
 

 

 هاي شبکه استاني سهند زبان در برنامه بازنمايي هويت قومي مخاطبان ترک 

 

  ، میثم علویان سوق زاده اقدم ، صمد رسول علی بقایی سرابی

 
 چکيده

بینانه از آن به  ها و ارائه تصویری واقع زبان، غنای هر چه بیشتر فرهنگ بومی استان حفاظت از ادبیات، تاریخ،

در این راستا، پژوهش حاضر، با استفاده از روش . های استانی هستند ظایف اساسی شبکهنسل جوان، از جمله و

زبان در شهر  شرقی در خصوص هویت قومی مخاطبان ترک های سیمای آذربایجان ترکیبی به مطالعه عملکرد برنامه

های شبکه استانی و واقعی  های پژوهش حاکی از آن است که بین میزان استفاده از برنامه یافته. تبریز پرداخته است

اما بین انگیزه و . های شبکه استانی با هویت قومی مخاطبان رابطه معناداری وجود ندارد تلقی کردن محتوای برنامه

های شبکه استانی با هویت قومی مخاطبان  در استفاده از برنامه( مند مند و غیرهدف استفاده هدف)هدف مخاطبان 

شرقی کمتر به  های سیمای استان آذربایجان همچنین از نظر پاسخگویان، اکثر برنامه .رابطه معناداری وجود دارد

کنند و بنابراین از نظر آنها توجه به مضامین فرهنگی، زبان و آداب و ها توجه میفرهنگ، زبان و آداب و رسوم ترک

های شبکه استانی  اسخگویان، برنامهعالوه بر این، از نظر پ. ها بیش از پیش ضروری است ها در این برنامه رسوم ترک

شرقی در جهت معرفی موسیقی و زبان ترکی، ادبیات، فرهنگ و تاریخ قومیت ترک موفقیت  سیمای آذربایجان

های این شبکه و عدم  اند و این عوامل در ارتباط با عواملی چون شاد و متنوع نبودن برنامه چشمگیری نداشته

شرقی و  های شبکه استانی آذربایجان مخاطبان، باعث رویگردانی مخاطبان از برنامه های ها با نیاز تناسب این برنامه

 .اند زبان شده ای ترک های ماهواره های شبکه گرایش آنها به سمت برنامه
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 بيان مسئله

های  از نهادهایی که در حفظ حیات فرهنگی گروه قومیتی اگر بخواهیم در یک جامعه چند 

های جمعی  توان به آموزش و پرورش و رسانه ها تاثیرگذار هستند یاد کنیم، می قومی و اقلیت

های فرهنگی به نسل جدید  صورتی گسترده به انتقال میراث  توانند به این نهادها می. اشاره نمود

کنند، نهاد آموزش و پرورش به  در آن زندگی میهای مختلفی  در ایران که قومیت. بپردازند

ها و اشاعه و حفظ آن توجه اندکی نشان داده است؛ با یک بررسی  ها و قومیت فرهنگ اقلیت

شوند، توجه چندانی به  ای که تدریس می های درسی شود که محتوای کتاب مختصر مشخص می

تواند در  ران تنها سازمانی که میتوان گفت در ای با وجود این، می .ها ندارند فرهنگ قومیت

های اخیر، مسئوالن  در سال. ها باشد، صدا و سیماست ها و اقلیت خدمت حفظ فرهنگ قومیت

توان  می. اند اهمیت مسئله را درک کرده و کارهای مفیدی برای دستیابی به این مهم انجام داده

های استانی بوده است  شبکهترین کاری که در این راستا انجام گرفته است، تشکیل  گفت مهم

های استانی سیما،  رسالت شبکه. اند های کشور شروع به فعالیت کرده که تقریباً در تمامی استان

دلیل آن هم این است که با توجه به تنوع . های ملی باشد بایست متمایز از شبکه قطعاً می

های ملی توانایی آن  ه شبکهتوان دریافت ک فرهنگی، قومی، زبانی در جامعه ایران، به آسانی می

در واقع، علت . های مختلف به فعالیت بپردازند ها و قومیت را نخواهند داشت تا در حیطه فرهنگ

های استانی از  های استانی همین امر بوده است و بارزترین وجه تمایز شبکه تشکیل شبکه

احمدی و )میتی است ها و انتظارات قو ها به خواسته های رسانه ملی، توجه بیشتر آن شبکه

 (. -  :  3  بازافکن، 

گیری ملی است،  تر داشتن یک جهت در مجموع، در طراحی راهبردهای ارتباطی، کار ساده

ممکن است که محتوا . باشد ای مورد توجه است، در سطح محلی می تر که مسئله اما کار مشکل

، استان، منطقه و روستا شده برای سطح ملی در سایر سطوح مثل ایالت شناسی طراحی و روش

بنابراین، . تواند با هم متفاوت باشد ها می دار مسائل آن بندی الویت گو نباشد، چرا که درجه جواب

راهبرد (. 1 -1 : 31  ماتور،  بی)ارتباطات باید برای همه سطوح طرح شود تا مناسب باشد 

ریزی گسترده در  ک برنامههای استانی نیز بر این اساس بوده است که در کنار ی تشکیل شبکه

های استانی  ریزی محلی نیز در قالب شبکه های ملی، یک برنامه سطح ملی و در قالب شبکه

های استانی،  بنابراین، هدف اساسی تشکیل شبکه. وجود داشته باشد که مکمل آن نیز باشد

انی ها، برای ساختن یک فرهنگ مشترک غنی در درون جامعه ایر سازی فرهنگ قومیت غنی
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های استانی تا چه حد در انجام وظیفه خود  اما، شبکه(.   :  3  احمدی و بازافکن، )است 

 اند؟ موفق بوده( ها یعنی حفظ حیات فرهنگی، زبانی و غیره قومیت)

به همین خاطر در پژوهش حاضر، با توجه به مسائلی که بیان شد، نگارندگان درصددند تا 

های سیمای استان  خاطبان ترک زبان در برنامهبه مطالعه بازنمایی هویت قومی م

شرقی در مراجعه به مخاطبان آن در شهر تبریز پرداخته و ضمن مطالعه عملکرد  آذربایجان

شرقی از نظر کاربران آن، به ارائه راهکارهایی جهت بهبود  شبکه استانی سیمای آذربایجان

 .های آن بپردازند فعالیت

 

 پيشينه پژوهش

های قومی در  بازنمایی اقلیت»تحت عنوان  (33  ) ش رضایی و کاظمیهای پژوه یافته

دهد که نمایش قومیت به نوعی رویه نابرابر و ناعادالنه در  نشان می« های تلویزیونی سریال

 را مبهمی وضعیت قومیت، های نقش با مواجهه نحوه این. هایی از جامعه داللت دارد ترسیم گروه

( ای حاشیه)جدی  غیر نقشی در قالب را جامعه های اقلیت و ها میتقو همه که آورد به وجود می

و اشکال بیانی  اظهاری حاالت بودن، حاشیه در .دهد می قرار همگان دید معرض در و گاه منفی

نهد؛  می اقلیت های سوژه پای پیش مضاعف قیودی و کند می محدود را بازیگران قومیتی

 .گویند می سخن عمومی حوزه در که منزله کسانی به هایی سوژه

خود   ای های قومی از تصاویر رسانه در پژوهشی به بررسی ادراک گروه( 33  )سیدامامی 

و  ها سریال در آنها از که هایی بازنمایی از های قومی گروههای وی نشان داد که  یافته. پردازد می

 انتقاد سراسری های شبکه از شده افراد مصاحبه .ناخرسندند شود، می ارائه تلویزیونی های فیلم

 داده نشان اگر هم و ندارند نقش کافی اندازه به ها شبکه این در که پندارند می چنین دارند و

 .آید درمی نمایش به آنان از ای شده تحریف های چهره شوند، اغلب می

های تلویزیونی استانی  در پژوهشی به بررسی نقش شبکه( 31  )نصیری طهرانی و کاوسی 

. اند غربی و شرقی، اردبیل و زنجان پرداخته های آذربایجان یت فرهنگ بومی استاندر تقو

 های خرده دهد که بین تماشای شبکه استانی و میزان آگاهی از مولفه های آنها نشان می یافته

 .فرهنگ بومی رابطه مستقیم وجود دارد های خرده فرهنگ بومی و میزان عالقه به مولفه

 از ای ماهواره های دهد که شبکه نشان می(  3  )ولی و همکاران های پژوهش رس یافته

 بازتعریف و دادن شکل در« بازنمایی فرهنگی»مبتنی بر محور  بازنمایی سازوکارهای طریق
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 ها رسانه این با را مخاطب مواجهه ها سازوکار و این دارند اساسی نقش قومی فرهنگی هویت

 هایی چالش با قومی فرهنگی هویت در بازنمایی ها نهرسا این دیگر، سوی از .کنند می تسهیل

 .کند محدود می را آنها تأثیرگذاری دامنه که هستند رو رو به نیز

بررسی چگونگی بازتاب فرهنگ و »در پژوهشی تحت عنوان (  3  )احمدی و بازافکن 

خبگان ، با استفاده از روش کیفی و تحلیل نگرش ن«ای سیمای ایالمه زبان کردی در برنامه

های سیمای ایالم، وجهه رسمی زبان کردی را تنزل  فرهنگی این شهر، نشان دادند که برنامه

سازی ابعاد سنتی فرهنگ کردی و نادیده گرفتن  ها با برجسته همچنین، این برنامه. دهند می

 مصاحبه. کنند کارایی آن در زندگی مدرن، فرهنگ کردی را به مثابه فرهنگی نازل ترسیم می

عدم انتخاب : اند گونه بیان کرده های زبان کردی معیار را در سیمای ایالم این دگان، کاستیشون

سازی درست و علمی و  الخط کردی، نبود واژه لهجه معبار مناسب، استفاده نکردن از رسم

 .برداری صرفی و نحوی از زبان فارسی گرته

 اقبل مدرنی که از فناوریمردم م»در پژوهشی تحت عنوان (  11 )  های کوانیون یافته

، «ای در جهت حفظ هویت قومی استفاده کُردها از فناوری رسانه: کنند های مدرن استفاده می

