماني نميپايد که در بازار رقابتي و انحصاري توليدات فرهنگي مدرن؛ به
فراموشي سپرده ميشود.
از آنجا که مسير اشاعه و انتقال فرهنگ تودهاي از جوامع سرمايهداري و غربي به سمت جوامع در حال توسعه و جوان از
جمله ايران است ،کار رسانه ملي را در تقويت و ترويج خرده فرهنگها سختتر ميکند.
از سويي نوع بيان و نمايش آثار بومي و محلي در جذب يا دفع مخاطبان اهميت زيادي دارد چرا که اگر اين کار به طور
تخصصي و علمي و حساب شده صورت نگيرد و تمام زوايا و نكات آن ارائه نشود چه بسا تاثير معكوس داشته و باعث طرد
شدن و دوري جستن از آن ميشود.
از اين رو فرهنگ بومي به منزله سنگري است که مي تواند هر قوم و ملتي را در برابر تهاجم و اشاعه نابرابر فرهنگ بيگانه
حفظ کند و حتي با تقويت و پشتيباني ،آن را به جهانيان معرفي و موجبات رشد و تعالي فرهنگ بومي را فراهم کند.
رويكرد تلويزيون استاني در اين تحقيق بررسي شده که تا چه حد توانسته در ترويج فرهنگ بومي و حمايت از تنوع و تكثر
فرهنگي در گيالن ،موفق عمل کند و آيا فرهنگ توده اي در بين جوانان ما مقبوليت بيشتري دارد يا فرهنگ بومي .براي اين
کار شبكه تلويزيوني استان گيالن (باران) در نظر گرفته شده است و مخاطبان آن را که ساکن شهر سياهكل گيالن هستند
مورد نظرسنجي قرار ميدهيم.
اهداف تحقيق
در اين تحقيق سه هدف ،شامل يک هدف اصلي و دو هدف فرعي بررسي شد.
هدف اصلي :بررسي نقش شبكه باران در کاهش گرايش جوانان استان گيالن به برنامههاي ماهواره.
اهداف فرعي :بررسي نقش شبكه باران در ايجاد احساس تعلق قومي در بين جوانان استان گيالن؛ بررسي مقايسهاي ميزان
رواج فرهنگ تودهاي و فرهنگ بومي بين جوانان استان گيالن.
اهميت تحقيق
در حوزه مطالعات فرهنگي کارهاي متنوع و گستردهاي صورت گرفته و عوامل مختلفي باعث اهميت اين حوزه شده است که
برخي از آن عبارتند از:
 -1مهاجرت گسترده و ارتباطات بيسابقه موجب شده تا جوانان کشورهاي در حال توسعه ،علت عقب افتادگي فني و رفاهي
خود را در فرهنگ بومي خود بدانند و به نوعي دچار از خودبيگانگي شوند.

 -2گسترش شبكههاي ارتباطي در سطح جهان سبب شد که سردمداران فرهنگي غرب به القاي الگوهاي عوام پسند ،رفاه
طلب ،مصرف زده و در يک کلمه فرهنگ تودهاي مدرن بپردازند و سعي در تغيير فرهنگهاي اصيل و سازگار با محيط کنند.
 -3مسئوالن فرهنگي و مردم ساير کشورها نيز دريافتند که در مقابل تهاجم فرهنگي غرب که فرهنگهاي آنها را تهديد
ميکند بايد به تقويت باورها و ارزش هاي قومي و بومي خود به ويژه از طريق رسانههاي جمعي بپردازند.
ضرورت تحقيق
يكي از عوامل مهمي که باعث پذيرش و تقويت فرهنگ مهاجم و بيگانه ميشود ،فقدان توليدات فرهنگي و هنري کافي و
متناسب با فرهنگ بومي است (آزاد ارمكي.)249 :1375 ،
فرهنگ تودهاي به علت رابطه تنگاتنگي که با رسانههاي جمعي برقرار کرده ،فرهنگهاي بومي را پيش از آنكه مجال معرفي
و تبليغ داشته باشند به شدت تخريب و سرکوب ميکند.
به عبارت ديگر امپرياليسم فرهنگي با هدف يكسانسازي فرهنگي تحت عناوين مختلفي چون پيشرفت ،آزادي ،آسايش و
رفاه؛ فرهنگهاي ديگر کشورها را ناديده ميگيرد.
به همين منظور ضروري است تا برنامههاي رسانه ملي به ويژه شبكههاي استاني را که نقش اصلي در حفظ و اشاعه فرهنگ بومي
ايفا ميکنند مورد کنكاش قرار دهيم تا از اين طريق نقاط ضعف آن تبديل به نقاط قوت و نقاط قوت استحكام بيشتري يابد.

