بررسی نقش شبکهٔ تلویزیونی استانی کُردستان در بازتاب هویت بومی کُردها

چکیده:
شبکهٔ تلویزیونی استانی کُردستان با بیان و بازتاب مؤلفه ها و شاخص هاا هاویتی قاو
کُرد نه تنها به یکی از اساسی ترین نیازها روانی آنها کاه هااان نیااز هویاب یاابی و هویاب
بخشی اسب پاسخ می دهد ،می تواند سهم مهای در توسعه هااه اانباه و پایادار و برقارار
صلح و آرامش ایران ایفا کند.
هدف اصلی این پژوهش بررسی نقاش شابکهٔ تلویزیاونی اساتانی کُردساتان در بازتااب
هویب بومی کُردها از دیدگاه مخاطبان کُرد اسب .در هااین راساتا اهاداف دی ار نیاز مانناد
بررسی نقش شبکه تلویزیونی استانی کُردستان در حفظ هویب بومی و بررسی نقش این شابکه
در تعلق قومی مخاطبان و هاچنین نقش این شبکه در گرایش مخاطبان به شبکه هاا مااهواره
ا کُرد زبان دنبال می شود.
روش انجا ایان پاژوهش ،روش پیاایشای اساب .و بارا اااآ آور داده هاا از ابازار
پرسشنامه استفاده شده اسب .اامعه آمار  ،کُرد ها  51سال باه باا

سااکن شاهر سانند

بودند که بر اساس روش ناونه گیر خوشه ا تصاادیی و یرماول کاوکران حجام ناوناه ا
برابر  483نفر تعیین و دیدگاه ها آنان در دو بخش توصیفی و استنباطی ماورد بررسای قارار
گریب.
نتایج حکایب از آن دارد که برنامه ها شبکه استانی کُردساتان در راساتا حفاظ هویاب
بومی مخاطبان کُرد نیسب ،هاچنین برنامه ها این شبکه باا تعلاق قاومی مخاطباان رابیاه ا
ندارد در ضان نتایج حاکی از آن اسب که کساانی کاه رضاایب کاای از برناماه هاا شابکه
تلویزیونی استانی کُردستان دارند بیشتر به شبکه ها ماهواره ا کُرد زبان گرایش دارند.
واژگان کلیدی :هویت ،هویت قومی ،قوم کُرد ،شبکه تلویزیونی استانی کُردستان
مقدمه

هویب به مثابهٔ امر احساسی یا آگاهانه ،واقعی یا خیالی ،مواود یا اعلی ،به چیساتی و
کیستی انسانها به صورت انفراد و ااعی پاسخ می دهد .هویب از نیازهاا روانای انساان و
زمه و پیش نیاز هر گونه زندگی در اامعهٔ به شدت متغیر امروز یک مسئله اساسی اسب تاا
آن حد که به زندگی انسانها معنا می بخشد .به اعتقاد ایاانوئل کاستلز ،5هویب ،یرآیناد سااخته
شدن معنا بر پایهٔ یک ویژگی یرهن ی یا یک دسته ویژگی ها یرهن ی اسب کاه بار دی ار
منابآ معنا برتر دارد( .کاستلز)554 :5481،
بدون واود چارچوب ها مشخصی که شباهب ها و تفاوتهاا را مشاخص و آشاکار مای
سازد ایراد یک اامعه امکان برقرار ارتباطی معنادار و مستار میان خود نخواهناد داشابب باه
عبارت دی ر اساس دوا و بقا یک اامعهٔ انسانی کنشها ارتباطی آن اامعه اسب کاه هام
به یرآیند معناساز و هم به یرآیند هویب ساز منجر می شود.
رسانه ها ،اصلی ترین ابزار در حوزه کنشها ارتباطی دنیا امروز محسوب مای شاوند،
دنیایی که با ظهور وگساترش اناواو و اقساا رساانه هاا دیادار و شانیدار و یناوریهاا
اطالعاتی و در هم شکستن زمان و مکان عصر ارتباطات لقب گریته و تجربهٔ شکل ادیاد
از زندگی را برا بشر مهیا کرده اسب.
رسانه ها با بیان و بازتاب هویب و یرهنگ یک شخص یا یک قو یا یک ملب نه تنهاا باه
یکی از اساسی ترین نیازها روانی بشر که هاان نیاز هویب یابی و معنا بخشای اساب پاساخ
می دهند ،می توانند سهم مهای در توسعهٔ هاه اانبه و پایدار و برقرار صلح و آراماش در
اوامآ ایفا کنند.
کشور ایران ،به اهب قرار گریتن در گذرگاه مهاارت ها تااریخی از ترکیاب قومیتهاا
گوناگون در بایب ااعیتی خود برخوردار اسب .مهاارتهاا تااریخی باین ساه قااره آیریقاا،
اروپا و آسیا به سکونب مجاوعه ا ناها ون از اقوا مختلف نژاد  ،زبانی ،مذهبی و یرهن ی
در این سرزمین انجامیده اسب .اقوامی که هار کادا دارا یرهناگ و هویاب باومی و قاومی
خاص خودند ،هویتها که امکان و یرصب بیان و شناسااندن آنهاا ناه تنهاا حاق طبیعای و از
نیازها اصلی و انسانی آنها محسوب می شود بلکه زیر سااخب و شاالوده واقعای انساجا و
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وحدت ملی اامعهٔ ایران به شاار می رود.
ظهور و حضور شبکه ها تلویزیونی استانی در عرصه رسانه ا ایاران یکای از ملزوماات
اصلی در حییه تواه و حفظ هویتها بومی و محلی اسب چرا که شبکه ها سراسار صادا
و سیاا با اهداف و سیاسب ها کلی و ملی خاص خود ،نه یرصب و ناه امکاان پارداختن باه
هاه نیازها و خواسته ها مخاطبان قومی و محلی ایرانی را دارد.
عالکرد و نقش شبکه ها تلویزیونی استانی در یرآیند بازتاب و حفظ هویب ها

باومی

و محلی بسیار قابل تواه و پر اهایب اسب به ویژه در عصر کنونی کاه شااهد حضاور شابکه
ها متعدد ماهواره ا با پیامها متنوو و گسترده هستیم .اگر نیازها و خواسته هاا هویاب
یابی هاهٔ مخاطبان قومی و محلی ایرانی به بهانه هایی مانناد حفاظ انساجا و وحادت ملای
یکسان در نظر گریته شوند به مرور امکان ارتباط ،با گروه کثیر از آنها از بین خواهد ریاب و
مخاطب اذب رسانه ا می شود که هاخوانی بیشتر با یرهنگ و هویاب او داشاته باشاد و
این از دسب دادن مخاطب ،نه تنها تهدید برا از بین ریتن هویب قومی و بومی اسب بلکاه
عرصه را برا تهدید بزرگتر یعنی از دسب دادن یرهنگ و هویب ایرانی ایجاد می کند.
مسئله ا که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد بررسی نقش شبکه تلویزیونی استانی
کُردستان در بازتاب هویب بومی از دیدگاه مخاطبان کُرد اسب .بررسی شبکه تلویزیونی استانی
کُردستان به عنوان