ای برای حفظ  های ماهواره های نوین همچون شبکه حاکی از آن است بسیاری از کُردها از رسانه

بودن در بسیاری از  رغم سنتی در واقع، کُردها علی. برند و تداوم هویت قومی خود بهره می

ای آگاهانه و عملی در راستای نگهداری و  ها به گونه های فرهنگی، از این رسانه جهات و جنبه

 .کنند معرفی فرهنگ خود استفاده می

 در پژوهشی به ارزیابی تاثیرات خاص فرهنگ رسانه جهانی و پست(  11 )  فرناندز

از . مکزیکی پرداخته است -تانی آمریکاییآموزان دبیرس های اجتماعی دانش مدرنیسم بر هویت

مدرن، هویت قومی و اجتماعی  نتایج این پژوهش، این بود که عناصر رسانه و فرهنگ پست

 .کند مکزیکی را منسجم می -آموزان آمریکایی دانش

های  شدن، هویت و شبکه جهانی»در پژوهشی تحت عنوان ( 112 )  های چاتریجی یافته

، حاکی از آن است که با «های جهانی در هند چند فرهنگی انجی و واکنشاجتماع می: تلویزیونی

های قومی، مذهبی و زبانی به  ای در جامعه هند، گروه شدن و آزادسازی رسانه گسترش جهانی

های تلویزیونی محلی که در  اند و کانال استفاده از تلویزیون و ماهواره رغبت بیشتری پیدا کرده

                                                           

 . Koivunen 

 . Fernnandez 

 . Chatterjee 
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های قومی و  کنند، از طریق نمادپردازی و برجسته کردن نماد ید میسطحی جهانی برنامه تول

 .اند های محلی به تقویت هویت محلی کمک نموده محلی و توجه زیاد به زبان

 بازاندیشی: فضاهای ارتباطی رقابتی»ای با عنوان  در مطالعه( 111 )  پژوهش مادیانو

 های ترک زبان ، نشانگر آن است که«یونان زبان ترک میان در ها رسانه نقش و هویت، مرزها

همچنین . دهند ای از آنان ارائه می شده های تحریف های یونانی بارنمایی رسانه یونانی، معتقدند

. ها احساس بیرون رانده شدن از فرهنگ کشور یونان بسیار مسلط است در میان این ترک

ای  های ماهواره ود به شبکههمچنین، این نوع بازنمایی سبب شده که آنها در برساخت هویت خ

 .ترک زبان روی آورند

بینید؟ ادراک  بینم را می چه من می شما آن»تحت عنوان ( 111 )  های ریوادنیرا یافته

، حاکی از آن است که اغلب نوجوانان «جوانان آمریکای التین از تصاویر خود در تلویزیون

های تلویزیونی انگلیسی زبان و  برنامهشده از آنان در  آمریکای التین معتقدند تصاویر ارائه

 .ای است اسپانیایی زبان منفی و کلیشه

با روشن کردن « رسانه و هویت در آفریقا»در تحقیق خود تحت عنوان (   1 )  کورمک

های فرهنگ جهانی، نشان  المللی و جریان های بین های ملی آفریقا در رسانه واکنش رسانه

ها، جای خود را به تمرکز  نتی استعمار فرهنگی از طریق رسانههای س دهد که امروزه نظریه می

های جمعی برای اهداف خودش  بر این موضوع داده است که چگونه فرهنگ بومی از رسانه

 .کند استفاده می

مورد مطالعه : تعارضات قومی و نقش رسانه»در پژوهشی با عنوان (   1 ) 2اسرا آرکن

. های جمعی است کردن رابطه بین تعارضات قومی و رسانهبه دنبال مشخص « های ترکیه رسانه

ها ترکیه،  های رسانه های انتخاب شده از برنامه دهد که اگرچه اکثر نمونه های وی نشان می یافته

توانند نقش  های جمعی می ها در تعارضات قومی است؛ اما رسانه دهنده نقش منفی رسانه نشان

 .ت قومی ایفا کنندموثر و مثبتی در جلوگیری از تعارضا

 

 

                                                           

 . Madianou 

 . Rivadeneyra 

 . Cormack 

 . Esra Arcan 
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 گستره نظري پژوهش

 اي نظريه بازنمايي رسانه

 های اجتماعی گروه و افراد عیقوا هویت بر تغییراتی آن، طی که است بازنمایی فرایندی
 توضیح را این مسئله است، کرده ارائه  اجتماعی که مسکویچ بازنمایی نظریه شود، اعمال می

 معنا آن به و کنند می را تفسیر خود زندگی اجتماعی ماییبازن طریق چگونه از که مردم دهد می
. دارد اجتماعی های گروه و افراد بازتعریف هویت در زیادی اهمیت ای، رسانه بخشند، بازنمایی می

 بررسی قرار مورد عمومی افکار به دهی شکل در را جمعی های رسانه بازنمایی نقش نظریه
 خنثی یا ابزاری و طرف بی میانجی گاه هیچ رسانه، یک هک است این از بازنمایی منظور .دهد می
 چارچوب در نیز و معنا زبان و معناست و زبان بر متکی زیرا آید؛ نمی به حساب تصویر ارائه در

 نوعی ها دارای رسانه طریق حوادث از بازنمایی رو،  این از. است قدرت متکی به همواره گفتمان
دارد  برمی گام ای ویژه گفتمان و قدرت تثبیت یا ضعیفت راستای و در است سوگیری عقیدتی

 زبانی و ای ساخت رسانه باید را بازنمایی ترتیب، این ، به(3 : 33  ربیعی و احمدزاده نامور، )
 ساخت و تولید که خارج در جهان ها پدیده معنای بازتاب و نه انعکاس بازنمایی،. دانست واقعیت
 نهاد فراگیرترین ها، رسانه که جا آن از .است گفتمانی و های مفهومی چارچوب اساس بر معنا

 منبع را آنها محتوای توان می هستند، جهان جدید در و آگاهی معرفت توزیع و بازتولید تولید،
 اهمیت لحاظ این از ای رسانه های بازنمایی .جهان اجتماعی دانست درباره مندی قدرت معنی
 (.3: 33  زاده،  مهدی)دهند  می را شکل عمومی باور و شناخت که دارند

کم پنج نوع تحلیل  دست ها، رسانه از قومی های گروه بازنمایی به مربوط های بحث در

، ( تز کم بازنمایی)آیند  خیلی کم به تصویر درمی(  : شود ها مطرح می انتقادی از عملکرد رسانه

های  در چهره(  ، ( انده شدنتز به حاشیه ر)شوند  ای به حاشیه رانده می در تصاویر رسانه(  

در چارچوب تصورات قالبی ترسیم ( 2، (2تز بدنمایی)شوند  شده بازنمایی می منفی و تحریف

تز )شوند  با ترسیم مرزهای خودی و غیرخودی، برون رانده می( 1، و (1سازی تز کلیشه)شوند  می

 (.   : 33  سیدامامی، ( )1رانی برون
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شوند یا  که با چه نیتی ساخته و پرداخته می قومی، فارغ از این های ای از گروه تصاویر رسانه

های قومی  آیند، از دو طریق بر تجربه زیسته اعضای گروه از طریق چه سازوکارهایی پدید می

های خاص در میان مردم در قبال  نخست، از طریق اشاعه باورها و نگرش: گذارند تاثیر می

های قومی خود را تعریف و  فضاهایی که در آن اعضای گروه های قومی؛ دوم، از طریق ایجاد گروه

 .های اجتماعی خود را برسازند های غالب هویت کنند و در واکنش به گفتمان بازتعریف 

های از  نگرش یا خلق را قومی های گروه به نسبت مخاطبان های نگرش ای رسانه بازنمایی

اند که تصاویر  گذاشته صحه مدعا این بر یزیاد های پژوهش. کند می آنان را تقویت موجود پیش

و  های تمایز افسانه و تصورات قالبی، آمیز، تبعیض های اشاعه نگرش به قومی های گروه از منفی
نظریه  مخاطبان، بر ها رسانه رایج درباره تأثیرگذاری های دیدگاه جمله از. رسانند مدد می برتری

در  به مدت طوالنی گرفتن که قرار کند تاکید می بر این امر نظریه این  .پرورش یا کاشت است

تأثیر  مذکور از موضوعات مخاطبان دریافت درک یا بر ای، رسانه و موضوعات تصاویر معرض

« سازی چارچوب»مفهوم  بعدی تحوالت نظری در(.   3:  3  ویمر و دومنیک، )گذارد  می

توسط  شده های ساخته بچارچو که شد استدالل و چنین مذکور اضافه شد به نظریه نیز

 بیش داستان و کم که کنند هم مربوط می به و برجسته گزینشی ای گونه اطالعات را به ها، رسانه
 و پیشنهاد درمان اخالقی، داوری آن، علل بروز تشخیص مسئله، بر تعریف ای مشتمل یکپارچه
  دهند رورش میپ را مخاطبان های نگرش تدریج به ها، این چارچوب .شود و پرداخته ساخته

استوارت هال نیز در ذیل نظریه بازنمایی خود بر این باور است که (. 1  : 33  سیدامامی، )

 را اجتماعی های صرفاً واقعیت ها بازنمایی. در ساخت واقعیت دست دارند ای رسانه های بازنمایی
در (. 3:  11 ل، ها)کنند  تبدیل میهای روزمره  به واقعیت را آنها بلکه کشند، نمی به تصویر

از  از بازنمایی جهان هستند که خاصی شکل ای واقعیت، رسانه واقع، هال معتقد است که اشکال

 آنها دال. کنند منتقلمی و سازند برمی را معنا های تلویزیونی برنامه. کنند می تبعیت زبانی منطق
 .اند معانی حامل  )زبان چون و(رسانه  و ابزار چون بلکه خود ندارند، در آشکاری هستند و معنای