فرضيات تحقيق
 به نظر ميرسد شبكه باران در کاهش گرايش جوانان استان گيالن به سمت برنامههاي ماهواره نقش داشته است. به نظر ميرسد شبكه باران در ايجاد احساس تعلق قومي نقش دارد. به نظر ميرسد شبكه باران در مقبوليت فرهنگ بومي نزد جوانان گيالن نقش داشته است.چارچوب نظري تحقيق
در اين تحقيق از نظريههاي ارتباطي :کاشت ،استفاده و رضامندي ،چارچوبسازي و غناي رسانهاي براي تبيين علمي
پژوهش استفاده شده است.
نظريه کاشت بر آثار تدريجي و دراز مدت رسانهها به ويژه تلويزيون بر شكلگيري تصوير ذهني مخاطبان از دنياي اطراف و
مفهوم سازي آنان از واقعيت اجتماعي تاکيد ميکند.
جرج گربنر واضع نظريه کاشت ،ميگويد :کاشت بخشي از يک فراگرد دائمي ،پويا و پيش رونده ميان پيامها و زمينههاي
قبلي است.
تلويزيون در نگاه گربنر سازنده محيط نمادين است .چنانكه مک کوايل و ويندال نوشتهاند :نظريه کاشت ،تلويزيون را نه يک
پنجره به روي جهان ،يا منعكس کننده آن بلكه جهاني در خود ميداند.
گربنر استدالل ميکند که اهميت رسانهها نه در تشكيل توده بلكه در خلق راههاي مشترك انتخاب و نگريستن به رويداد
است که با استفاده از نظامهاي پيام مبتني بر فناوري ،علمي ميشود و به راههاي مشترك نگريستن و فهم جهان ميانجامد .در
واقع رسانهها و بويژه تلويزيون گرايش دارد که روايتهايي يكسان و نسبتا "مورد وفاق از واقعيات اجتماعي را ارائه و مخاطبان
خود را نيز سازگار با آن فرهنگ پذير کند (مک کوايل.)99 : 1994 ،
نظريهپردازان کاشت استدالل ميکنند که تلويزيون اثرات دراز مدت ،تدريجي ،غير مستقيم اما متراکم و انباشتي دارد .آنها
تاکيد مي کنند تماشاي تلويزيون بيشتر اثرات نگرشي دارد تا رفتاري .تماشاي زياد تلويزيون بعنوان کاشت نگرشهايي ديده
ميشود که بيشتر با جهاني که برنامههاي تلويزيوني به تصوير ميکشند هماهنگ است تا با جهان واقعي.
نظريه کاشت بر فرايند انباشتي و متراکمي اشاره ميکند که بوسيله آن ،تلويزيون اعتقادات و باورها را درباره واقعيت
اجتماعي پرورش ميدهد (وور .)251: 2000،