رسانه ا که یکی از اقوا بزرگ ایرانی یعنی کُردها را مخاطب قارار مای

دهد از چند اهب حائز اهایب اسب در وهله نخسب با ایجاد امکاان و یرصاب شناسااندن و
معریی یک قو بزرگ نه تنها به نیازها روانی و خواسته ها آناان مبنای بار هویاب بخشای
پاسخ داده می شود بلکه تأثیر انکار ناپذیر در انسجا و وحدت ملی خواهاد داشاب .و ایان
بررسی پر اهایب خواهد بود اگر حضور دهها شبکه ماهواره ا از آن ساو مرزهاا را ااد
ب یریم شبکه هایی که با طیف گسترده ا از برناماه هاا متناوو و ااذاب باه دنباال ااذب
مخاطب اند ،مخاطبانی که در عصر تکثر رسانه ها گیرنده هایی منفعل نیساتند و حاق انتخااب
دارند و رسانه ا را انتخاب می کنند که یا آینهٔ یرهنگ و هویب آنها باشد و یا باا یرهناگ و
هویب آنها هاخوانی نزدیکی داشته باشد و پس از انتخاب رسانه ،و الب اعتااد مخاطبان این
رسانه اسب که به مرور یرهنگ ساخته شدهٔ خود را به آنها تلقین می کند.
هویت
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هویب به مثابه چیستی و کیستی انسانها و گروهها مختلف ااتااعی ،از نیازهاا طبیعای
انسان به شناخته شدن ،نشات می گیرد .این احساس نیاز به تعلق ،نیاز ذاتی و اساسی اسب.
به طور کلی ،تعاریف هویب هاه بر یک نکته تأکید دارند و آن ویژگی اساب کاه موااب
تشخیص و تاایز می شود .به عبارتی ،هویب واه تاایز من با دی ر و ما با دی اران اساب.
(صنیآ ااالل)15 :5483 ،
هویب ،پدیده ا یراتاریخی ،و ادا از اقتصاد ،مذهب ،ایادئولوی و تااریخ و اغراییاا
خاص خودش نیسب ،بلکه این سازه ٔ ااتااعی با تکیه بار حایظا ااعای و تااامی مناابآ
معریتی ،با در نظر گریتن ساختار عینی ااتااعی ،به واود آمده اسب و تعریف می شود و در
طی زمان ،به طور مجدد تفسیر می شود .بنابراین در ساخته شدن هویب ،ساختار عینی و ماد
اامعه ،تاریخ ،اغراییا ،سااختار سیاسای ،ینااور  ،اقتصااد و سااختارها معریتای از االاه
یرهنگ ،زبان ،آرمان ها ،ایدئولوی و سنب هم زمان تأثیر دارند( .منتظر قائم)54 :5431،
هویت قومی
هر انسانی تاایل دارد که هویب خود را آگاهانه در یک گروه خاص استجو کناد .هویاب
می تواند در چندین سیح ماکن باشد و هر یرد می تواند به صورت هم زمان و باه شاکلی
عاد چندین هویب را بپذیرد .با واود این شاار این هویتها بنا بر سنتها ااتااعی گونااگون
متفاوت اند .برا ناونه ،تعلق ها گوناگون به خانواده ،به کالن ،به قبیلاه ،باه دیان ،باه طبقاه
ااتااعی ،به قومیب ،به ملب و به تادن می تواند در هویب هر انسانی با یکدی ر سازش داشته
باشد و چنین یرد قادر اسب از خاود ویاادار هاا متعادد کاه از لحااف اغراییاایی یاا
ااتااعی با یکدی ر تداخل دارند ،نشان دهد .با واود این هر انسانی بنا به مورد ،به این یاا آن
تعلق خود در این یا آن سیح متفاوت ،اهایب بیشتر داده و این تعلق ها در سلسله مراتبی از
ویادار ها درونی و پذیریته شده اا می دهد.
هویب یابی ایراد در گروهها ،سرچشاهٔ نیرو روانی ،توازن و شکویایی شخصیتی اسب.
هویب کاابیش در نزد هاه ،امر آگاهانه اسب و شامل گزینش ها داوطلباناه و عااداتی مای
شود که هرگز زیر سوال نای روند( .برتون)13-14 :5483،
"الیس کچ مور"5هویب قومی را بر بنیاد شاخه ها یرهن ی نظیار زباان ،ماذهب ،آداب و
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رسو و پیشینهٔ تاریخی تعریف می نااید)Cashmore ،1996 :120-123( .
عوامل هویت ساز
عناصر سازنده هویب ،عواملی هستند که در وهلاهٔ اول پایادار باوده و در طاول چنادین
هزاره هاچنان نقش اساسی در تداو هویاب دارناد .البتاه برخای از مؤلفاه هاا در دوره هاا
تاریخی دگرگون شده و به شکل ها ادید الوه گر شده اند .عناصار ساازنده هاویتی در
مورد کُردها به عنوان یکی از اقوا کهن ایرانی نیز تقریبا پایدار و قابل شناساایی اناد .برخای از
این مؤلفه ها عبارتند از :زبان ،دین ،تاریخ ،رقص ،موسیقی و ....
زبان کُردی
5