 کنند، می نمایندگی را های ما ایده و مقاصد ها، کنند، نشانه نشانه عمل می و آنها همچون سمبل
 برابر در را خود های واکنش و کنند، بفهمند آنها را رمزگشایی توانند دیگران می که ای به گونه

 (. 3: 33  رضایی و کاظمی، ) سامان دهند آن

ها و  بدنمایی انواع برابر در آنان . هستند جمعی های رسانه مخاطبان نیز ومیق های گروه خود

 .دهند می نشان واکنش آن گیرند و نسبت به ای از قومیت خود قرار می تصویرهای کلیشه
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 مربوط به به تصاویر قومی های گروه خود اعضای سوی از های متفاوتی واکنش از مطالعات حاکی
ای مربوط  رسانه های و بازنمایی ها روایت تولید در معموالً خود قومی ایه گروه اعضای. است آنان

هژمونیک در رسانه عمل  های گفتمان به آن نقش ندارند، یا اگر هم دارند ناچارند در چارچوب

 به مربوط تری از مسائل دارند، چه بسا تصاویر ای از مخاطبان قومی که درک ساده پاره. کنند
 ای خودشناسی منفی گونه به تدریج، به حتی و کنند درونی و ش بپذیرندو بی کم را خود گروه
از  شده اشاعه تصورات قالبی با مقابله برای ها انواع تاکتیک آنان به دیگر، سوی از. یابند دست

 برای تالش یا به خود شده نسبت داده های چهره انکار سرسختانه مثل شوند، متوسل می ها رسانه
این را  .های نمادین بازی کمک به از رسانه شده های ارائه پیام کردن نهیا وارو کردن خنثی

ها دقیقاً  های ارسالی از رسانه پیام که های ارتباطی، دلیلی ندارد دانیم که بر اساس نظریه می

ها مشارکت  بنابراین، مخاطبان در بازتفسیر معنای پیام. طور از سوی مخاطبان درک شوند همان

 دینامیسم زندگی. هایی نیستند پیام تفسیر چنین مقام در طور فردی به مخاطبان اما دارند، فعال

 و آید گروه به گفتگو درمی در میان اعضای اغلب ها رسانه های پیام که است ای گونه به اجتماعی

و  ها پیام شود؛ لذا، ساخته می یابد جریان می افراد میان که ارتباطاتی پایه بر جدید تفسیرهای

 جریان در است ها دارند ممکن سازی از قومیت در کلیشه ضعیفی محتوای حتی ی کهتصاویر

 از بیش آمیزشان گیرد، از جنبه محتوای توهین گروه صورت می اعضای که میان شنودی و گفت

ها  هایی که از طریق رسانه عالوه بر این، واقعیت. بیابند تفسیری جدید و شوند نماییبزرگ حد

فضاهای »ها از طریق ایجاد  رسانه. در برساخت هویت اجتماعی تاثیر دارند شوند بازنمایی می

 (.3  -3  : 33  سیدامامی، )رسانند  به این فرایند یاری می « ارتباطی رقابتی

لذا  شود؛ می برساخته مناسب گروه برون یک با تقابل هویت اجتماعی در هر گونهدر واقع، 

چنین  برای را ها عرصه ترین و در دسترس بهترین مروز،در دنیای ا ای رسانه ارتباطی فضاهای

ای جهان  فضاهای رسانه»به گسترش  با توجه دیگر، طرف از. کنند می فراهم هایی مقایسه

گزینه برای  این ارتباطات اینترنتی، همواره و ای ماهواره های های شبکه از طریق«  قومی

های جمعی کشور خود، به  ز رسانهصورت ناخرسندی ا در قومی وجود دارد که های گروه

 را ایشان قومی گروه فرهنگ و گویند آنها سخن می زبان مرزی که به  های جمعی برون رسانه

 .گیرند بهره های قومی خود هویت چنان فضاهایی برای برساختن از کنند، رو آورند و می ترویج
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  نظريه کاشت

رسانه  آن از که مخاطبانی و سانهر میان متقابل کنش بر  گربنر کاشت یا پرورش نظریه

 فرض اساسی. دارد تأکید مخاطبان بر ها رسانه تأثیرگذاری چگونگی بر نیز و کنندمی استفاده

 و محتوا پنداری در واقعیت و رسانه از استفاده و مواجهه میزان بین که است این نظریه این

 با مواجهه متمادی های که ساعت صورت این به. دارد وجود مستقیم ارتباط رسانه آن های برنامه

 واقع، در. شود می رسانه محتوای با های موافق دیدگاه و نگرش تغییر ایجاد باعث خاص ای رسانه

 مطالعه را تأثیر میزان ها، رسانه از استفاده های مورد برنامه نوع و میزان تعیین با کاشت نظریه

 (.1 :  3  قاسمی و همکاران، )کند  دست پیدا تأثیر نحوه و سازوکار به تا کند می

همچنین، نظریه کاشت به فرایند انباشتی و متراکمی اشاره دارد که به وسیله آن، رسانه 

همچنین بر اساس این نظریه، . دهد اعتقادات و باورها را درباره واقعیت اجتماعی پرورش می

تر و  یا را مکانی خشندهد و دن هایی ویژه و غیرواقعی از دنیا ارائه می رسانه اغلب استنباط

باهنر و جعفری کیذقان، )کند  دهند، معرفی می تر از آنچه که آمارهای واقعی نشان می خطرناک

 ثبات اشاعه یعنی پذیری جامعه به خصوص تلویزیون را رسانه اصلی اثر که گربنر (.21  : 33  

 حداقل به اییتنه به را تغییرات رسانه که است معتقد داند، می موجود وضعیت پذیرش و

 نظریه این .شود می محقق فرهنگی عمده نهادهای دیگر هماهنگی با امر این بلکه رساند؛ نمی

 پرمصرف بینندگان ارزشی نظام و بینی جهان در تأثیر موجب بلندمدت در رسانه که است معتقد

 گربنر ریهنظ واقع، در .بخشد می واقعیات مورد در واحد ای رسانه نگرش ها آن به و شود می خود

 را پرمصرف مخاطب بر تلویزیون زیاد تأثیر پرمصرف، و عادی مخاطب بین شدن قائل تفاوت با

 منابع دیگر عمالً، تلویزیون پرمصرف، تماشاگران نظر از کند که بیان می گربنر .کند می اثبات

 های پیام با مواجهه این اثر. کند می یکی و آورده در انحصار به را ها آگاهی و افکار اطالعات،

 های ارزش و ها بینی، نقش جهان آموزش یا کاشت را آن  وی که کند می تولید را چیزی مشابه،

 (. 331 مورگان، )نامد  می رایج،

 

 نظريه استفاده و خشنودي

 های وی در ضمن فعال انگاشتن مخاطب، بر نیازها و انگیزه خشنودینظریه استفاده و 
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ها، عالیق و نقش اجتماعی مخاطبان  کند و بر آن است که ارزش ها تاکید میاستفاده از رسانه

کنند خواهند ببینند و بشنوند، انتخاب می مردم بر اساس این عوامل آن چه را میمهم است و 

پرسش اصلی نظریه استفاده و خشنودی این است که چرا مردم از  (.1:   1 جر و دیویس، )

گیرند؟ پاسخی که به اجمال کار میبرای چه منظوری بهها را و آن کنند ها استفاده میرسانه

گیری شود این است که مردم برای کسب راهنمایی، آرامش، سازگاری، اطالعات و شکلداده می

 (. 12  : 33  کوایل، مک)کنند  ها استفاده میهویت شخصی، از رسانه

ای خاص را با دالیل  انهدر واقع، نظریه استفاده و خشنودی، علت اصلی استفاده مردم از رس

شود که افراد برای رفع آن به  دهد و برای مخاطبان نیازهایی را متصّور می کارکردی توضیح می

چه رسانه مورد نظر بتواند نیاز فرد را به خوبی رفع  حال اگر چنان. آورند ها روی می سمت رسانه

شود و  فرد ارضاء و خشنود می کند و بین محتوای رسانه و نیاز فرد همخوانی وجود داشته باشد،

های مورد نظر رویگردان  ماند و وی از رسانه صورت نیاز وی ارضاء نشده باقی می  در غیر این

دنبال صورت فعال، بهفرض اساسی این نظریه این است که افراد مخاطب، کم و بیش به. شود می

ان این رضایت بستگی به میز. محتوایی هستند که بیشترین رضایت را برای آنان فراهم سازد

 (.32  : 33  ویندال و همکاران، )نیازها و عالیق فرد دارد 

ها برای  بر سه فرض اصلی استوار است؛ اول، مردم از رسانه خشنودیرویکرد استفاده و 

ها را  توانند آن شناسند و می دوم، مردم این اهداف را می. کنند اهداف شخصی خود استفاده می

ها، این امکان  ها از رسانه رغم تفاوت میان افراد از نظر استفاده آن که به وم این معرفی کنند و س

محققانی کوشیدند تا . ها پیدا کرد های مشترک را در میان آن وجود دارد که بتوان برخی زمینه

ها را بشناسند و تعریف کنند و در عین حال دریابند که چرا و  موارد استفاده مردم از رسانه

اند  محققان به این نتیجه رسیده. شوند مند می های مختلفی عالقه است که مردم به رسانهچگونه 

. برندها لذت می کنند و از آن ای استفاده می های رسانه که مردم به چهار نوع مختلف، از برنامه

 یتآورند تا مخاطبان از محدود برای مثال، امکانی فراهم می. هستند« گریز»ها عامل  اول، رسانه

های  ها و تشویش های زندگی روزمره خود بگریزند و برای مدت کوتاهی هم که شده نگرانی

آورند و  پدید می« ارتباط فردی»ها نوعی  دوم این که رسانه. زندگی شخصی خود را کنار بگذارند

ها ارتباط عمیقی  شوند و مردم با آن ها مبدل به همراهان زندگی می های رسانه برخی شخصیت

نقش مهمی بازی « هویت شخصی»ها در توسعه و گسترش  سوم، رسانه. کنند ار میبرقر

از رویدادهای جهانی هستند و « منبع شناخت و آگاهی»ها  که، رسانه سرانجام این. کنند می
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 ویلیامز،)کنند  پیوندد، مطلع می وقوع می ای که در سراسر جهان به مخاطب را از اتفاقات روزمره

  31 : 31.) 