واژه متراکم و انباشتي براي فهم اين نظريه مهم است چون نظريهپردازان کاشت درباره اينكه يک برنامه ويژه اثرات
چشمگيري بر باورها و نگرشهاي بينندگان دارد بحث نميکنند ،بلكه مدعياند تماشاي تلويزيون براي مدت طوالني ،تاثيراتي
بر روي بينندگان نسبت به دين و اعتقادات و باورهاي آنان دارد.
نظريه پردازان کاشت به منظور ارائه ديدگاه خود درباره تلويزيون بعنوان يک رسانه نافذ فرهنگي ،به فرايند  4مرحلهاي اشاره
ميکنند:
 -1تحليل نظام پيام ،يعني تحليل و ارزيابي تصاوير ،مضامين ،ارزشها و نقشهايي که به طور مستمر و مكرر در تلويزيون
پخش ميشود.
 -2تعليم و تدوين پرسشهايي درباره کم و کيف واقعيات اجتماعي از ديد بينندگان
 -3مطالعه مخاطبان به منظور بررسي ميزان استفاده و تماشاي آنان از برنامههاي تلويزيوني است
 -4مقايسه مفهوم سازي بينندگان پر مصرف و کم مصرف از واقعيات اجتماعي
(باران و ديويس ) 315 :2000،
از ديگر مفاهيم اين نظريه مفهوم " جريان اصلي " است ،که اشاره به تاثيرات تلويزيون در تثبيت و يكسانسازي ديدگاهها
در داخل جامعه است .به اين معنا که تعبير و تفسير تلويزيوني شده زندگي ،بعنوان جريان اصلي رايج ميشود و نفوذ ميکند.
جريان اصليسازي وقتي اتفاقي ميافتد که تماشاي بيش از حد تلويزيون منجر به تقارن ديدگاهها در جامعه ميشود (سورين و
تانكارد.)391 :1381،
نظريهپردازان کاشت بر خلق راههاي مشترك انتخاب و نگريستن بر رويداد تاکيد دارند و معتقدند رسانه بيشتر نگرشها را
جهت ميدهد تا رفتارها را و استدالل ميکنند که اين اثرات دراز مدت ،تدريجي ،غير مستقيم اما متراکم و انباشتي است.
هرگاه تجربه شخص فرد با پيامهاي تلويزيون هماهنگ و سازگار باشد آن پيامها استحكام مييابد و تشديد ميشود و
تاثيرات کاشت افزايش مييابد.
علت انتخاب اين نظريه اين است که ما در بحث ترويج و اشاعه فرهنگ بومي نياز داريم تا باور مثبتي نسبت به فرهنگ بومي
خودمان ايجاد کنيم تا مخاطب را از لحاظ نگرشي آماده پذيرش و بكارگيري آن الگوي فرهنگي کنيم.
مثال در شرايطي که افراد جوان از سوي ماهواره و ساير رسانهها به استفاده از پوشش غربي تشويق ميشوند و مدلهاي آن
در فروشگاههاي همه نقاط کشور قابل دستيابي است ،زمينه براي تبليغ پوشش محلي و احياي آن دشوار ميشود.
به همين دليل در مرحله اول بايد به اصالح اين باور که پوشش محلي مختص افراد مسن و بي سواد است غلبه کنيم و بعد
همه مخاطبان را آماده پذيرش و استفاده از اين نوع پوشش کنيم.
نظريه استفاده و رضامندي نيز ضمن فعال انگاشتن مخاطب ،بر نيازها و انگيزههاي وي در استفاده از رسانهها تاکيد ميکند
و ميگويد :ارزشها  ،عاليق و نقش اجتماعي مخاطبان مهم است و مردم براساس اين عوامل آنچه را ميخواهند ببينند و
بشنوند انتخاب ميکنند.
اين نظريه مهم ترين نقش رسانهها را برآورده ساختن نيازها و انگيزههاي مخاطب ميداند .بنابراين به هر ميزان که رسانهها
اين نيازها و انگيزهها را بر آورده سازند ،به همان ميزان موجبات رضايتمندي مخاطب را فراهم ميکنند.
رابين ( )1993پنج فرض بنيادي نظريه استفاده و رضامندي را مشخص کرده؛ -1مردم در استفاده از رسانهها داراي هدف و
انگيزه هستند  -2مردم براي برآورده ساختن نيازها يا اميال خود از منابع و محتواي ارتباطي استفاده ميکنند  -3عوامل
اجتماعي و روانشناختي واسطه رفتار ارتباطي است  -4بين رسانهها و ديگر اشكال ارتباط ،براي انتخاب ،توجه و استفاده
مخاطب رقابت وجود دارد  -5در روابط بين رسانهها و افراد؛ معموال " افراد در مقايسه با رسانهها نفوذ و تاثير گذاري بيشتر
دارند ( رابين .)98 : 1993،
مجموعه نيازها و انگيزههاي مخاطب در استفاده از رسانهها را در  4مقوله اصلي ميتوان جاي داد:
 -1آگاهي و نظارت ؛ يعني مردم به منظور کسب اخبار و اطالعات از دنياي پيرامون و نظارت بر محيط اجتماعي خويش ،از
رسانهها استفاده ميکنند.