سیدنی اسایب معتقد اسب که زبان کُرد زبان کاامال مساتقلی اساب و از روناد رشاد و
توسعهٔ تاریخی منحصر به خود برخوردار اسب( .حاه خورشید)43 :5481 ،
زبان کُرد ازو مجاوعه زبان ها هند و اروپایی می باشد که در طول قارون متاااد و
با گذشب تاریخ رشد و توسعه یایته و تاامی دوران ها سخب و ناهاوار را پشب سرگذاشته
اسب و توانسته با واود نامالیاات یراوان در طول حیاتش اصالب خود را حفظ کناد( .هااان،
)83
زبان کُرد دارا گویش ها متعدد اسب که در نقاط مختلف کُردستان بدان آنها تکلام
می شود.
دین و مذهب
قبل از اسال آیین مرد کُرد هاانند سایر نقاط ایران ،آیاین زرتشاتی باوده اساب .وااود
بقایا پرستش اهها و آتشکده ها متعدد در کُردستان از االه آتشکده آذرگشساب و انجاا
برخی مراسم عزادار یا آوازخوانی مثل "هوره" که در زمان زرتشب با آن آهنگ ،خدا ی انه
را ستایش می کردند ،دال بر واود این آیین در منیق کُردستان اسب .پس از ورود اسال  ،قو
کُرد هاراه با سایر ایرانیان این دین را پذیرا شادند و ماذهب تسانن را برگزیدناد( .سانندای،
)44-43 :5431
البته در بعضی قساتها کُردستان هم مذهب تشیآ واود دارد ولی نسبب آنها در مقایسه با
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تسنن بسیار کم اسب .مسلاانان کُردستان اعتقاد زیاد به قول و یعل مشایخ دارناد و اکثریاب
تابآ مسلک درویشی نقشبندیه و قادریه هستند کاه مرکزشاان در اوراماان ،مکار  ،سالیاانیه،
شارینان و خوپوت اسب.
یکی دی ر از یرقه ها مذهبی در کُردستان "اهال حاق" مای باشاد .مسالک ایان یرقاه،
مجاوعه ا از آراء و عقاید ویژه ا اسب که تحب تأثیر ایکار زرتشتی ،مسیحی و ماانو باا
ایکار و یلسفه غالة در هم آمیخته و شکل خاصی به خاود گریتاه کاه آن را از ساایر ماذاهب
اسالمی ادا کرده اسب.
با واود یراگیر بودن دین اسال  ،در میان عشیره ها کُرد هنوز پیروان آیین هاا قبال از
اسال مانند یزدیه ،صارلی  ،یرقه شبک و یرقه بجوران دیده می شود( .یاسای)531 :5434 ،
تاریخ
تاریخ شناسان مختلف در مورد کُردها میالب گوناگونی نوشته اند .در آثار براا مانده از
یونانیان باستان نا " کاردخو " آمده اسب و گزنفون ،ساکنان زاگرس را باه ایان ناا خواناده
اسب( .مینورسکی )48 :5438،آرامی ها مکان استقرار کردها را "کازاتاکاردو" خوانده اند و به
گفته استرابن 5نا " کاردو" برا منیقه کوهستانی میان موش و دیاربکر به کار برده شده اسب
.سیرمارك 1می گوید" :در سال  311قبل از میالد قو کردوئن بین دیاربکر و سرچشااه زاب
بزرگ زیسته اند( .".خلیفی)31 :5111،
نویسنده و محقق کُرد ایرانی مرحو رشید یاسای معتقد اسب که کُرد یکی از شاخه ها
درخب کهن سال برومند نژاد ایرانی اسب ،هاواره در نقاط مختلف ایاران باا عازت و احتارا
زیسته و پیوند محکم را به سایر شاخه ها این درخب مربوط ساخته ،یک قسام سرگذشاب
تاریخی آنها را به هم اتصال بخشیده اسب( .یاسای)3 :5434،
موسیقی
موسیقی پدیده ا ااتاااعی و یرهن ای و بخشای از یرهناگ و هویاب تلقای مای شاود.
موسیقی بازتابی از عادات ،سلیقه ها ،تاایالت و در مجاوو بیان ر نظا یرهن ای یاک قاو یاا
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ملب اسب .هر اامعه ا دارا نوعی موسیقی خاص اسب که باه صاورت قاالبی بارا بیاان
اندیشه ها و وسیله ا برا بیان چیزهایی اسب که باه شایوه هاا دی ار قابال بیاان نیساب.
موسیقی انبه ا از یرهنگ اسب که در طول تاریخ هاواره هاراه انساان باوده و کارکردهاا
مختلفی داشته اسب( .آریان پور)14 :5413،
کارکرد و کاربرد ناادین موسیقی می تواناد در بععاد هویاب قاومی نیاز ماورد نظار باشاد.
موسیقی هر قومی رابیه مستقیم با حا ت ،کیفیات روحی ،یکر  ،و صحبب و کال آنهاا دارد.
(یرخ نیا و محاد )18 :5483 ،
کُردستان سرزمین ترانهها و آهنگهاسب و در هر منیقهٔ آن صدها آهنگ ،تراناه ،بیاب و
یی واود دارد .کردستان را باید مهد موسیقی ایرانی قلاداد کرد ،زیارا موسایقی کُارد باا
موسیقیها باستانی ایران نسبتی تاا و کاال دارد .در میان اناواو باینظیار موسایقی کارد ،
هوره و شاشال از هاه قدیایترند .قدمب برخی از انواو موسیقی ،باه بایش از هازار ساال و
حتی به پیش از ظهور اسال در ایران میرسد)www.ichto.ir( .
رقص کُردی یا هه لپه رکی
رقص کُرد یا هه لپه رکی رقصی گروهی و شامل چند نوو اسب .در تاامی این رقصهاا
گروه که به صورت حلقها دور هم گرد آمدهاند از چپ به راسب حول نقیها میگردند.
در این رقصها یک نفر راهناا صف رقصندگان میشود و با چرخاندن دستاال "چوپی"
حرکات رقص را به بقیه منتقل میکند .به این یرد راهناا "سرچوپیکاش" گفتاه مایشاود .در
صف رقص هر کس با دسب چپ ،دسب راسب نفر بعد را میگیرد که اصیالحاً این حالب را
" گاوانی" مینامند .گاهی گاوانی به معنی انتها صف نیز میآید .شیوه گریتن دسب هاادی ر
توسط ایراد گروه بست ی به نوو رقص دارد.
نظریات مختلفی درباره پیدایش هه لپه رکی و انبه ها ناادین و رمز حرکات آن ارائاه
شده اسب ،از االه می توان به انبهٔ نیایشای ،حااسای و توصایفی کاه برگریتاه از زنادگی
روزانهٔ مرد  ،باورها و اعتقادات و مراسم مذهبی برا برکب و بارور زماین و اااباب دعاا
اسب اشاره کرد .اارا هه لپه رکی در هن اا درو ،اااآ آور خارمن ،مراسام ساوگوار ،
عروسی ،وقوو بالیا طبیعی و ذکر اهل تصوف ،هن ا سااو ،انبه ها پیش گفته را دربارهٔ
پیدایش هه لپه رکی قوت می بخشد .گردش دایره وار هه لپه رکی ،اشاره دسب هاا باه آسااان
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که نااد عرو و صعود و اتصال به مبدأ اسب .پا کویتن بار زماین ،ضارباهنگ و هاااهن ی
ااراکنندگان ،می تواند از االه رمزها مستتر در هه لپه رکی به شاار آید .ریاتم در باورهاا
باستانی مواب هااهن ی و موزونی عناصر ناخودآگاه و بی نظم وااود و تاوازن و هاااهن ی
آد با کیهان اسب( .ستار )43 :5431،
رسانه ها و هویت
این مبحث از سه زاویه قابل بررسی اسب:
قابلیتها رسانه ها ،انتظار مخاطبان از رسانه ها ،اهداف مدیران رسانه ها( .طیر )5411،
قابلیتها رسانه  :رسانه ها وظایف و کارکردها و یا قابلیتها گوناگونی در زمینه برخورد با
هویتها دارند از االه اان گیبینز5و بو ریار 1معتقدند که رسانه هاا باه یرآیناد هویاب یاابی و
ساختن هویب کاک می کنند .رسانه ها در یرآیند هویب ساز نقش مهای دارند .رسانه ها به
یرآیند معناساز کاک می کنند .رسانه ها برا مرد لذت بخش هستند .و در استفادهٔ مارد
از رسانه ها انبهٔ لذت اویانه ا واود دارد( .گیبینز و ریار)5485 ،
رسانه ها هاچنین با بی تواهی به هویب و هویب یاابی مخاطاب دچاار کاژ کاارکرد مای
شوند و زمینه ها بحران هویب و بی ان ی ایراد از یرهنگ و ارزشها و باورها خود را ایجاد
می کنند.
انتظار مخاطبان از رسانه ها  :مخاطبان بر اساس ارزشها ،باورها ،عالیق و ان یزه ها خاود
می خواهند ببینند و بشنوند و بر هاین اساس هم انتخااب مای کنناد .بعضای از ان یازه هاا و
نیازها آنان عبارتند از آگاهی و کسب اطالعات ،سرگرمی و گریز از واقعیب و هویاب یاابی.
مرد از رسانه انتظار دارند که آنها را معریی کند و ارزشها و باورها آنها را تقویب کند.
اهداف مدیران رسانه ها  :بدیهی اسب هر مدیر و صاحب رسانه ا تالش می کند ایکار و
اهداف خود را پیش ببرد .اما نکته مهم این اسب که اگر ایان مادیران رویکارد مخاطاب مادار
نداشته باشند و مخاطبان خود را منفعل تصور کنند نخواهند توانسب او را اذب و حفظ کنند.
چارچوب نظری
.J.Gibbins