 

 چوب نظريچار

بر . های کاشت و استفاده و خشنودی است چارچوب نظری پژوهش حاضر برگرفته از نظریه

های شبکه استانی  توان استنباط کرد که میزان استفاده از برنامه اساس نظریه کاشت می

های این شبکه بر هویت قومی مخاطبان  شرقی و واقعی تلقی کردن محتوای برنامه آذربایجان

های این شبکه افزایش یابد و  توان گفت هر چه میزان استفاده از برنامه در واقع، می .تاثیر دارد

بر . تلقی کند، احتمال تأثیرپذیری مخاطب بیشتر است   فرد محتوای مطالب آن را بیشتر واقعی

های این شبکه کاهش یابد و فرد محتوای آن را کمتر  هر چه میزان استفاده از برنامه ،عکس

 .کند، احتمال تأثیرپذیری وی کمتر خواهد بود واقعی تلقی

همچنین، کاربران بر اساس نظریه جدید استفاده و خشنودی براساس بافت اجتماعی خود، 

کنند و بر این اساس  های جمعی دنبال می ها و اهداف متفاوتی را در استفاده از رسانه انگیزه

ها، احساسات و  ها را در ارزش گیرند و آن یها م بازخوردهای متفاوتی نیز از ارتباط با این رسانه

های کاربران در استفاده از  بنابراین، هر چه اهداف و انگیزه. کنند های خود اعمال می شناخت

و هر . ها بیشتر خواهد بود مند باشد، احتمال تأثیرپذیری آن های جمعی، ابزاری و هدف رسانه

مند باشد، احتمال  های جمعی، غیرهدف ز رسانههای کاربران در استفاده ا چقدر اهداف و انگیزه

 .ها کمتر خواهد بود تأثیرپذیری آن

های زیر را طرح  توان فرضیه در مجموع با تکیه بر چارچوب نظری و پیشینه پژوهش می

 :نمود

 شرقی و هویت قومی مخاطبان  ن بین میزان استفاده از شبکه استانی سیمای آذربایجا

 .رابطه معناداری وجود دارد

 های شبکه استانی سیمای  بین انگیزه و هدف کاربران در استفاده از برنامه

شرقی و هویت قومی مخاطبان رابطه معناداری وجود دارد؛ یعنی هر چه  ن آذربایجا

مند باشد، احتمال  های شبکه استانی هدف انگیزه و هدف کاربران در استفاده از برنامه

های  بر عکس هر چه اهداف و انگیزه. ستها بیشتر ا تأثیرپذیری هویت قومی آن
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مند باشد، احتمال تأثیرپذیری  استانی غیرهدف  های شبکه کاربران در استفاده از برنامه

 .ها کمتر خواهد بود هویت قومی آن

 شرقی از  ن استانی سیمای آذربایجا  های شبکه بین واقعی تلقی کردن محتوای برنامه

 .  ابطه وجود داردها ر سوی کاربران و هویت قومی آن

 

 روش پژوهش

از نوع   روش ترکیبی) ترکیبیاز روش کمّی و کیفی به صورت  استفاده با پژوهش حاضر،

هایی  های تحقیق به روش ترکیبی از نوع تشریحی، طرح طرح. شده است انجام( تشریحی

پس طرح کند و س ها پژوهشگر در آغاز بررسی از پارادایم کمّی استفاده می هستند که در آن

های پژوهش، پژوهشگر به  در این نوع طرح. برد تحقیق مبتنی بر پارادایم کیفی را به کار می

های  دهد، اما از داده های کمّی اختصاص می منظور تشریح یک پدیده، وزن اصلی را به داده

هدف کلی (. 12 -11 : 33  بازرگان، )کند  کیفی برای تشریح ابعاد مختلف پدیده استفاده می

در واقع، . های کیفی به توضیح یا بسط نتایج کمّی اولیه کمک کند این روش این است که داده

های کمّی و کیفی در مراحلی از پژوهش است که  اصل بنیادین روش ترکیبی استفاده از تکنیک

ای که دارای نقاط  تواند به شیوه متوالی، همزمان یا به صورت تغییرپذیر انجام گیرد، به گونه می

 (. 1: 113 جانسون و کریستنسن، )باشند پوشان  قوت مکمل و نقاط ضعف ناهم

 صورت در شهر تبریز به شده تهیه  های پرسشنامه تحقیق در بخش کمّی، این انجام برای

طبق . شدند آوری جمع سپس و توزیع آسان، با اتکاء به دسترسی و ای سهمیه غیراحتمالی،

 که رود می کار  به هایی غیراحتمالی در موقعیت گیری نمونه، (31  )و بیکر ( 31  )گفته ببی 

. اجتماعی استفاده کرد وسیع های پیمایش در مورد استفاده احتمالی های نمونه از انواع توان نمی

 شرقی شبکه استانی سیمای آذربایجانهای  جامعه آماری پژوهش جوانانی هستند که از برنامه

گفتنی است که این حجم نمونه با توجه به عدم . نفر است 33 حجم نمونه . کنند استفاده می

اطالع درست از تعداد واقعی جامعه آماری مورد مطالعه و متعاقب آن عدم امکان استفاده از 

های  طور تجربی و با عنایت به حجم نمونه در پژوهش های رایج تعیین حجم نمونه، به فرمول

 .مشابه انتخاب شده است

 ه ـطـالعه رابـی مطـافی دارد و در پـتشـنبه اکـکه پژوهش حاضر ج همچنین، گفتنی است

                                                           

 . Mixed method 



 03  هاي شبکه استاني سهند زبان در برنامه بازنمايي هويت قومي مخاطبان ترک  

های شبکه استانی سیمای آذربایجان شرقی با هویت قومی مخاطبان و همچنین چگونگی  برنامه

 کل پی تعمیم نتایج تحقیق به در های این شبکه است و در نتیجه بازتاب هویت قومی در برنامه

بعد )ا استفاده از روش کمّی به بررسی ابعاد مختلف هویت قومی بدر واقع، . آماری نیست جامعه

در میان مخاطبان ( اجتماعی، بعد تاریخی، بعد زبانی و بعد موسیقی قومیت ترک -فرهنگی

گیری از روش  در بخش کیفی نیز با بهره. شود شرقی پرداخته می شبکه استانی آذربایجان

نفر از مخاطبان  3 یی که از طریق مصاحبه با ها مند به تحلیل کیفی داده گیری هدف نمونه

اند، در جهت توضیح بیشتر چگونگی  دست آمده شرقی به های شبکه استانی آذربایجان برنامه

های شبکه استانی مرکز  بازتاب زبان، فرهنگ، تاریخ و موسیقی قومیت ترک در برنامه

سعی شده است تا به این  در واقع در بخش کیفی پژوهش. شرقی پرداخته شده است آذربایجان

ای خود  های رسانه پاسخ داده شود که افراد جامعه مورد بررسی، چه استنباطی از بازنمایی  سوال

...( موسیقی، زبان، فرهنگ، تاریخ و )های هویت قومی  ای از مولفه چه درک و ارزیابی دارند و

ها  یافته داده ساخت صاحبه نیمهدر این راستا از طریق م. های شبکه استانی دارند خود در برنامه

 .اند گردآوری و سپس مورد تحلیل قرار گرفته

 

 تعريف مفاهيم

هویت قومی احساس تعلق فرد به یک گروه قومی است که این گروه میراث  :هويت قومي

هویت قومی  همچنین(.  3 : 113 فینی، )دارد های خاص خود را  ها و منشفرهنگی، ارزش

-شود که اجتماع معینی از مردم را متمایز میمیهای عمل فرهنگی گفته ها و شیوهبه دیدگاه

-جامعه می بندی دیگر درهای قومی خود را از نظر فرهنگی متمایز از گروهاعضای گروه. کنند

قومی داللت بر  هویت(. 33 : 31   گیدنز،)دانند ها را همین گونه میدانند و دیگران نیز آن

ای از مردم دارد که دارای منشأ مشترک، احساس مشترک، آداب و ههمانندی و یکسانی دست

  .های تاریخی و در برخی موارد، اقامت جغرافیایی عمومی مشترک هستند ها، تجربهرسوم، سنت

با چهار بعد ( 33  )در پژوهش حاضر، مفهوم هویت قومی با استناد به پژوهش حاجیانی 

 طیف در قالب گویه که تعدادی اساس مداری بر مفرهنگی و زبانی، اجتماعی، سیاسی و قو
 های متغیر هویت قومی به تفکیک هر یک از گویه .شده است سنجیده اند، شده لیکرت تنظیم

 .ارائه شده است  ابعاد در جدول شماره 
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 هاي سنجش هويت قومي به تفکيک ابعاد آن گويه. 8جدول 