 -2روابط شخصي؛ مردم در فرايند ارتباط رسانهها را همراه و همنشين خود تلقي ميکنند و از محتواي رسانهها براي ارتباط
و گفت وگو با ديگران استفاده ميکنند.
 -3هويت شخصي؛ مردم از رسانهها براي کسب خودآگاهي ،يافتن الگوهاي رفتاري و تقويت ارزشهاي شخصي استفاده ميکنند.
 -4سرگرمي و گريز از واقعيت؛ مردم از رسانهها براي سرگرم شدن و گريز از مشكالت روزمره و تخليه عاطفي بهره ميبرند ( .مهدي زاده)74:
پژوهشگران رويكرد استفاده و رضامندي ،ابعاد و شاخصهاي فعال بودن مخاطب را (تعمدي بودن) انتخابي بودن ،درگير
شدن و سودمندي ذکر کردهاند.
تعمدي بودن ،استفاده هدفمند و برنامه ريزي شده از رسانه و نشانه ارتباط ميان فعاليت ارتباطي و انگيزههاي روي آوردن به
رسانه است  .انتخابي بودن به معني آگاهانه در معرض استفاده از رسانه قرارگرفتن است .انتخابي بودن ،استفاده از رسانه يا
رضامندي مورد انتظار از مصرف رسانه ني ز تعريف شده است .درگير شدن يعني اينكه محتواي خاصي از رسانهها با مخاطب
ارتباط فردي دارد .به عبارت ديگر منظور پردازش روان شناختي محتواي رسانه است .منظور از سودمندي ،بهره اجتماعي يا
روان شناختي استفاده کننده از رسانه است (سعيديان و ديگران.)48-57 : 1381 ،
اين نظريه از آن جهت مورد استفاده قرار گرفت که نقش مخاطبان در انتخاب برنامه را نقش فعالي ميداند و معتقد است
افراد بر اساس پاسخ مناسبي که به نيازهايشان داده ميشود احساس رضامندي باالتري دارند.
بايد بدانيم مخاطب از فرهنگ بومي چه انتظار و چشم داشتي دارد .آيا فرهنگ بومي در حد استفاده و طبخ يک غذاي
محلي به او احساس رضايت و لذت مي دهد يا اينكه او به دنبال حقيقت بزرگتر و هويت يابي از طريق فرهنگ بومي است و
ميخواهد جايگاه خود به عنوان يک انسان در فرهنگ جامعهاي که در آن ميزيد بشناسد.
تا زماني که نمي دانيم سطح نيازها و توقعات مخاطبان چه ميزان است يا بيشتر در چه جهتي است ،نمي توانيم به ارائه
برنامههايي پر بيننده و جذاب و تاثير گذار اقدام کنيم.
در قلمرو مطالعات ارتباطي ،چارچوبسازي به اين معناست که رسانهها نه آينهاي براي انعكاس واقعيت بلكه سازنده واقعيت
و شكلدهنده به آن هستند .به بيان ديگر رسانهها به مخاطبان مي گويند درباره چه فكر کنند و سپس چگونه فكر کردن را در
چارچوبي پيش ساخته به آنها تحميل ميکنند.
نحوه توصيف يک رويداد و موضوع در گزارشهاي خبري بر چگونگي درك آن موضوع و رويداد توسط مخاطب تاثير
ميگذارد (وتيوکسبري.)11 : 2007 ،
اينكه رسانهها چارچوب و ساختارهاي شناختي مخاطبان را شكل ميدهند از اين جهت اهميت دارد که درك مخاطبان از
کليت يک موضوع است که شناخت او از ساير جزييات را رقم ميزند.
وقتي ما از کليت موضوع فرهنگ بومي يک تصور مثبت و روشن داشته باشيم براي درك و پذيرش جزييات آن موضوع نيز
آمادگي بيشتري داريم .در واقع پيش فرض ما نسبت به فرهنگ بومي در پذيرش يا عدم پذيرش آن فرهنگ نقش دارد.
اينک نقش رسانه که متولي ساخت اين نگرش و چارچوب فكري است در پذيرش و ترويج فرهنگ بومي بارز ميشود.
زماني اين تاث ير مثبت و قوي خواهد بود که رسانه با بكارگيري افراد متفكر و صاحب نظران فرهنگي در ساخت و شكلگيري
اين چارچوب هدفمند و اصولي فعاليت کنند و مانع از شكلگيري چارچوب فرهنگ بومي براساس خرافات و کج انديشي،
بيديني ،بي حجابي و نگاه ستمگرانه به زنان و  ...باشد و بتواند با فرهيختگان و جوانان آن فرهنگ ارتباط برقرار کند.
همچنين نظريه غناي رسانه يا توانمندي رسانه ،که از سوي تروينو ،لنگل و همكارانشان در سال  1987مطرح شد ،به
موضوع توانايي يک رسانه در انتقال اطالعات ميپردازد.
مطابق اين نظريه ،ميزان تراکم اطالعاتي که يک رسانه انتقال ميدهد ،به توانايي و ظرفيت رسانه بستگي دارد .اوهيز،
فردريک و شاور در سال  1998نظريه غناي رسانه را چنين تعريف ميکنند« :توانايي يک کانال ارتباطي در جابه جا کردن
اطالعات يا انتقال معناي موجود در يک پيام».
بدين ترتيب ،اين نظريه ميگويد :هر رسانهاي از توانايي و ظرفيت مشخصي براي انتقال پيامهاي گوناگون برخوردار است
(باريوس و چاپلين و همكارانشان.)1992 ،