1

.B.Reimer

2

نظریهٔ استفاده و رضامندی
سابقهٔ نظریهٔ استفاده و رضامند  5به مقاله ا از الیهو کاتز ( )5111بر می گردد کاه در
آن ،کاتز به ادعا برنارد برلساون مبنای بار ایاول حاوزه ،پاژوهش در ارتباطاات پاساخ داد و
استد ل کرد که حوزه پژوهشها ارتباطی تحب عنوان اقناو و متقاعد ساز و آثاار پیکارهاا
اقناعی بر رو مخاطبان در حال ایول اسب .به گفتهٔ و  ،هدف این نوو پژوهشاها پاساخ باه
این سوال بود که "رسانه ها چه تأثیر بر ایراد دارند؟" کاتز لزو تواه به رویکرد ادیاد را
با طرح پرسش " چارا مارد از رساانه هاا اساتفاده مای کنناد؟" یاادآور مای کناد( .مهاد
زاده)31 :5481،
نظریه استفاده و رضامند  ،با اتخاذ رویکرد کارکردگرایانه به رسانه ،ضان یعال ان اشتن
مخاطب ،بر نیازها و ان یزه ها و در استفاده تأکید می کند و بر آن اسب که ارزشها ،عالیاق
و نقش ااتااعی مخاطبان مهم اسب و مرد بر اساس این عوامل آنچه را می خواهند ببینناد و
بشنوند ،انتخاب می کنند .این نظریه مهاترین نقش رسانه ها را برآورده ساختن نیازها و ان یزه
ها مخاطب می داند .بنابراین ،به هر میزان که رسانه ها ایان نیازهاا و ان یازه هاا را بارآورده
سازند ،به هاان میزان موابات رضایتاند مخاطب را یراهم می کنند.
یرض اصلی نظریهٔ استفاده و رضامند ایان اساب کاه ایاراد مخاطاب ،کام و بایش باه
صورت یعال ،به دنبال محتوایی هستند که بیشترین رضایب را برا آناان یاراهم ساازد .میازان
رضایب بست ی به نیازها و عالیق یرد دارد( .ویندال سون ،اولسون)133 :5433 ،
رابین )5114(1پنج یرض بنیادین نظریهٔ استفاده و رضامند را مشخص کارده اساب کاه
عبارتند از:
.5

مرد در استفاده از رسانه ها دارا هدف و ان یازه هساتند .چناین ریتاار هدیاناد

برا آنها سودمند اسب و پیامدهایی برا خودشان و اامعه دارد.
.1

مرد برا برآورده ساختن نیازها یا امیال خود از منابآ و محتاوا ارتبااطی اساتفاده

می کنند .استفاده از رسانه ها ،به منظور کسب رضایب یا منفعب از االه استجو اطالعاات
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.Uses and Gratification

1

.A.Rubin

2

برا تقلیل شک و تردید و حل مسائل و مشکالت شخصی اسب.
.4

عوامل ااتااعی و روانشناختی ،واسیهٔ ریتار ارتباطی اسب .ریتار ارتباطی پاساخی

به رسانه ها به میانجی وضعیتها اا تاااعی و روانشاناختی مانناد تعامال میاان یارد  ،مقولاه
ااتااعی و شخصیب اسب.
.3

بین رسانه ها و دی ر اشکال ارتباط ،برا انتخاب ،تواه و استفادهٔ مخاطب رقاباب

واود دارد .به عبارتی ،بین اشکال ارتباط رسانه ا و ارتباط میان یرد  ،برا برآورده سااختن
نیازها و خواسته ها رابیه واود دارد.
.1

در روابط باین رساانه هاا و ایاراد ،معااو ایاراد در مقایساه باا رساانه هاا نفاوذ و

تأثیرگذار بیشتر دارند)Rubi,1993: 98( .
با تواه به اهایب نیازها و ان یزه ها مخاطب در استفاده از رسانه ها و زمیناهٔ یارد و
ااتااعی این نیازها ،الیهو کاتز و هربرت بلومر ،ال و این نظریه را ترسیم کرده اند:
زمینه ها ااتااعی و روانشناختی باعث ایجاد نیازهایی می شود که نتیجهٔ آنها انتظاارات
و توقعات از رسانه ها ااعی اسب که مواب تنوو و گوناگونی ال و عرضاه ،رساانه مای
شود و به برآورده شدن نیازها می انجامد( .ویندال سون ،اولسون)131 :5433،
مجاوو نیازها و ان یزه ها مخاطب در استفاده از رسانه ها را می توان در چهاار مقولاهٔ
اصلی اا داد:
.5

آگاهی و نظارت :مرد به منظور کسب اخبار و اطالعات از دنیا پیرامون و نظاارت

بر محیط خویش ،از رسانه ها استفاده می کنند.
.1

روابط شخصی :مرد در یرآیند ارتباط ،رسانه ها را هاراه و هانشین خود تلقی مای

کنند و از محتوا رسانه ا برا ارتیاط و گفت و با دی ران استفاده می کنند.
.4

هویب شخصی :مرد از رسانه ها برا کسب خودآگاهی ،یایتن ال وهاا ریتاار و

تقویب ارزشها شخصی استفاده می کنند.
.3

سرگرمی و گریز از واقعیب :مرد از رسانه ها برا سرگر شدن و گریز از مشکالت

زندگی روزمره و تخلیهٔ عاطفی استفاده می کنند( .هاان)184،
یکی از مفاهیم و مفروضات اصلی نظریهٔ اساتفاده و رضاامند "،یعاال باودن مخاطاب"
اسب ،به این معنا که مخاطب در استفاده از رسانه ها به دنبال ریاآ نیازهاا و کساب رضاامند