 ها گويه بعد متغير

هویت 

 قومی

فرهنگی و 

 زبانی

هایی چون  ها و داستان از شنیدن ضرب المثل. ورزم ه زبان مادریم عشق میب

های تاریخی مردم ترک برایم  داستان. برم لذت می... کوراغلو و دده قورقود و

در بیشتر اوقات . کنم ها افتخار می به رسم و رسومات ترک. لذت بخش است

مایه  عرای سرشناس ترک مثل شهریاراش. دهم موسیقی ترکی گوش می

ها رعایت  باید آداب و رسوم ترکی در عروسی و جشن. سربلندی من هستند

دوست . کنم افتخار می... من به خوانندگان ترک مثل چنگیز حبیبیان و. شود

دوست . ها استفاده کنند های محلی ترک ها در تلویزیون از لباس دارم مجری

 .به زبان ترکی تدریس شود ها دارم در مدارس و دانشگاه

 اجتماعی

در مقابل . کنم که به سرزمین مادری و محل تولدم تعلق دارم کامال احساس می

ام، نقش  عضویت من در گروه قومی. کنم زبانم احساس مسئولیت می مردم هم

 .دید مثبتی به گروه قومی و فرهنگی خودم دارم. کند ام ایفا می مهمی در زندگی

 سیاسی

های قومی مورد تبعیض قرار  بعضی گروه بنظرم امروز در جامعه ما اعضا

. کنم منطقه محل تولد من عمداً عقب نگه داشته شده است فکر می. گیرند می

. تر از من هستند کنم مردم همزبان من در آن سوی مرز خوشبخت فکر می

 .گردد های دولت برمی بیشتر مشکالت منطقه ما به سیاست

 مداری قوم

آدمی که با فرهنگ . های قومی فاصله بگیرم وهکنم از اعضا دیگر گر سعی می

هر کس باید با هم . اصل و نسبی است خود آشنا نباشد، آدم بی( قومی)محلی 

 .قوم خودش ازدواج کند

از میزان ساعاتی که فرد در طی یک عبارت است  :هاي شبکه استاني ميزان استفاده از برنامه

در پژوهش حاضر؛ میزان استفاده مخاطبان در  .کند های شبکه استانی استفاده می هفته از برنامه

ساعت تا   بین (  ساعت؛   ساعت تا کمتر از  بین نیم(  ؛ ساعت کمتر از نیم ( : شش طبقه

ساعت و  2ساعت تا کمتر از   بین ( 1ساعت؛   ساعت تا کمتر از   بین ( 2ساعت؛   کمتر از 

 .ه استبندی شد ، دستهساعت 2ساعت تا بیشتر از  2از ( 1
به میزان عالقه، نیاز و شرایطی  :هاي شبکه استاني انگيزه و هدف مخاطبان در استفاده از برنامه

در پژوهش  .دهد سوق می استانی  های شبکه برنامه را به استفاده از مخاطبانشود که  اطالق می

در دو  استانی  بکههای ش های افراد در استفاده از برنامه حاضر، تفاوت در نیازها، اهداف و انگیزه

 :شود گیری به شرح ذیل منعکس می نوع جهت



 48  هاي شبکه استاني سهند زبان در برنامه بازنمايي هويت قومي مخاطبان ترک  

کند  مند اشاره می ای فعال و هدف گیری به رفتار رسانه این نوع جهت :مند هدفگيري  جهت (8

 کسب اطالعات وکه به انتخاب و استفاده از محتوای رسانه برای هدف خشنودی نیازهایی مانند 

های ترکی،  لم و سریال ترکی، گوش دادن به آهنگ و ترانهدیدن فی، در مورد استان خود اخبار

های آموزشی،  ها، استفاده آموزشی یا دیدن برنامه آشنایی با آداب و رسوم، تاریخ و فرهنگ ترک

 .شود نجر میم

کند که کمتر  ای اشاره می گیری به رفتار رسانه این نوع جهت :مند غيرهدفگيري  جهت (4

، بازی، سرگرمی و وقت گذرانی و فرار از مشکالت زندگی  تفریح هدفمند و فعال است و برای

 .رود نظر از محتوای آن به کار می روزمره صرف

 مخاطبانبه میزان شناخت و اعتقاد  :هاي شبکه استاني واقعي تلقي کردن محتواي برنامه

در  .دشو اطالق میاستانی   های شبکه برنامه نسبت به صحت محتوای مطالب مورد استفاده در

از های شبکه استانی  برنامهپژوهش حاضر، برای سنجش واقعی تلقی کردن محتوای مطالب 

 :شود های زیر استفاده می معرف

تا )های شبکه استانی خود  نسبت به صحت و درستی اخبار و اطالعات برنامه مخاطباناعتقاد (  

های شبکه استانی، اخبار و اطالعات واقعی و صحیح را منعکس  چه اندازه معتقدید که برنامه

های شبکه  بینی مخاطبان نسبت به محتوای مطالب برنامه میزان اعتماد و خوش(  ؛ (کنند؟ می

در صورتی که اخبار یا )زبان  ای ترک های ماهواره های شبکه ا برنامهاستانی خود در مقایسه ب

زبان منعکس کنند، تا چه اندازه  ای ترک های ماهواره اطالعات مشخصی را شبکه استانی و شبکه

اعتبار و (  و ( شده در شبکه استانی درست و مورد تایید شما هستند؟ خبر یا اطالعات پخش

کنید که  تا چه اندازه احساس می)استانی از دید مخاطبان   رسانان شبکه مقبولیت پیام

 (.های شبکه استانی از اعتبار و مقبولیت برخوردارند؟ برنامه

 

 هاي پژوهش يافته

درصد    گویان مرد و درصد از پاسخ 13های توصیفی پژوهش حاکی از آن است که  یافته

درصد آنها  3 /3در تحقیق مجرد و  درصد از افراد حاضر  3/ همچنین . باشنداز آنها زن می

درصد، در سطح کارشناسی و بعد از  22/ گویان با میزان تحصیالت اکثر پاسخ. متاهل هستند

-همچنین میانگین سنی پاسخ. باشندارشد و باالتر می درصد در سطح کارشناسی 1 /3آن با 

 .باشد سال می 1 گویان 



8931ي، سال دوازدهم ، شماره چهل و سه، تابستان اجتماع پژوهش ةفصلنام  44 

 شرقي هاي شبکه استاني آذربايجانتوزيع درصدي نوع و محتواي برنامه. 4جدول 

 گويه
خيلي 

 کم
 زياد متوسط کم

خيلي 

 زياد
 ميانگين

انحراف 

 معيار

استفاده از واژگان سایر 

ها که معادل ترکی آنها  زبان

 در بین مردم رایج است

 /3  /3 3/ 3 3/ 3 3/ 2 1 /    /  

بردن دستور زبان  به کار

های  ها در برنامه سایر زبان

 شبکه استانی

 /3 1/ 1 1/    /   2/ 1 11/    /  

های  پخش ترانه و آهنگ

در ( فارسی)ها  سایر زبان

 شبکه استانی

1/ 1  / 1 1/ 1  / 3  / 1  3/   3/  

پرداختن به مشکالت مردم 

های شبکه  استان در برنامه

 استانی

3/ 1 2/ 3  / 1 3/3 3/ 1 1 /   1/  

های  و آهنگ  پخش ترانه

وسیقی ترکی سنتی مثل م

 عاشیق

3/ 1 3/ 3 3/    /3  /   1 /   3/  

های شاد و طنز  پخش برنامه

 به زبان ترکی
2/ 1 3/ 3  33  /3 2/ 2 21/   1/  

استفاده از زبان ترکی اصیل 

های شبکه  و رایج در برنامه

 استانی

2/   3/ 3  /   3/3 3/   2 /    /  

ها به  و برنامه ها پخش فیلم

 زبان ترکی 
3/ 1  / 3 1/ 3 3/1 3/ 1  3/    /  

ها و بناهای معرفی مکان

 تاریخی مختص قوم ترک
3/ 3 3/ 2 1/ 3  /1 3/    3/   1/  

ها و  المثل پرداختن به ضرب

 اشعار ادبیات قوم ترک 
 / 1    3/    /3 3/    1/    /  



 49  هاي شبکه استاني سهند زبان در برنامه بازنمايي هويت قومي مخاطبان ترک  

در خصوص   پخش برنامه

آداب و رسوم و سنن قوم 

 ترک

3/ 3 3/ 1 1/ 1 3/3  / 1  1/    /  

معرفی شاعران و هنرمندان 

های شبکه  ها در برنامهترک

 استانی

1/ 3 2/ 3 1/ 1 3/3 3/3  2/   3/  

های  و آهنگ  پخش ترانه

 ترکی جدید مثل پاپ و جاز
 /22 3/   3/ 2  /1 3/    3/   3/  

معرفی غذاهای بومی و 

 محلی قوم ترک
3/2  3/ 1 3/   3/1 3/3   /   1/  

فی یا پخش برنامه در معر

های تاریخی  مورد شخصیت

 قوم ترک 

11  / 2 3/3 3/1  / 1 1 /    /  

ساخت فیلم یا پخش برنامه 

 ها در مورد تاریخ ترک
 /13  3 3/1 1/  2/   32/  2 /  

معرفی سازها و ابزارآالت 

 موسیقی قوم ترک
1/1  3/   3/3 3/1  / 1 3 /   3/  

 های ها و بازی معرفی رقص

 بومی و محلی قوم ترک
3/1  2/ 2  /1 1/2 3/   31/   3/  

استفاده مجریان از لباس و 

 ها پوشش قوم ترک در برنامه
11 3/ 2  /3 1/   /3 3 /    /  

 

. دهدشرقی را نشان می آذربایجان استانی شبکه هایبرنامه نوع و محتوای  جدول شماره 

 واژگان از استفاده»شترین میانگین متعلق به گویه اطالعات جدول باال بیانگر این است که بی

و بعد از آن   / 1با میانگین « است رایج مردم توده بین در ها آن ترکی معادل که ها زبان سایر

با میانگین « استانی شبکه های برنامه در ها زبان سایر زبان دستور بردن کار به»متعلق به گویه 

 قوم پوشش و لباس از مجریان استفاده»متعلق به گویه همچنین کمترین میانگین . است  /11

 های بازی و ها رقص معرفی»و بعد از آن به  متعلق به گویه   / 3با میانگین « ها برنامه در ترک

گویان، دهد که از نظر پاسخنتایج جدول مذکور نشان می. باشد می« ترک قوم محلی و بومی
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باشد و این امینی خارج از فرهنگ و زبان ترکی میهای شبکه استانی دارای مضبیشتر برنامه

 .کندها توجه میهایش کمتر به فرهنگ، زبان و آداب و رسوم ترکشبکه در برنامه

 
 شرقي بر حسب فراواني و درصد هاي شبکه استاني آذربايجان از برنامه استفاده ميزان. 9جدول 