در نظريه غناي رسانهاي؛ اين موضوع مورد بحث قرار مي گيرد که توانايي رسانه در انتقال پيام به دو ويژگي بستگي دارد که
عبارت است از :ظرفيت انتقال داده و ظرفيت انتقال نمادها.
ظرفيت انتقال داده ،همان توانايي رسانه در انتقال اطالعات است و ظرفيت انتقال نماد ،توانايي رسانه در انتقال اطالعاتي
درباره معناي مقصود ارتباط گر و به بيان ديگر ،توانايي و ظرفيت انتقال نمادهايي است که پيام را شكل ميدهند.
کندي معتقد است ،توانايي رسانه در انتقال اطالعات ميتواند ،فرايند تصميمسازي در خصوص انتخاب يک رسانه از ميان
همه رسانه ها براي برقراري ارتباط را توضيح دهد .به عنوان مثال ،تلويزيون و اينترنت به سبب ويژگيهاي بصريشان توانايي
انتقال اطالعات بيشتري را نسبت به راديو دارند .اين نظريه مستقيما پيشنهاد نميدهد که کدام رسانهها قابليت بيشتري دارند
اما پاسخي براي چرايي بهتر بودن يک رسانه (با توجه به موقعيت ارتباطي) ارايه ميدهد.
نتيجه گيري از نظريههاي رسانه
طبق نظريههاي مورد بحث در تحقيق ،رسانههاي گروهي نقش موثر و کارآمدي در شكلدهي به فرهنگ نوين ايفا ميکنند
و تنها ابزاري هستند که مورد استفاده در سطح جهاني براي تمام سنين با هر سطح از تحصيالت و تمايالت فكري هستند.
چون اين رسانه ها در اختيار سردمداران قدرت هستند محتواي آنها سفارشي و هدفمند است و در جهت تغيير فرهنگهاي
بومي و تسهيل پذيرش فرهنگ غربي نزد مخاطبان عمل ميکنند.
رسانهها به سمت جهاني شدن و وحدت فرهنگي کار مي کنند و چون مسير اين انتقال به صورت يک طرفه و از غرب به
کشورهاي کمتر توسعه يافته است ،به نوعي تهاجم فرهنگي و ايجاد نگراني در مسئوالن فرهنگي اين کشورها تبديل شدهاند.
از سويي ديگر رسانهها در ايجاد همبستگي ملي  -محلي و انتقال ميراث فرهنگي نقش بسزايي دارند و متصديان رسانهها در
کشورهاي مختلف سعي ميکنند از اين کارکردها در جهت تحكيم نظام و قدرت خود استفاده کنند.
در نتيجه رسانهها با جذب و دروني سازي ارزشها و هنجارهاي فرهنگي در جامعه مردم را جامعه پذير ميکنند.
رسانههاي جمعي (خصوصاً تلويزيون) بر تقويت و يا تغيير نگرشها تاثير ميگذارند و منجر به کسب ارزشهاي جديد و
الگوهاي رفتاري ميشود که از آن به آثار اجتماعي رسانه تعبير ميشود.
براين اساس و با توجه به اهميتي که رسانهها دارند ،تنها راه مقابله با تهاجم فرهنگي و گسترش شبكههاي ماهوارهاي در
کشور ،تقويت شبكه هاي استاني با رويكرد تقويت و تحكيم فرهنگ بومي و محلي است تا منجر به همبستگي و انسجام ملي و
محلي شود.
روش تحقيق
با توجه به موضوع و ماهيت اين پژوهش ،روش تحقيق ما پيمايشي بوده است .دادهها از طريق پرسشنامه محقق ساخته که
گويه هاي آن در مراحل مختلف از سوي اساتيد راهنما و مشاور اصالح و از طريق  pre –testمورد آزمون مقدماتي قرار
گرفت که اعتبار و روايي باالي درصد  7تاييد شد.سپس فرضيهها مورد بررسي به شكل پرسشنامه و سئواالت منظم در اختيار
افراد ساکن شهرستان سياهكل قرار گرفت تا به آن پاسخ دهند.
جامعه آماري
جامعه آماري اين پژوهش ساکنان شهر سياهكل هستند .علت انتخاب اين شهرستان به اين منظور بود که سياهكل داراي
بافت سنتي و عمدتا روستايي است و با وجود تحوالت سريع در چند دهه اخير در زندگي مردم گيالن ،هنوز بيش از 67
درصد ساکنان اين شهرستان در روستاها زندگي ميکنند و کماکان در بخش کشاورزي مشغول کارند .همچنين سياهكليها
عالقه وافري به حفظ فرهنگ بومي خود دارند.
طبق آمار تفصيلي سال  85مرکز آمار ايران ،شهرستان سياهكل داراي  47788نفر جمعيت است که از اين تعداد،
 12000هزار نفر  15تا  64سالهاند .حجم نمونهها اين تحقيق از جمعيت  15 -64ساله بومي انتخاب ميشوند.