اسب و باور دارد که انتخاب رسانه ،رضامند مورد نظرش را تأمین می کند.
پژوهش را ِن رویکارد اساتفاده و رضاامند  ،ابعااد و شاخصاها یعاال باودن مخاطاب را
"تعاد بودن"" ،انتخابی بودن"" ،درگیرشدن" و "سودمند " ذکر کرده اناد .تعااد باودن،
استفادهٔ هدیاند و برنامه ریز شده از رسانه و نشانهٔ ارتباط میان یعالیب ارتباطی و ان یازه
ها رو آوردن به رسانه اسب .انتخابی بودن ،به معنی آگاهانه در معرض استفاده از رسانه ها
قرار گریتن اسب .انتخابی بودن هاچنین ،استفاده از رسانه یا رضامند مورد انتظار از مصارف
رسانه نیز تعریف شده اسب .درگیر شدن یعنی این که محتوا خاصی از رساانه ،یاا مخاطاب
ارتباط یرد دارد .به عبارت دی ر ،منظور پردازش روان شناختی محتوا رسانه اساب .منظاور
از سااودمند  ،بهاارهٔ ااتااااعی یااا روان شااناختی اسااتفاده کننااده از رسااانه اسااب( .نیکااو و
هاکاران)31-13 :5485،
هاانیور که در نظریهٔ استفاده و رضامند میرح شد مخاطبان به دنبال ریآ نیازها خود
به دنبال سراغ رسانه ا می روند که بیشترین خشنود و رضاایب را بارا آنهاا یاراهم کناد.
یکی از نیازها مخاطبان نیاز به شناختن و شناساندن خود اسب ،نیاز کاه در زماره نیازهاا
روانی و پیش نیاز هر گونه زندگی ااتااعی به شاار می رود .یکای از نقشاها اصالی رساانه
ها محلی ریآ نیازها مخاطبان خود تعریف می شاود ،مخاطباانی کاه اگار در برابار رساانه
رضایب و خشنود کسب نکنند نه تنها اعتااد خود را به رسانه از دسب می دهند بلکاه بارا
ریآ نیازها خود و کسب خشنود به سراغ رسانه ا دی ر می روند.
نظریه ناهماهنگی شناختی
نظریااه ناهااااهن ی شااناختی یسااتین ر ،مشااهورترین ال ااو هاسااانی شااناختی وشاااید
تأثیرگذارترین نظریه در روانشناسی ااتااعی اسب .طبق نظریه ناهااهن ی ،شناخبهاا یاک
یرد (مثل ایکار ،ن رشها و باورها) ،ماکن اسب هااهنگ ،ناهااهنگ یا نامربوط باشد .داشاتن
شاناخبهاا ناهااهناگ سابب ناهاااهن ی شاناختی مایشاودب کاه حالاب ناخوشاایند از
بران یخت ی اسب که یرد را به کاهش ناهااهن ی برمیان یزد .کاهش ناهااهن ی بااضاایه ،کام
یا اای زین کردن شناخبها انجا میشود( .بهتر،وانک111 :5483،ا)113
دراین نظریه اعتقاد بر این اسب که شخص عاالوه بار کوشاش بارا کااهش ناهاااهن ی
وحصول هااهن ی ،یعا نه از موقعیتها و اطالعاتی که احتاال دارد ناهااهن ی را ایزایش دهند،
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پرهیز می کند .نتیجهٔ این نظریه در حوزه ها تصاایم گیار باه وضاوح دیاده مای شاود.
(سورین ،تانکارد)113 :5483 ،
تواه به نظریه ناهااهن ی شناختی یستین ر در واقآ در حوزهٔ چ ون ی اساتفاده ایاراد از
رسانه ها و اطالعات قابل تواه و مهم اساب .نظریاه ناهاااهن ی در حاوزه هاا اساتجو و
ااتناب از اطالعات بیشتر مورد تواه ماسب .حوزه ا که اغلب موااهه گزینشی خوانده شده
اسب .نظریه ناهااهن ی پیش بینی می کند که ایراد از اطالعاات موااود ناهااهناگ ،ااتنااب
خواهند کرد.
برخی پژوهش ران معتقدند که ایراد به طور معاول کل پیا را گزینش یا نفای ناای کنناد.
(موااهه گزینشی) ،زیرا اغلب نای توان محتوا پیا را پیشاپیش ارزیابی کرد .از نظار دی اران
معاو ایراد و رسانه هایی در اطراف ما واود دارند که در خصوص موضوعات اصالی باا ماا
هاراهی می کنند یعنی پژوهش ران استد ل می کنند که ایراد به طور شخصی به بخاش هاایی
از پیا تواه می کنند که با ن رش ها ،باورها یا ریتارها ریشه دار آنها مغایرتی نادارد(.توااه
گزینشی) و به بخش هایی از پیا که مخالف مواضآ محکم آنهاساب و ماکان اساب موااب
ناراحتی یا ناسازگار روان شناختی شود تواه نای کنند .شواهد واود دارد مبنی بار اینکاه
ایراد به میالبی که موضآ آنها را تأیید نای کند تواه خواهند کرد در صورتی کاه بااور داشاته
باشند نفی این میالب ساده خواهد بود ولی از اطالعاتی که مؤید موضآ آنهاسب ،اگر ضاعیف
باشد ،ااتناب خواهند کرد .این نوو اطالعات ماکن اساب موااب شاود اعتاااد خاود را باه
موضآ اولیه خویش از دسب بدهند( .هاان)111 ،
آنچه که تواه به این نظریه را در مورد رساانه هاا محلای در ااوامعی کاه دارا تناوو
قومیتی و یرهن ی هستند ،با اهایب می کند این نکته مهم اسب که اگر مخاطبان با اطالعاات و
پیامهایی که از رسانه به ویژه رسانه ها محلی که به نا آنها پیا منتشار مای کناد ناهاااهن ی
احساس کنند از آن رسانه ااتناب کرده و به سراغ رسانه ا می روند که هاخوانی بیشتر باا
آنها داشته باشد.
نظریهٔ مخاطب  :مطالعات فرهنگی و مخاطبان فعال
در رهیایب میالعات یرهن ی با تأکید و تواه باه مخاطاب ،از تواناایی معناسااز یعا ناه
مخاطبان بحث می شود و رویکردها مختلفی در مورد مخاطبان یعال را میرح می کند.

مخاطبان یعال ،مخاطبانی هستند که با تواه به مجاوعاهٔ ویژگیهاا یارد  ،ااتاااعی و
یرهن ی ،قدرت معناساز و درك متون رسانه ا و مقاومب در برابر معانی مرااآ پیاا دارد.
(مهد زاده)155 :5115،
مخاطب در قبال کوشش رسانه ا واود و حضور یعال داردب گزینش ر می کند ،مای
خرد ،مصرف می کند و هم از رسانه تاًثیر می پذیرد و هم بر آن تاًثیر می گذارد و محتوا
رسانه را شکل می دهد .انسان مخاطب را نای توان برا آنچه رسانه تولید مای کناد ،ماواد
اولیه به شاار آورد .مخاطب و رسانه بر هم تااًثیر مای گذارناد و ایان تااًثیر دو اانباه ،هام
قدرتاند اسب و هم پیچیده ما نباید تصور کنیم که مخاطب هر پیامی را بدون تفکر می پذیرد
(قاضی زاده )515 :5481،امروز مخاطب ،مخاطب نظری گلوله ا نیسب که بدون هیچ چون
و چرایی پیا ارسال شده ازسو مخاطب را بپذیرد .دیدگاه مخاطب یعال بیاان مای کناد کاه
مرد دربارة چ ون ی استفاده از رسانه ها ،تصایاات یعالتر می گیرند (استیفن)331 :5483،
در میالعااات یرهن اای ،رسااانه هااا و مخاطبااان در چااارچوب ساااختارها گفتاااانی و
ایدئولوییک قدرت اا می گیرند .با این حال ،واضعان نظریه میالعات یرهن ی باا احتاراز از
رویه ناقدان ایدئولوی که بر ال وها باز تولید ایدئولوییک در رسانه ها تأکید می کردند ،ایان
ساختارها را یاقد ثبات می دانند .در این رویکرد ،با تواه به ابهامات ذاتی متاون و چنادگان ی
موقعیتها ااتااعی مصرف کنندگان" ،معنا" پیوسته در معرض تردید و مناقشاه قارار دارد .از
یک طرف ،متون "چند معنایی" اسب و ایق گسترده ا از معانی ایدئولوییک در برابر مخاطب
می گستراند ،و از طرف دی ر ،مخاطبان یعال با اساتاداد از راهبردهاا تاأویلی گونااگون ،باه
اقتضا مواضآ و عالیق ویژه خویش ،دسب به تفسیر و قرائب ها ویژه خاود از رساانه مای
زنند .طبق این ال و ،رسانه ها در داخل عرصه وسیعتر از نزاو بر سر معناا ااا مای گیرنادب
عرصه ا که در آن ایدئولوی پیوسته از طریق تأثیر و تاأثر متقابال ماتن و مخاطاب ،در کاار
شکل گیر و شکل گیر مجدد اسب( .هاان)151،
میالعات یرهن ی با اشاره به قدرت معناساز و مقاومب مخاطب در برابر متون رسانه ا ،
مخاطبان را عنصر یعال و تعیین کننده در رخدادها ارتباطی و مصرف رسانه ا می داند.
این رویکرد طیف گسترده ا از دیدگاه ها و مفاهیم را در بر می گیرد .اان ییسک ،ناوناه
بارز باور به قدرت مخاطبان اسب .ییسک با استفاده از وایه مرد  ،مخاطبان(مصارف کننادگان)
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رسانه ها را نه به عنوان تودهٔ هاسان و منفعل ،بلکه مجاوعه ا سایال ،نامتجاانس و خاال
تعریف می کند که در حال تغییر و اابه اایی هستند و در مقوله ها ایستا ااتاااعی ناای
گنجند( .هاان)154 ،
او استد ل می کند که مخاطبان به طور معااول در برابار معاانی ماراح متاون رساانه ا
مقاومب می کنند .به باور ییسک ،مقاومب نه تنها در خود متاون رساانه ا  ،بلکاه هاچناین در
بایب ها زندگی روزمره که در آن متون به وسیلهٔ مخاطبان و مصرف کنندگان مورد استفاده
قرار می گیرد ،واود دارد ییسک دو نوو مقاومب را که در عین حال با یکادی ر پیوناد متقابال
دارند ،معریی می کند :نخسب ،مقاومب نشانه شناختی و دو  ،مقاومب گریاز .مقاوماب نشاانه
شناختی ناشی از تولید معانی متضاد از متون رسانه ا اسب .مقاومب گریز ،یارار از هار گوناه
الزامها و یشارها معنا در متون ،به وسیلهٔ تولید لذت اسب)Laughey, 2007:171( .
و بر این باور اسب که تلویزیون برا آن که عامه پسند باشد ،باید طیف بسیار وسیعی از
مخاطبان را پوشش دهد و آنان حق انتخاب داشته باشند .باید متنی بااز باشاد کاه اااازه دهاد
خرده یرهن ها متعدد که از میان ایان ماتن ،معناهاایی بیایرینناد کاه نیازهاا هاویتی خارده
یرهن ی آنان را برآورد)Fiske,1991:359( .
بر اساس نظریه میالعات یرهن ی به ویژه دیدگاه اان ییسک می تاوان اساتد ل کارد کاه
مخاطبان شبکه تلویزیونی استانی کُردستان مانند اکثر مخاطباان و مصارف کننادگان رساانه ،در
مقابل پیامها عرضه شده از سو رسانه ،منفعل نیستند و در برابر پیامها و ماتن هاایی کاه باا
بایتها زندگی روزمره شان هاخوانی نداشته باشد مقاومب می کنند و در میان طیاف گساترده
ا از شبکه ها کُرد زبان به قیآ شبکه ا را انتخاب می کنناد کاه نیازهاا هاویتی آنهاا را
برآورده کند.
هدف تحقیق
هدف اصلی و کلی این پژوهش بررسی نقش شبکه تلویزیونی استانی کُردستان در بازتااب
هویب بومی از دیدگاه مخاطبان کُرد اسب.
هدیها یرعی مورد بررسی عبارتند از :
-