 
کمتر از 

  نيم

 ساعت

بين نيم 

ساعت تا 

 8کمتر از 

 ساعت

  8بين 

ساعت تا 

  4کمتر از 

 ساعت

  4بين 

ساعت تا 

کمتر از  

 ساعت 9

  9بين 

ساعت تا 

 0کمتر از 

 ساعت

  0از 

ساعت 

 تا بيشتر 

جمع 

 کل

میزان 

 استفاده

 33  2  1  3  11 31 11  فراوانی

 11  1/  1/  3/3 1 /1 2 /3 3 /3 درصد

 شرقی آذربایجان استانی ی شبکهها برنامه از استفاده توزیع درصدی میزان  جدول شماره 

گویان کمتر از نیم درصد از پاسخ 3 /3که  دهدنتایج این جدول نشان می. دهدرا نشان می

درصد  1 /1درصد از آنها بین نیم ساعت تا کمتر از یک ساعت،  2 /3ساعت در طول هفته، 

درصد بین سه تا  1/ درصد بین دو تا کمتر از سه ساعت،  3/3بین یک تا کمتر از دو ساعت، 

درصد بین چهار ساعت تا بیشتر از چهار ساعت در طی یک هفته از  1/ کمتر از چهار ساعت و 

طور که نتایج جدول نشان  همان .کننداستفاده می شرقی آذربایجان استانی های شبکه برنامه

ی گویان کمتر از یک ساعت در طول هفته از شبکه استان دهند حدود دو سوم از پاسخمی

 .کنندآذربایجان شرقی استفاده می
 

 ميزان هويت قومي افراد و ابعاد آن بر حسب فراواني و درصد. 0جدول 

 هويت قومي مداري قوم سياسي اجتماعي زباني -فرهنگي ميزان

 پایین
 2   3  33 3  1  فراوانی

 1/  22/  1 /  1/2  /1 درصد

 متوسط
 1    2  12  31 3  فراوانی

   /1 1 /1 1 /3   /  3/3 درصد

 باال
 3   32 11  32  21  فراوانی

  1/  3 /   1/   3/  1/33 درصد

 کل
 33  33  33  33  33  فراوانی

 11  11  11  11  11  درصد
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درصد    /1شود که در متغیر هویت قومی،  مشاهده می 2جدول  اطالعات براساس

درصد نیز پایین  1/ درصد باال و   1/  شان در حد متوسط، پاسخگویان میزان هویت قومی

 .است

فرضیه بود که به منظور بررسی   طور که قبالً هم گفته شد، پژوهش حاضر دارای  همان

فرضیه اول پژوهش در  .شودها پرداخته میصحت و سقم این فرضیات در این قسمت، به آن

 و شرقیآذربایجان ستانیا های شبکه برنامه از استفاده شود که بین میزان حاضر، مطرح می

برای آزمون این فرضیه از آزمون پیرسون استفاده . قومی رابطه معناداری وجود دارد هویت

. در هر مورد مقدار آماره آزمون و سطح معناداری نشان داده شده است 1در جدول . کنیم می

رابطه  قومی هویت و استانی شبکه از استفاده میزانشود بین  طور که مشاهده می همان

 . شود بنابراین فرضیه اول پژوهش رد می. معناداری وجود ندارد

بین انگیزه و هدف کاربران در استفاده از شود که  فرضیه دوم پژوهش حاضر، مطرح میدر 

شرقی و هویت قومی مخاطبان رابطه معناداری وجود  ن های شبکه استانی سیمای آذربایجا برنامه

مند باشد،  هدف استانی شبکههای  برنامهدف کاربران در استفاده از یعنی هر چه انگیزه و هدارد؛ 

های کاربران  بر عکس هر چه اهداف و انگیزه. ها بیشتر است آن قومیاحتمال تأثیرپذیری هویت 

ها  آن قومیمند باشد، احتمال تأثیرپذیری هویت  غیرهدف ستانیا  شبکههای  برنامهدر استفاده از 

. آزمون این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است برای .کمتر خواهد بود

های  برنامه مند از مند و غیرهدف هدف بین استفادهشود  مشاهده می 1طور که در جدول  همان

. رابطه مستقیم معناداری وجود دارد قومی آنها هویت افراد و شرقیآذربایجان استانی شبکه

 . شود ئید واقع میبنابراین فرضیه دوم پژوهش مورد تا

 هایشود که بین واقعی تلقی کردن محتوای برنامه فرضیه سوم پژوهش حاضر، مطرح میدر 

برای آزمون این  .قومی افراد رابطه معناداری وجود دارد هویت و شرقی آذربایجان استانی شبکه

شان ن 1نتایج این آزمون در جدول . فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است

 قومی افراد هویت و شرقیآذربایجان استانی شبکه هایواقعی تلقی کردن برنامهدهد که بین می

 .شودرابطه معناداری وجود ندارد و این فرضیه نیز رد می

 

 

 
 هاي پژوهش فرضيهآزمون  .4 جدول
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 متغير
نوع 

 آزمون
 مقدار

سطح 

 معناداري

آزمون 

 فرضيه

 رد 3/1  13/1 پیرسون استانی و هویت قومی های شبکه میزان استفاده از برنامه

 تائید 113/1 3/1  پیرسون قومی های شبکه استانی و هویت مند از برنامه استفاده هدف

های شبکه استانی و هویت  از برنامه مند غیرهدفاستفاده 

 قومی
 تائید 113/1 1/1  پیرسون

های شبکه استانی و واقعی تلقی کردن محتوای برنامه

 ومیهویت ق
 رد  311/1 113/1 پیرسون

 

در ادامه به منظور مشخص شدن سهم تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته 

مدل رگرسیونی چند متغیره هویت قومی  1جدول . شود به تحلیل رگرسیونی پرداخته می

 (R)دهد که همبستگی چندگانه اطالعات این جدول نشان می. دهد مخاطبان را نشان می

درصد است که گویای این مطلب است که متغیرهای انگیزه و هدف مخاطبان در    معادل 

و واقعی تلقی کردن ( مند مند و غیرهدف استفاده هدف)های شبکه استانی  استفاده از برنامه

درصد با هویت قومی مخاطبان    های شبکه استانی به طور همزمان  محتوای مطالب برنامه

درصد  1به این معنی که حدود . درصد محاسبه شده است 11/1ب تبیین نیز ضری. ارتباط دارند

های  از تغییرات هویت قومی توسط دو متغیر انگیزه و هدف مخاطبان در استفاده از برنامه

. شودهای این شبکه توضیح داده میهای استانی و واقعی تلقی کردن محتوای برنامه شبکه

های  کننده بینی ترین پیشدهد که قوی می نشان 1 جدول در موجود استاندارد تأثیر ضرایب

های  های شبکهمتغیر هویت قومی به ترتیب متغیرهای، واقعی تلقی کردن محتوای برنامه

 .باشند می( 1/1 =بتا)مند  و استفاده غیرهدف( 3/1 =بتا)مند  ، استفاده هدف(-3/1 =بتا)استانی 
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 چندگانه براي تبيين هويت قومي هاي تحليل رگرسيون آماره. 4جدول 

 هاي مستقلمتغير
ضرايب 

 غيراستاندارد

ضرايب 

 استاندارد
 tمقدار 

سطح 

 معناداري

های  های شبکه میزان استفاده از برنامه

 استانی
111/1- 1 /1-  1/1- 313/1 

های شبکه  مند از برنامه استفاده هدف

 استانی
133/1  3/1 13/  1 3/1 

های شبکه  از برنامهمند  استفاده غیرهدف

 استانی
131/1  1/1 31/  113/1 

های شبکه واقعی تلقی کردن محتوای برنامه

 استانی
 13/1-  3/1-  1/ - 1  /1 

Sig=111/1 F=11/  R خالصه مدل
 
=11/1 R=  /1 

 

های شبکه استانی سیمای  های مخاطبان برنامه های مستخرج از مصاحبه یافته همچنین

شرقی به  ن های سیمای آذربایجا م راستا با نتایج فوق، حاکی از آنند که برنامهشرقی ه آذربایجان

پردازند و این امر به نوبه خود  میزان کافی به فرهنگ، تاریخ، زبان و موسیقی قوم ترک نمی

شرقی و گرایش آنها  های شبکه استانی سیمای آذربایجان مخاطبان از برنامهاستفاده باعث عدم 

در ادامه به منظور توضیح بیشتر بازنمایی . شود ای ترک زبان می ای ماهوارهه به سمت شبکه

های  های شبکه استانی، یافته در برنامه  زبان، موسیقی، فرهنگ و تاریخ مخاطبان ترک زبان

 . شود های آنان بررسی می مستخرج از مصاحبه

 

 شرقي هاي سيماي استاني آذربايجان بازنمايي زبان ترکي در برنامه

های شبکه استانی  دهد که بیشتر برنامه های پاسخگویان نشان می تجزیه و تحلیل مصاحبه

شرقی عمدتاً به زبان فارسی است این در حالی است که استان  مرکز سیمای آذربایجان

شوندگان معتقدند که در اکثر  همچنین مصاحبه. زبان است شرقی استانی کامالً ترک آذربایجان

 های ها و گویندگان در اجرای برنامه شرقی، مجری ستانی سیمای آذربایجانهای شبکه ا برنامه

برند در حالی که در میان توده  های فارسی و عربی را به کار می شان، واژگان و اصطالحات زبان

عالوه بر این پاسخگویان بر این نظرند که . مردم معادل ترکی آنها مرسوم و متداول است
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های شبکه استانی، اصطالحات و واژگان زبان ترکی را  زیگران در برنامهها، گویندگان و با مجری

های  دهند که برنامه ها نشان می در واقع، مصاحبه. دهند در قالب دستور زبان فارسی قرار می

برداری لغوی به  گرته». اند برداری لغوی و نحوی از زبان فارسی شده شبکه استانی باعث گرته