حجم نمونه و روش اندازه گيري
در تحقيقات علوم اجتماعي زماني که پاسخگويان از يک جامعه وسيع انتخاب ميشوند ،بهترين روش انتخاب نمونه ،روش
تصادفي است و براي اينكه حجم نمونه ما معرف کامل و دقيق جامعه آماري باشد ،بايد به صورت چند مرحلهاي صورت گيرد تا
همه شانس برابري براي انتخاب شدن در نمونه را داشته باشند.
جامعه آماري اين تحقيق شامل افراد 15تا  64ساله ساکن شهر سياهكل بودند که از بين  12000هزار نفر بطور تصادفي
انتخاب شدند .در ابتدا هم ه مناطق شهري سياهكل تعيين و به تناسب جمعيت هر منطقه ،محلههايي در نظر گرفته و از هر
محله بطور تصادفي چند خانوار براي پاسخگويي انتخاب گرديد .در صورت عدم پاسخگويي ،خانواري ديگر در همان محل
جايگزين نمونه شد.
براي تعيين حجم نمونه روشهاي مختلفي وجود دارد يكي از اين روشها فرمولهاي رياضي است .براي اين تحقيق از
فرمول تعيين حجم نمونه رياضي (شريفي  )1385استفاده شد.
براساس اين فرمول ،حجم نمونه حدود  300نفر محاسبه اما براي پوشش دادن اشكاالت احتمالي در جمع آوري اطالعات،
حجم نمونه  310نفري انتخاب شد.
ابزار اندازهگيري
ابزار اندازهگيري در اين طرح پژوهشي پرسشنامه بوده است .سعي شده در طراحي اين سئواالت فرضيههاي طرح شده
سنجيده شود .اين پرسشنامه با استفاده از طيف ( 4گزينهاي) سنجيده شده است .پرسشنامه مذکور شامل  33سئوال بود.
پايايي و روايي پرسشنامه
پرسشنامه پيش از انجام عمليات  ،به منظور تعيين روايي عالوه بر دقت در طراحي سئواالت ،مورد بررسي و اصالح اساتيد
راهنما و مشاور قرارگرفته و پس از تاييد به منظور اطمينان براي نهايي شدن آن از طريق نرم افزار  spssمورد سنجش پايايي
نيز قرار گرفته است 20 .نفر پيش از انجام عمليات به پرسشنامه پاسخ گفتهاند .با استفاده از آماره آلفاي کرونباخ ،روايي
پرسشنامه پژوهش حاضر معادل  0/7729بود که رقم بااليي است و نشانگر اعتبار باالي پرسشنامه است.
تجزيه و تحليل داده ها
تجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از آماره توصيفي و استنباطي و متناسب با متغيرها صورت گرفته است .در اين زمينه از
نرم افزار  spssاستفاده شد .يافتهها و پردازش داده هاي به دست آمده با استفاده از آمار توصيفي يعني جداول يک بعدي و
دو بعدي ،توزيع فراواني ،درصد و ميانگين نشان داده شده است .براي آزمون فرضيهها از  t –testاستفاده شد .علت انتخاب
روش  t – testنسبت به  X2اين است که ما دادههاي کيفي را به عدد تبديل کرده و به سطح کمي رساندهايم و نقطه برش
ما عددي است در حالي که در  X2سطح مقياس اسمي و کيفي است.
يافته هاي تحقيق
در اين پژوهش سه فرضيه مورد بررسي قرار گرفت که نتايج آمار استنباطي حاصله به شرح زير است.
فرضيه اول:
به نظر ميرسد شبكه باران در کاهش گرايش جوانان استان گيالن به سمت برنامههاي ماهواره نقش داشته است.
نتايج آزمون  t–testنقش شبكه باران در کاهش گرايش جوانان استان گيالن بهسمت برنامههاي ماهواره
 t – testبراي مقياس ميانگين ها

شاخص آماري
مقدار t

درجه آزادي

سطح معني داري

تفاوت ميانگين ها

کمترين مقدار

متغير
نقش شبكه باران در کاهش
گرايش جوانان استان گيالن
به سمت برنامه هاي ماهواره

0/360

0/019

309

0/0363

بيشترين مقدار

0/060

با توجه به نتايج ارائه شده براساس آماره آزمون  ،tميزان  tحاصله در بين نظرسنجي صورت گرفته برابر با ( )2/36از t
جدول بحراني( )1/96با درجه آزادي  309بزرگتر است لذا ميتوان نتيجه گرفت ميانگين نظرات افراد نمونه آماري از مقدار
آزمون بيشتر و باالتر است و به نظر مي رسد شبكه باران در کاهش گرايش جوانان استان گيالن به سمت برنامههاي ماهواره
نقش داشته است و فرضيه تحقيق تاييد ميشود.
فرضيه دوم
به نظر ميرسد شبكه باران در ايجاد احساس تعلق قومي نقش دارد.