بررسی نقش شبکه تلویزیونی استانی کُردستان در حفظ هویب بومی

-

بررسی نقش شبکه استانی کُردستان در احساس تعلق قومی مخاطبان

-

بررسی نقش شبکه تلویزیونی استانی کُردستان در گرایش مخاطباان باه شابکه هاا

ماهواره ا کُرد زبان
فرضیات تحقیق
-

به نظر می رسد بین مدت زمان تااشا برنامه ها شبکه تلویزیونی استانی کُردستان

و حفظ هویب بومی مخاطبان رابیه معنادار واود دارد.
-

به نظر می رسد بین بازتاب هویب بومی در برناماه هاا شابکه تلویزیاونی اساتانی

کُردستان و احساس تعلق قومی مخاطبان رابیه معنادار واود دارد.
-

به نظر می رسد بین رضایب از عالکرد شبکهٔ تلویزیونی استانی کُردساتان و میازان

زمان تااشا برنامه ها این شبکه رابیه معنادار واود دارد.
-

به نظر می رسد بین رضایب از برنامه ها شابکهٔ تلویزیاونی اساتانی کُردساتان و

تااشا شبکه ها ماهواره ا کُرد زبان رابیه معنادار واود دارد.
روش تحقیق
روش انجا این تحقیق کای بوده و از روش پیاایشی برا انجا عالیات تحقیاق اساتفاده
شده اسب.
اامعه آمار این پژوهش کُردها  51سال به با

شاهر سانند مای باشاند .بار اسااس

آخرین آمار در مرکاز آماار ایاران و سرشااار نفاوس و مساکن ساال  ،0931شاهر سانند
 311533نفر ااعیب دارد.
برا تعیین حجم ناونه در این پژوهش از یرمول کوکران 5استفاده شده اسب .با اساتفاده از
یرمول کوکران حجم ناونه  483نفر برآورد شد .پژوهش ر در عال  11درصد بیشاتر از تعاداد
تعیین شده را مورد سنجش قرار داد اما در تجزیه و تحلیل داده ها یک سر از پرسشنامه ها به
دلیل ناقص بودن حذف شدند و در بررسی نهایی تعداد  483پرسشنامه یا ناونه ماورد بررسای
قرار گریب.
در این پژوهش برا ناونه گیر از روش ناونه گیر خوشه ا تصاادیی اساتفاده شاده
اسب.
.Cocran
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با استناد به ناونه گیر خوشه ا تصادیی پژوهش ر در ابتادا شاهر سانند را بار اسااس
شرایط اغراییایی به  1منیقه شاال ،انوب ،غرب ،شر و مرکز تقسایم کارد .ساپس در هار
منیقه یک محله و از هر محله دو خیابان اصلی و دو کوچه یرعی و از هر خیابان و کوچاه 51
الی  51پالك را به صورت تصادیی انتخاب ناود و در نهایب  341پرسشنامه گردآور شد
برا سنجش روایی سوا ت پرسشنامه در این پاژوهش محقاق ،مجاوعاه ا از ساوا ت
طراحی شده را در اختیار چند تن از اساتید در حوزه ارتباطاات و اامعاه شناسای قارار داد و
بعد از بررسی و تأیید پرسشنامه نهایی تدوین شد.
برا بررسی پایایی و هاسانی درونی پرسشنامه این پژوهش ،پژوهش ر اقدا به انجا یک
پیش آزمون برا حجم ناونه ا معادل  41نفر گریب و با استفاده از نر ایازار  spssضاریب
آلفا کرونباخ سوا ت طیفی پرسشنامه محاسبه شد .ضریب آلفا به دسب آمده معاادل 1883
بود که به معنا هابست ی مثبب و با بین سوا ت طیفی پرسشنامه اسب.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش پرسشنامه ها پس از تکایل ،ااآ آور  ،داده ها و اطالعات به دسب آمده
کدبند شده و پس از ثبب داده ها ،به وسیله نر ایزار  spssدر دو سیح توصیفی و استنباطی
مورد تجزیه و تحلیل قرار گریب.
آزمون فرضیه ها
فرضیه اول:
به نظر می رسد بین بازتاب هویب بومی در برنامه هاا شابکه هاا اساتانی کردساتان و
احساس تعلق قومی مخاطبان رابیه معنادار واود دارد.
ادول شااره  :5توزیآ یراوانی دو بعد رابیه بین بازتاب یرهنگ باومی در برناماه هاا
شبکه ها استانی کردستان
و تعلق قومی مخاطبان
بازتاب هویت بوومی در برناموه هوای
تعلق قومی مخاطبان شبکه های استانی کردستان
کم

متوسط

جمع
زیاد

کم
متوووو
سط
زیاد
جمع

تعداد

11

1

0

12

درصد

91.7%

8.3%

.0%

100.0%

تعداد

22

10

3

35

درصد

62.9%

28.6%

8.6%

100.0%

تعداد

234

81

22

337

درصد

69.4%

24.0%

6.5%

100.0%

تعداد

267

92

25

384

درصد

69.5%

24.0%

6.5%

100.0%

ادول شااره  :1نتایج آزمون خی دو اهب بررسی رابیه باین بازتااب هویاب باومی در
برنامه ها شبکه ها استانی کردستان و احساس تعلق قومی مخاطبان
آزمون

مقدار

خی دو

3.615

درجوووه

سووووووط

آزادی

معناداری

4

.461

میزان آماره خی دو برابر  3.615و دراه آزاد آن برابر  4با سایح معناادار  .461اساب.
چون میزان سیح معنادار از  1811بیشتر اسب لذا یرضیه اول تأیید ناایشاودب بناابراین باین
بازتاب هویب بومی در برنامهها شبکه ها استانی کردستان و تعلاق قاومی مخاطباان رابیاه
معنادار واود ندارد.
فرضیه دوم:
به نظر می رسد بین مدت زمان تااشا برنامه ها شبکه استانی کردستان و حفاظ هویاب
بومی رابیه معنادار واود دارد.
ادول شااره  :4توزیآ یراوانی دو بعد رابیه بین مدت زمان تااشا برنامه هاا شابکه
استانی کردستان
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و حفظ هویب بومی
حفوو هویووت
بومی