شود و  واژگان یک زبان دیگر در زبانی است که به آن تکلم می معنای استفاده کردن از

احمدی )« برداری نحوی نیز به کار بردن قواعد و نحو زبانی بیگانه، در زبان مورد تکلم است گرته

 :شوندگان گواهی بر این مدعاست اظهارنظرهای مصاحبه(.   :  3  و بازافکن، 

من نمیدونم پدر و مادرم که فارسی بلد . ندها که اکثراً به زبان فارسی هست خب برنامه
گن میشه  کنند هی بهم می نیستن چیکار باید بکنند آخه هر وقت شبکه استانی را نیگا می

اینم بگم که وقتی یک مجری یا گوینده . خواد بگه ترجمه کنی که منظور برنامه چیه و چی می
ه و خیلی از کلماتش رو به زبان خواد یک جمله ترکی بگه فقط فعلش رو به زبان ترکی میگ می

 (.ساله، بیکار 1 دختر )فارسی میگه 
زنند انگار نه انگار  کنند همش فارسی حرف می کسایی که تو شبکه استانی برنامه اجرا می

یکی نیست به اینا بگه که چرا کلمات ترکی را با دستور زبان فارسی . زبان هستیم  که ما ترک 
( به معنای خوب و بهتر)« یاخچی»گیم  مثال بگم ما تو ترکی میبگذارید یه . بندید جمع می

ای در دستور  ، در حالی که ما همچین کلمه«تر یاخچی»گین  های شبکه تبریز می ولی مجری
 (.ساله، دانشجو 3 پسر )زبان خود نداریم 

 

 شرقي هاي سيماي استاني آذربايجان بازنمايي موسيقي ترکي در برنامه

شرقی بخش ناچیزی از  دهد که شبکه استانی آذربایجان ویان نشان میهای پاسخگ مصاحبه

ای که موسیقی و سازهای  دهد و برنامه های خود را به موسیقی ترکی اختصاص می زمان و برنامه

ها و  همچنین پاسخگویان معتقدند که آهنگ. شود موسیقی ترکی را معرفی کند پخش نمی

شوند و  هایی هستند که در رسانه ملی پخش می مانشده از شبکه استانی ه های پخش ترانه

کنندگان، موسیقی آذربایجانی را  این در حالی است که مصاحبه. اکثراً به زبان فارسی هستند

دانند  ای از فرهنگ و موسیقی غنی خود می را نمونه« عاشیقی»دانند و موسیقی  بسیار غنی می

عالوه بر این پاسخگویان عدم پخش موسیقی . شود ای در این مورد پخش می که به ندرت برنامه

ها را  دانند و این شبکه زبان می ای ترک های ماهواره ترکی را عاملی در گرایش به شبکه

 های سنتی آذربایجانی همچون  ها و آهنگ دانند که در طول روز با پخش ترانه هایی می شبکه
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 :ی مثالبرا. پردازند به معرفی موسیقی ترکی می« عاشیقی»موسیقی 
خودی میکنه چون نه  اگر یکی بخواد اوقات فراغتش را با شبکه استانی پر کنه بنظرم کار بی

ها موسیقی مقامی و  ما ترک. برنامه شادی پخش میشه و نه موسیقی ترکی درست و حسابی
. ای در جهت معرفی و پخش آن روی آنتن نمیره عاشیقی داریم که خیلی کم یا اصالً برنامه

ام ترجیح میدیم  ها موسیقی و آهنگ فارسی پخش میشه؛ برای همین من و خانواده تخیلی وق
ای کشور آذربایجان را که هر روز و هر شب موسیقی سنتی و  های ماهواره خیلی وقتا شبکه
 (.ساله، کارمند 1 زن )کنن را نگاه کنیم  عاشیقی پخش می

دبیات و موسیقی ما تو دنیا نظیر فرهنگ و ا. شبکه استانی واال به اون صورت چیزی نداره
ولی نمیدونم چرا اصالً از موسیقی سنتی ما هیچی پخش نمیشه یا خیلی به ندرت پخش . نداره
های  های شبکه کنه و همیشه برنامه هاش رو نیگا نمی سواد برنامه حتی پدربزرگم که بی. میشه

 (.جوساله، دانش   پسر )آذربایجان رو از طریق ماهواره نیگا میکنه 
که پژوهش حاضر بین جوانان انجام شده است، آنها معتقدند که در  همچنین با توجه به این

گونه موسیقی شاد و  شود و هیچ های شبکه استانی توجهی به نیازهای جوانان نمی برنامه

شود و برای  و جدیدی که متناسب با روحیه و اقتضای سنی آنها باشد پخش نمی« پسند جوان»

ای که  های ترکیه قات فراغت خود و گوش دادن به موسیقی ترکی سمت کانالپر کردن او

هایی از مصاحبه مخاطبان را  نمونه. شوند چندین شبکه برای پخش موسیقی دارند، کشیده می

 :کنیم در ادامه مرور می

ای که توش  اصالً برنامه. گوش دادن به موسیقی از شبکه استانی؟ پسر حرفشم نزن
های خیلی سنتی و  اگرم موسیقی پخش شه که موسیقی. باشه پخش نمیشه موسیقی و شادی

 (.آموز ساله، دانش 3 پسر )قدیمی و از دور خارج شده پخش میشه 
ها که در مورد گوش دادن به موسیقی از شبکه  شبکه استانی که ما داغونه، دلت خوشه

خش میشه و نه موسیقی نه موسیقی جاز و پاپ و رپ پ. عمراً گوش نمیدم. پرسی استانی می
صبح تا شب . بینی حال میکنی رو می«  کرال»ای مثل  های ترکیه ولی وقتی شبکه. پسند جوان

 (.ساله، دانشجو 3 دختر )موسیقی متنوع داره 
 

 

                                                           
 
. Kral 
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 شرقي هاي سيماي استاني آذربايجان ها در برنامه بازنمايي فرهنگ و تاريخ ترک

ها و انتظارات آنان را بازنمایی کند؛ چرا  خواسته روند که ای می افراد بیشتر به سمت رسانه

های پاسخگویان  مصاحبه. شان ارزش قایل شده است های کنند برای خواسته که احساس می

ای ترکی، پخش  های ماهواره دهنده آن است که یکی از دالیل گرایش جوانان به شبکه نشان

همچنین بیشتر . ی امروز مخاطبان نیستاستانی است که متناسب به نیازها  هایی از شبکه برنامه

پردازند و مسائل قومی  می...( شهری، عمرانی و)های شبکه استانی به موضوعات اجتماعی  برنامه

به بیان دیگر، کمتر به موضوعات فرهنگی و تاریخی از . دهند و فرهنگی را به این امور تقلیل می

ها و اشعار ادبیات ترکی، آموزش زبان  المثل قبیل ریشه تاریخی و فرهنگی قومیت ترک، ضرب

های تاریخی قومیت ترک و غیره  های سرزمینی، پراکندگی و تنوع قومی، شخصیت ترکی، ویژگی

ها و  در واقع، پاسخگویان معتقدند که شبکه استانی توجهی به آداب و رسوم، جشن. پردازند می

زبان کشور آذربایجان و  ترکای  های ماهواره این در حالی است که شبکه. رقص ترکی ندارد

کننده دارند و این شادی را در قالب  های شاد و سرگرم ترکیه توجه زیادی به پخش برنامه

 اظهارنظرهای مصاحبه .دهند های ترکی ارائه می ها و انواع رقص موسیقی و برگزاری جشن

 :شوندگان گواهی بر این مدعاست
ی به آداب و رسوم، رقص، موسیقی ترکی و بینم شبکه استانی تبریز اصالً توجه وقتی می
به همین خاطر ترجیح میدم . هاش کنم ها نداره برا چی وقتم را صرف دیدن برنامه تاریخ ترک

ای کشور آذربایجان را که تاریخ و فرهنگ خودمون رو   باز کن ماهواره  های شاد و دل برنامه
 (.ساله، راننده تاکسی 1 مرد )نشون میدن را تماشا کنم 

هاش محتوایی ندارن  خیلی کم پیش میاد شبکه استانی خودمون رو نیگا کنم چون برنامه
اما وقتی میزنی ماهواره میبینی که چقد قشنگ . پردازن و اصال به فرهنگ و ادبیات ترکی نمی

 (.دار ساله، خانه 3 زن )پردازن  ها می ها در قالب جشن به تاریخ و موسیقی و فرهنگ ترک

 

 گيري نتيجه

های استانی آشنا کردن جوانان با تاریخ و فرهنگ استان  های شبکه ترین رسالت یکی از مهم

خود است و نیز به طور غیرمستقیم، کشاندن ببیندگان استان به سوی خود و منحرف کردن 

نباید از یاد برد که این امر تنها در گرو . ای خارجی است های ماهواره های شبکه فکر آنها از برنامه

 های  پذیر است؛ یعنی ساخت برنامه ها در راه رسیدن به آن اهداف امکان م برداشتن این شبکهگا
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 .قومی و زبانی در قالبی نو -با محتوا و غنی از لحاظ فرهنگی

های حاصل از آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین میزان استفاده از  یافته

و واقعی تلقی کردن محتوای مطالب این شبکه با هویت  شرقی های شبکه استان آذربایجان برنامه

های اخذ شده از نظریه کاشت  ها بر خالف گزاره این یافته. قومی رابطه معناداری وجود ندارد

شرقی و  های استانی آذربایجان های شبکه است که مبنای نظری رابطه میزان استفاده از برنامه

های این شبکه با هویت قومی مخاطبان  ه در برنامهواقعی تلقی کردن محتوای مطالب ارائه شد

های یک رسانه و  توان گفت که بین میزان استفاده از برنامه بر اساس نظریه کاشت می. بود

در . های آن رسانه و تاثیرپذیری مخاطبان رابطه وجود دارد واقعی تلقی کردن محتوای برنامه

های یک رسانه افزایش یابد و فرد محتوای  امهتوان گفت هر چه میزان استفاده از برن واقع، می

هر چه  ،بر عکس. تلقی کند، احتمال تأثیرپذیری مخاطب بیشتر است   مطالب آن را بیشتر واقعی