نتايج آزمون  t – testنقش شبكه باران در ايجاد احساس تعلق قومي
 t – testبراي مقياس ميانگين ها

شاخص آماري
متغير

مقدار t

نقش شبكه باران در ايجاد
احساس تعلق قومي

41/554

درجه آزادي
309

سطح معني داري

تفاوت ميانگين ها
کمترين مقدار
0/4964

0/000

بيشترين مقدار
0/4729

با توجه به نتايج ارائه شده براساس آماره آزمون  ،tميزان  tحاصله در بين نظرسنجي صورت گرفته برابر با ( )41/554از t
جدول بحراني( )1/96با درجه آزادي  309بزرگتر است .لذا مي توان نتيجه گرفت ميانگين نظرات افراد نمونه آماري از مقدار
آزمون بيشتر و باالتر است و به نظر مي رسد شبكه باران در ايجاد احساس تعلق قومي نقش دارد و فرضيه تحقيق تاييد
ميشود.
فرضيه سوم
به نظر ميرسد شبكه باران در مقبوليت فرهنگ بومي نزد جوانان گيالن نقش داشته است.
نتايج آزمون  t – testنقش شبكه باران در مقبوليت فرهنگ بومي نزد جوانان گيالن
 t – testبراي مقياس ميانگينها

شاخص آماري
متغير

مقدار t

درجه آزادي

سطح معني داري

تفاوت ميانگينها
کمترين مقدار

بيشترين مقدار

نقش شبكه باران در
مقبوليت فرهنگ بومي نزد
جوانان گيالن

35/174

309

0.000

0/3725

0/3516

با توجه به نتايج ارائه شده براساس آماره آزمون  ،tميزان  tحاصله در بين نظرسنجي صورت گرفته برابر با ( )35/174از t
جدول بحراني ( )1/96با درجه آزادي  309بزرگتر است لذا ميتوان نتيجه گرفت ميانگين نظرات افراد نمونه آماري از مقدار
آزمون بيشتر و باالتر است و به نظر مي رسد شبكه باران در مقبوليت فرهنگ بومي نزد جوانان گيالن نقش داشته است و
فرضيه تحقيق تاييد ميشود.
نتيجه گيري
مهمترين نتايج اين تحقيق به قرار زير است:
براساس نتايج جداول توصيفي اين پژوهش ،بيش از  86درصد نمونه تحقيق ما را افراد زير  40سال تشكيل ميدهند .از
اين روي ميتوان نتايج حاصل از اين تحقيق را مرتبط با حوزه جوانان و انتظارات آنها از شبكه استاني نيز قلمداد کنيم.
همچنين مردان با  52/6و زنان با  47/4جنسيت پاسخگويان را نشان ميدهد و بيش از  64درصد پاسخگويان داراي
تحصيالت دانشگاهي در سطح فوق ديپلم و باالتر از آن بودهاند.
بيش از  61درصد افراد نيز بين  2تا  3ساعت در هفته را صرف تماشاي برنامههاي اين شبكه استاني ميکنند .با احتساب
 35/8درصد افرادي که کمتر از يک ساعت در هفته از برنامههاي اين شبكه ديدن ميکنند ،ميتوان گفت که بيش از 97/7
درصد افراد پاسخگو بين يک تا  3ساعت در هفته را صرف ديدن برنامههاي شبكه باران ميکنند.
در اين ميان ،بيش از  45درصد افراد ترجيح ميدهند برنامههاي شبكه استاني باران را در قالب فيلم و سريال مشاهده کنند
و به نوعي با اين قالب بيشتر ارتباط برقرار مي کنند،همچنين  26/5درصد قالب مستند را ترجيح مي دهند 13/2 ،در قالب
بحث و گفتگو و  14/5دوست دارند که برنامههاي فرهنگي حالت مسابقه و پرسش و پاسخ داشته باشد.
بنا به اظهارات پاسخگويان بيش از  88/7درصد آنها در طول هفته يک تا  3ساعت را به ديدن برنامههاي شبكههاي مختلف
ماهواره اختصاص ميدهند.
در بين پاسخگويان بيش از  50درصد کمتر از يک ساعت در هفته با اينترنت در ارتباطند و  40/6افراد بيش از  2تا 3
ساعت خود استفاده از اينترنت ميگذرانند و  9/4درصد هم بيش از  3ساعت در هفته را به اين امر اختصاص ميدهند.
آنچه از نتايج اين پژوهش ميتوان دريافت کرد ،تاييد فرضيه نقش شبكه باران در کاهش گرايش جوانان استان گيالن به
سمت برنامههاي ماهواره است .بررسيها نشان ميدهد ،هم اکنون رقابت تنگاتنگي ميان ماهواره و شبكههاي استاني به منظور
جذب مخاطب بيشتر در جريان است .از همين رو ساخت برنامههاي عميقتر و با کيفيت در عرصه فرهنگ بومي ،پادزهري در
مقابل زهر ماهواره است.
همچنين در خصوص تاييديه فرضيه دوم درباره نقش شبكه باران در ايجاد احساس تعلق قومي ،اين نكته ضروري است که
ابتدا بايد شاخصهاي تعلقات قومي تدوين شود .در واقع مخاطبان از شبكههاي استاني انتظار دارند؛ تعلقات بومي و محلي آنها
را در قالب فيلم و سريال و يا ساير برنامههاي سرگرم کننده با محتوايي غني تهيه و پخش کنند.
درباره تاييديه فرضيه سوال سوم هم نتايج نشان مي دهد ،که هرچند نقش شبكه باران در افزايش مقبوليت فرهنگ بومي در
بين جوانان قابل کتمان نيست ،اما هنوز تا حد مطلوب فاصله فراواني دارد .نبايد نسبت به خرده فرهنگها و تنوع قوميتي زاويه
داشت و توجه به آن را موجب تضعيف منافع ملي دانست .برعكس حفظ و اشاعه فرهنگ بومي از طريق رسانه محلي در قالب
برنامه هاي نو و تازه ميتواند سنگ بناي تثبيت منافع ملي نيز باشد.
پيشنهادات