مدت زمان تماشای برنامه های شبکه استانی کردستان
کمتور از

حدود یک

نیم ساعت ساعت
تعدا
د

کم

در
صد
تعدا

متوووو د
سط

در
صد
تعدا

زیاد

د
در
صد
تعدا

جمع

د
در
صد

201

53

یووک تووا
دو ساعت
17

دو تووا

بوویش از

سه ساعت سه ساعت
9

4

70.8%

18.7%

6.0%

3.2%

1.4%

52

19

11

4

2

59.1%

21.6%

12.5%

4.5%

2.3%

4

3

3

1

1

33.3%

25.0%

25.0%

8.3%

8.3%

257

75

31

14

7

66.9%

19.5%

8.1%

جمع

3.6%

1.8%

284
100.0
%
88
100.0
%
12
100.0
%
384
100.0
%

ادول شااره  :3نتایج آزمون خی دو اهب بررسی رابیه بین مدت زمان تااشاا برناماه
ها شبکه استانی کردستان
و حفظ یرهنگ بومی

آزمون

مقدار

خی دو

16.123

درجوووه

سووووووط

آزادی

معناداری

8

.041

ضریب همبستگی اسپیرمن
.159

میزان آماره خی دو برابر  16.123و دراه آزاد آن برابر  8با سیح معناادار  .041اساب.
چون میزان سیح معنادار از  1811کاتر اسب لذا یرضیه دو با  %11اطاینان و  %1خیا تأییاد
میشودب بنابراین بین مدت زمان تااشا برنامه ها شابکه اساتانی کردساتان و حفاظ هویاب
بومی رابیه معنادار واود دارد .هاچنین میزان ضریب هابست ی اسپیرمن این دو متغیر برابار
 .159اسب .این میزان ضریب هابست ی بیان کننده ارتباط ضعیف بین دو متغیر اسب.
فرضیه سوم:
به نظر می رسد بین میزان رضایب از عالکرد شبکه استانی کردستان و تااشا شبکه هاا
ماهواره ا کُرد زبان رابیه معنادار واود دارد.

ادول شااره  :1توزیآ یراوانی دو بعاد رابیاه باین میازان رضاایب از عالکارد شابکه
استانی کردستان
و تااشا شبکه ها کُرد زبان
رضایت از عملکرد
شبکه استانی کردستان

تماشای شبکه های کرد زبان

کم
شبکه تلویزیونی استانی کردستان

تعدا
د

19

7

متووو
سط
9

جمع

زیاد
6

22

درص

31.8%

د
تعدا
گلی کردستان

د
درص
تعدا
د
درص
د
تعدا

کرد ست

د
درص
تعدا
د
درص

وین تی وی

90.6%

9.4%

.0%

100.0%

62

9

0

71

16

د
درص

100.0
%

تعدا
د

48

5

0

53

78.7%

تعدا

د

95.0%

5.0%

.0%

12.7
%

37

د

هولر

2

0

40
100.0%

87.3%

د

نوروز تی وی

%

38

د

کردستان تی وی

40.9

27.3%

100.0%

6

8
17.0
%
0

.0%

100.0%

2

47

4.3%

100.0%

0

16

.0%

.0%

100.0%

1

0

7

درص
د
تعدا
کُرد 0

د
درص
د
تعدا

مزوپتامیا

د
درص
د
تعدا

زاگرس

د
درص
د
تعدا

سایر

د
درص
د
تعدا

جمع

د
درص
د

21

85.7%

14.3
%

9
75.0%

3
25.0
%

8
88.9%

1
11.1
%

36
81.8%

8
18.2
%
3

55

.0%

100.0%

0

12

.0%

100.0%

0

9

.0%

100.0%

0

44

.0%

100.0%

3

61

90.2%

4.9%

4.9%

100.0%

322

49

11

382

84.3%

12.8
%

2.9%

100.0%

ادول شااره  :3نتایج آزمون خی دو اهب بررسی رابیه بین میزان رضایب از عالکرد
شبکه استانی کردستان و تااشا شبکه ها کرد زبان
درجوووه

آزمون

مقدار

خی دو

87.017

سووووووط

آزادی

معناداری

20

.000

ضریب همبستگی کرامر
.337

میزان آماره خی دو برابر  87.017و دراه آزاد آن برابر  20با سیح معنادار  .000اسب.
چون میزان سیح معنادار از  1815کاتر اسب لذا یرضیه سو با  %11اطاینان و  %5خیا تأیید
میشودب بنابراین بین رضایب از عالکرد شبکه استانی کردستان و تااشا شبکه ها کرد زبان
رابیه معنادار واود دارد .هاچنین میزان ضریب هابست ی کرامر ایان دو متغیار برابار .337
اسب .این میزان ضریب هابست ی بیان کننده ارتباط متوسط بین دو متغیر اساب .باا توااه باه
ادول دو بعد با می توان گفب ایاراد کاه رضاایب چنادانی از عالکارد شابکه اساتانی
کردستان نداشتند بیشتر شبکه ها کرد زبان دی ر را تااشا می کردند.
فرضیه چهارم:
به نظر می رسد بین میزان رضایب از عالکرد شبکه استانی کردستان و مدت زمان تااشا
برنامه ها این شبکه رابیه معنادار واود دارد.
ادول شااره  :3توزیآ یراوانی دو بعد رابیه بین میزان رضایب از عالکرد شبکه استانی
کردستان
و مدت زمان تااشا برنامه ها این شبکه
مدت زمان تماشای برنامه هوای
این شبکه
کمتووور از نووویم
ساعت
حووودود یوووک

رضایت از عملکرد
شبکه استانی کردستان

جمع

کم

متوسط

زیاد

تعداد

238

16

3

257

درصد

92.6%

6.2%

1.2%

100.0%

تعداد

56

17

2

75

ساعت
یک تا دو ساعت
دو تا سه ساعت
بووویش از سوووه
ساعت
جمع

درصد

74.7%

22.7%

2.7%

100.0%

تعداد

19

9

3

31

درصد

61.3%

29.0%

9.7%

100.0%

تعداد

5

7

2

14

درصد

35.7%

50.0%

14.3%

100.0%

تعداد

5

1

1

7

درصد

71.4%

14.3%

14.3%

100.0%

تعداد

323

50

11

384

درصد

84.1%

13.0%

2.9%

100.0%

ادول شااره  :8نتایج آزمون خی دو اهب بررسی رابیه بین رضاایب از عالکارد شابکه
استانی کردستان
و مدت زمان تااشا برنامه ها این شبکه
آزمون