های این شبکه کاهش یابد و فرد محتوای آن را کمتر واقعی تلقی کند،  میزان استفاده از برنامه

یل مورد تائید قرار نگرفتن این روابط، شاید از دال .احتمال تأثیرپذیری وی کمتر خواهد بود

درصد پاسخگویان کمتر از یک ساعت  12بتوان به این امر اشاره نمود که میزان استفاده تقریباً 

 . شرقی است های سیمای استان آذربایجان در طول هفته از برنامه

مای استان های سی از برنامه( مند مند و غیرهدف استفاده هدف)اما بین نوع استفاده 

یعنی هر چقدر . شرقی با هویت قومی رابطه معنادار مسقیم ضعیفی وجود دارد آذربایجان

گوش دادن به آهنگ و )مند  های شبکه استانی به صورت هدف استفاده مخاطبان از برنامه

ها، دیدن فیلم و سریال ترکی،  های ترکی، آشنایی با آداب و رسوم، تاریخ و فرهنگ ترک ترانه

در حالی . شود شان تقویت می باشد، هویت قومی( خبار و اطالعات در مورد استان خودکسب ا

از ( گذرانی و فرار از مشکالت روزمره تفریح و سرگرمی، وقت)مند  که بین استفاده غیرهدف

ها در  این یافته. های این شبکه با هویت قومی رابطه معنادار خیلی ضعیفی وجود دارد برنامه

های  هر چه اهداف و انگیزههای نظریه استفاده و خشنودی است که بر اسا آن  راستای گزاره

ها بیشتر خواهد  مند باشد، احتمال تأثیرپذیری آن های جمعی، هدف کاربران در استفاده از رسانه

مند باشد،  های جمعی، غیرهدف های کاربران در استفاده از رسانه بود و هر چقدر اهداف و انگیزه

 .ها کمتر خواهد بود رپذیری آناحتمال تأثی

های  های پاسخگویان نشان داد، برنامه های حاصل از مصاحبه طور که یافته همچنین، همان

شرقی در جهت معرفی موسیقی و زبان ترکی، ادبیات، فرهنگ و  شبکه استانی سیمای آذربایجان
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عرفی یا پخش اند و این شبکه به ندرت به م تاریخ قومیت ترک موفقیت چشمگیری نداشته

 ها و بازی ها و اشعار ادبیات ترکی، رقص المثل ای در خصوص شاعران مشهور ترک، ضرب برنامه

در . پردازند های تاریخی قومیت ترک و تاریخ آنها می محلی، آداب و رسوم، شخصیت -های بومی

ه فرهنگ، کمتر بشرقی  های شبکه استانی آذربایجان واقع، پاسخگویان معتقدند که اکثر برنامه

پاسخگویان دالیل چندی را برای استقبال نکردن از  .کندها توجه میزبان و آداب و رسوم ترک

انطباق نداشتن با نیازها و »، «ها جذابیت نداشتن برنامه»: اند های شبکه استانی ذکر کرده برنامه

، زبان، در خدمت فرهنگ»و « ها کننده نبودن برنامه شاد و سرگرم»، «اقتضائات مخاطبان

ها کمّی پژوهش  طور که یافته در واقع این عوامل همان. «موسیقی و تاریخ قومیت خود نبودن

های این  شرقی از برنامه نشان داد حاکی از آنند که مخاطبان شبکه استانی سیمای آذربایجان

هم راستا ها را  دارند و این برنامه( به ویژه برای پر کردن اوقات فراغت خود)شبکه استفاده کمی 

. کنند دانند و محتوای آن را کمتر واقعی تلقی می ای خود نمی های و نیازهای رسانه با خواسته

های شبکه استانی نتواند اعتماد و رضایت  شود که برنامه مجموعه این عوامل موجب می

شوند تا  همچنین، این عوامل باعث تکاپو در مخاطبان می. مخاطبان را به خود جلب کنند

این  .زبان طللب کنند ای ترک های ماهواره ابی به هویت قومی خود را از طریق شبکهدستی

احمدی و ، (33  )سیدامامی  ،(33  )رضایی و کاظمی های پژوهش  ها در راستای یافته یافته

 .است (112 )چاتریجی و (  3  )بازافکن 

بازنمایی فرهنگ، تاریخ، های شبکه استانی در  های برنامه به طور کلی، این عوامل به کاستی

شرقی  های شبکه استانی سیمای آذربایجان برنامه. گردند ادبیات، زبان و موسیقی قومیت برمی

زمان ناچیزی را به پخش برنامه در خصوص موسیقی، رقص، آداب و رسوم، تاریخ، سنن قومیت 

را در خصوص  ها و نیازهای خود توانند خواسته مخاطبان نمی. دهند ترک و غیره اختصاص می

های  شان به اندازه کافی از شبکه استانی دریافت کنند و در نتیجه، رو به شبکه هویت قومی

آورند تا از این طریق، هویت قومی خود را  زبان کشور ترکیه و آذربایجان می ای ترک ماهواره

 -هنگیعالیق فر تنها نه شدن، جهانی عصر درمبنای نظری این ادعا این است که . بازشناسند
 این در و یابد می افزایش آن های عناصر و مؤلفه بازسازی به گرایش شود بلکه نمی تضعیف قومی
 دارند به هویت تمایل که مردمی دارند، عهده بر را اصلی ارتباطی نقش های رسانه میان،

 آن در را و قومیت خود تصویر فرهنگ که ای رسانه هر به مراجعه کنند، خویش فرهنگی و قومی
کند، چیست؛  ای که نگاه می برای مخاطب فرقی ندارد که آرم شبکه. آورند روی می بینند،ب
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شود که وی بتواند  زمانی یک رسانه تبدیل به ترجیح و ذائقه فرد می. داخلی است یا خارجی

 .تصویر فرهنگ و هویت خود را در آن ببیند

 

 اي راهکارهاي رسانه

ها وکارکردهای متنوعی که دارند  وجه به نقشهای ارتباط جمعی با ت امروزه رسانه -

در این راستا شبکه استانی . های خود، مخاطبان بسیاری را جذب کنند توانند از طریق برنامه می

های شاد، متنوع و جذاب  تواند با استفاده از تولید و پخش برنامه شرقی نیز می سیمای آذربایجان

 .ست، مخاطبان بیشتری را جذب کندکه مورد پسند مخاطبان به ویژه قشر جوان ا

هایی با مضامین موسیقی، رقص، زبان، فرهنگ، تاریخ و ادبیات  ساخت و پخش برنامه -

 .شرقی اصیل قومیت ترک از شبکه استانی سیمای آذربایجان

های مختلف  شرقی در سبک های مجاز داخلی از شبکه استانی آذربایجان پخش موسیقی -

 .جه به ذائقه و سلیقه متنوع جوان امروزیبا تو...( همچون پاپ و)

های دیگر در  استفاده از لغات و قواعد زبان)برداری نحوی و لغوی  برای جلوگیری از گرته -

شرقی، باید تالش گردد تا از کارکنان و مجریان  های سیمای آذربایجان در برنامه( یک زبان دیگر

 .تر و موثرتری به عمل آید تفاده مطلوبهای استانی اس های شبکه و افراد بومی در برنامه

های تلویزیونی کشور  با توجه به استفاده و عالقه زیاد شهروندان جوان تبریزی به شبکه -

آذربایجان و ترکیه، و از آنجایی که مردم منطقه آذربایجان ایران با این کشورها اشتراکات 

ای کرد تا این  های ماهواره هتوان اقدام به تاسیس یک سری شبک فرهنگی زیادی دارند، می

گیری از ابعاد و  توان با بهره ها می همچنین در این شبکه. اشتراکات فرهنگی را پوشش دهند

هایی در جهت تقویت روابط  و پخش برنامه( ایران، آذربایجان، ترکیه)های این کشورها  ظرفیت

 .ط موثرتر گام برداشتای برای دستیابی به ارتبا فرهنگی و قومی و ایجاد همگرایی منطقه
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  های  های قومی در سریال بازنمایی اقلیت»، (33  )رضایی، محمد و عباس کاظمی

 .33- 3، صص 2، تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره «تلویزیونی

  تحقیقات «خود ای های قومی از تصاویر رسانه ادراک گروه»، (33  )سیدامامی، کاووس ،

 .33-3  ، صص 2فرهنگی، سال اول، شماره 

  نشر نی: شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران ، جامعه(31  )گیدنز، آنتونی. 

 درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجاللی، تهران(33  )کوایل، دنیس مک ، :

 .ها مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه

 ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه: ها و بازنمایی، تهران ، رسانه(33  )زاده، سیدمحمد  مهدی. 
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  های تلویزیونی استانی  نقش شبکه»، (31  )نصیری طهرانی، مهرداد و کاوسی، اسماعیل

غربی، شرقی، اردبیل و  های آذربایجان مطالعه موردی استان: در تقویت فرهنگ بومی

 .11-31، صص 32، پژوهشنامه، شماره «زنجان

  های جمعی، ترجمه کاووس  ، تحقیق در رسانه( 3  )ویمر، راجر و دومینیک، جوزف

 .ای سروش و مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه: سیدامامی، تهران

  نشر ساقی: ، درک تئوری رسانه، ترجمه رحیم قاسمیان، تهران(31  )ویلیامز، کوین. 

 های ارتباطات، ترجمه ، کاربرد نظریه(33  )جین ، اولسون  و بنو ،سیگنایتزر ؛سون ،ویندال

کیانپور، مسعود  پور، صمد، عدلی قاسمی، وحید، .شناسان جامعه: علیرضا دهقان، تهران

دینی  هویت بر آن تأثیر و اینترنتی اجتماعی ایه شبکه مجازی فضای در تعامل ،( 3  )

 و دین پژوهشی علمی دوفصلنامه اصفهان، شهر جوانان و بوک فیس موردی مطالعه جوانان؛

 .1 -3، صص   شماره نوزدهم، سال ارتباطات،
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