براساس نتايج حاصله ،شبكه استاني باران در موضوعات تعلق قومي و تقويت فرهنگ بومي نزد جوانان گيالن نقش مثبت و
سازنده اي را ايفا کرده است .بنابراين به مسئوالن محلي گيالن توصيه ميشود تا در صورت امكان از تمامي ظرفيتهاي
هنرمندان بومي اين استان در ساخت برنامههاي خالقانه استفاده کنند.
از سوي ديگر به برنامهسازان و تهيهکنندگان تلويزيوني پيشنهاد ميشود ،در ساخت برنامههاي خود به فرهنگ اصيل گيالن
توجه مناسب و شايسته داشته باشند.
همچنين توجه به توانائيها و استعدادهاي بالقوه جوانان در ساخت برنامههاي تلويزيوني محلي ضروري به نظر ميرسد.
به برنامهسازان نيز توصيه مي شود ،به منظور تاثير بيشتر رسانه بر اشاعه فرهنگ بومي ،برنامههاي شاد و مهيج (در عين حال
سالم) با محوريت فرهنگ بومي به منظور پرکردن اوقات فراغت جوانان و خانوادهها را سرلوحه کار خود قرار دهند.
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The Role of Baran Provinacial TV Network Fosterin The Local Culture of Gilan
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Abstract
The presence and dominance of the media in the public and private arenas together with
distribution and production of meanings have led to publicity of the culture and other social aspects
of life. The media are not considered as a cultural or social institution. But, they provide a framework
in which culture, politics and society flow.
The current research is intended to study the role of Baran TV channel on promotion of native
culture in Gilan province. Four roles and functions of the media have been stressed which include:
being informative, education, entertainment and leisure and application in the routine life. The
questions and hypotheses include:
1- It seems Baran channel played role in reduction of intention to watch satellite TVs.
2- It seems Baran TV played role in creating belonging emotions to native values.
3- It seems Baran TV played role in accepting the native culture of Gilan for their youth.
The methodology is measurement by using materialized questionnaire distributed in Siahkal among
310 viewers of the Baran channel. The reliability coefficient and validity of the questionnaire were
verified by Chornbach’s Alpha. The data was analyzed by using sampling t test.
The results indicated that three hypotheses were verified. We conclude that Baran TV managed to
satisfy its audiences despite some defects and limitations in functions of the above mentioned four
functions.
Keywords: Culture, Ethnic culture, Ethnicity, Baran TV channel, Gilan
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