مقدار

خی دو

61.421

درجوووه

سووووووط

آزادی

معناداری

8

.000

ضریب همبستگی اسپیرمن
.356

میزان آماره خی دو برابر  61.421و دراه آزاد آن برابر  8با سیح معناادار  .000اساب.
چون میزان سیح معنادار از  1815کاتر اسب لذا یرضیه چهار باا  %11اطایناان و  %5خیاا
تأیید میشودب بنابراین بین رضایب از عالکرد شبکه استانی کردستان و میازان تااشاا برناماه
ها این شبکه رابیه معنادار واود دارد .هاچنین میزان ضریب هابست ی اساپیرمن ایان دو
متغیر برابر  .356اسب .این میزان ضریب هابست ی بیان کنناده ارتبااط متوساط باین دو متغیار
اسب .با تواه به ادول دو بعد با می توان گفب ایراد کاه رضاایب چنادانی از عالکارد
شبکه استانی کردستان نداشتند مدت زمان کاتر نیز به تااشا این شبکه می نشستند.
نتیجه گیری
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نتایج حاصال از یا یتاه هاا پاژوهش حااکی از آن اساب کاه کاه بایش از  3381درصاد
پاسخ ویان کاتر از نیم ساعب مخاطب برنامه ها شبکه تلویزیونی استانی کُردستان هساتند و
بیش از  83درصد از عالکرد شبکه تلویزیونی استانی کُردستان در مورد میزان بازتااب هویاب
بومی کُردها رضایب ندارند .این در حالی اسب بیشتر پاسخ ویان انتظار دارند شبکه تلویزیونی
استانی کُردستان به میزان زیاد و خیلی زیاد به هویب بومی و محلی کُردها بپردازد.
بسیار از پاسخ ویان معتقدند که شبکه تلویزیونی استانی کُردستان به مؤلفه هاا هاویتی
مانند زبان ،مذهب ،تاریخ ،اقتصاد و ...کم تواهی می کند و بسیار از برنامه هاا ایان شابکه
با واقعیتها هویتی زندگی مخاطبان هاخوانی ندارد.
این عد هاخوانی برنامه ها شبکه تلویزیونی استانی کُردستان باا واقعیاب هاا زنادگی
مخاطبان اصلی ترین دلیل عد رضایب مخاطبان از برنامه ها این شبکه به حساب می آید.
نتایج نشان می دهد که بیش از  31درصد پاسخ ویان در ایا یراغب تااشا شبکه هاا
ماهواره ا را ترایح می دهند و از این تعداد حدود  33درصد مخاطب شبکه ها ماهواره ا
کُرد زبان هستند .بسیار از پاسخ ویان شبکه ها ماهواره ا کُارد زباانی مانناد شابکه کُارد
سب ،کُردستان تی و و زاگرس را بیش از سایر شبکه معارف یرهناگ و هویاب کُردهاا مای
دانند.
نتایج در مورد بررسی تعلق قومی پاسخ ویان نشان دهنده آن اسب که بیشاتر پاساخ ویان
از تعلق قومی زیاد و خیلی زیاد برخوردارند از االه اینکه بیش از  11درصد آنها به هویاب
قومی خود ایتخار می کنند .و بیش از  31درصد این ایاراد نقاش شابکه تلویزیاونی را در ایان
راستا کم و خیلی کم می دانند.
با تواه و تأکید بر تعلق قومی با

مخاطبان کُرد و بر اساس اصل نیااز روانای انساان باه

شناسایی و شناساندن خود و بررسی عالکرد شابکه تلویزیاونی اساتانی کُردساتان در بازتااب
هویب بومی قو کُرد ،نتاایج حکایاب از آن دارد کاه برناماه هاا شابکه تلویزیاونی اساتانی
کُردستان با واقعیتها زندگی مخاطبان هاخوانی و هااهن ی قابل قبولی ندارد و نیازهایی مانند
خودآگاهی ،هویب یابی و هویب بخشی که از االه نیازها روانی انسان هستند ماورد توااه
قرار ن ریته اسب و نتوانسته اسب رضایب مخاطبان را به دسب آورد.
در ضان آن طور که نتایج این پژوهش نشان می دهد شبکه تلویزیونی استانی کُردستان بار

خالف دیدگاه میالعات یرهن ی ،مخاطبان خود را منفعل تصور کارده و باه تواناایی مخاطباان
خود در انتخاب برنامه ها تلویزیونی و مقاومب در برابر پیامها نااهاخوان بای توااه باوده
اسب و در نتیجه بسیار از مخاطبان را نه تنها از دسب داده اسب بلکه عد اعتااد آنهاا را باه
دنبال داشته و آنان را به سو رسانه ها دی ر از االه شبکه ها یرامرز سو داده اسب و
مخاطبان ،هویب بومی و قومی خویش را در شبکه ها مااهواره ا کُارد زباان اساتجو مای
کنند.
پیشنهادات
بر اساس نتایج به دسب آمده از بررسی شبکه تلویزیونی استانی کُردستان ،نتایج حکایب از
آن دارد که شبکه تلویزیونی استانی کُردستان نتوانسته رضایب مخاطبان را به دساب آورد و باه
این امر کم تواهی کرده و در بسیار موارد هم حتی از این مسئله غایال شاده اساب .لاذا باا
تواه به بررسی ها به عال آمده و نتایج پژوهش حاضر یک سر پیشانهادات بادین شارح
میرح می شود:
-

به مدیران شبکه تلویزیونی استانی کُردستان پیشنهاد مای شاود کاه رویکارد کاامال

مخاطب مدار داشته باشند .و با یک سر پژوهشها مختلف ،نیازها و خواسته ها رساانه ا
مخاطبان را شناسایی و به آنهاا توااه کنناد .ایان پژوهشاها ایان امکاان را باه مادیران شابکه
تلویزیونی استانی کُردستان می دهد تا با تدوین و تأیید برنامه ها مختلف ،اطالعات و آگاهی
ها بیشتر در اهب اذب مخاطب به دسب آورند.
-

تولید و ساخب برنامه ها که حضور و مشاارکب مخاطاب را در رساانه باه دنباال

داشته باشد و یا برنامه هایی که رسانه به میان مخاطباان ریتاه و از دیادگاه آناان باه مساائل و
موضوعات مختلف ن اه کند نه تنها رضایب مخاطب را به دنبال خواهد داشب بلکه در ااذب
مخاطبان بیشتر تأثیر گذار خواهد بود.
-

به تولید کنندگان و تهیه کننادگان برناماه هاا شابکه تلویزیاونی اساتانی کُردساتان

پیشنهاد می شود به طور گزینشی برنامه ها شبکه ها ماهواره ا کُرد زبان را پی یر کارده
و برنامه ها مفید و پر طریدار را شناسایی کنند و با کشف د یل و علل مویقیب این برنامه ها
و تواه به سلیقه و نیازها مخاطبان خود ،اقدا به تهیه و تولید برنامه هایی ساازگار و منیباق
با مباحث هویتی ،یرهن ی ،ارزشی و مذهبی اامعه حال حاضر کُردستان کنند.
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Studying the Role of Television Network in Province of Kurdistan
in Reflecting the Native Identity of the Kurd
Abstract
Television Network in province of Kurdistan by expressing and
reflecting identical indexes of the Kurd is not only necessary for one
of their most fundamental mental requirements which is determining
their identification but also has a significant role in constant
development and creating peace in Iran.
The main purpose of this research is studying the role of television

network in province of Kurdistan and its reflection in identity of the
Kurd from the viewpoint of Kurd audience. Along this issue other
purposes will be pursued such as studying the role of television
network in province of Kurdistan in preserving their native identity
and studying the tile of the network in ethnic specifications of the
audience and also the role of this network in encouragement of the
audience to use Kurd satellite networks.
This research is performed using geodesic research and
questionnaire. Statistical society consists of Kurd people over 15 years
old, living in Sanandaj whom were selected using accidental cluster
sampling method and sample volume Cocran formula whom consisted
of 384 people and its points of views were studied in two descriptive
and conceptual parts.
The achieved results show that television programs in province of
Kurdistan isn't along protection of native identity of the Kurd
audience. Also the programs of this network has no relation with the
ethnic specifications of the audience and also the achieved results
show that the people who are not fully satisfied from the television
programs in province of Kurdistan are more willing to refer to the
Kurd satellite networks.
Keywords: Identity, Ethnic Identity, the Kurd, Television network
in Province of Kurdistan.
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