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سبک زندگی و مصرف رسانهای در سیستان و بلوچستان
مریم توانای

نامی1

چکیده
توجه به مفهوم س ب ز دنی،یح صا ببخ رند هی اخه انلر اوم اجی ا ی به س ب
فرخهگ و نلادخای اساسی فرخهگی اس  .مصرف رسانهای به ویژه رسانهخای جییی به هوان
امای برای قشبببربهیی سببب ز دنی،ی میتوا نی مالک نظر قرار ،لرا .نفوذ فهاوری به ویژه
رسببانهخا ار دنی،ی و ملزانح کلفل و شببلوهخای بهرهمهیی اد آن میتوانی به هوان امای
برای ت ایز س زخای دنی،ی با شی .ار این مقاله برآنلم تا با برر سی نلادخای ا سا سی ماای و
نلادخای ا سا سی فرخهگی ار قالب سه شانص آمودشح فراغ و تفریحح و امهل با محوری
نوع مصرف رسانهای ار خریز اد این شانصخاح به بررسی س ز دنی،ی مرام ار این اسیان
بپراادیم؛ ار این مقاله رابطه میقابخ نلادخای اسببباسبببی ماای و فرخهگی بر ی ییگر و نوع
م صرف ر سانهای مرام ار تأملن نلادخای ا سا سی فرخهگی راح به هوان شان صی م سیقخ و
اثر،ذار برارتقا نلادخای اسبباسببی ماایح بررسببی میکهلم .ایهجا با بررسببی نلادخای اسبباسببی
فرخهگی ون آمودشح فراغ و امهل با بهره،لری اد ت هلز مصبباص ه با میخصببصببانح و با
خیف به وا وضعل این شانصخا ار سلسیان و باو سیانح به رابطه س ز دنی،ی و مصرف
ر سانهای توجه شیه ا س  .برر سی رفیارخای م صرفی ار او سطح نلادخای ماای و فرخهگی
ن شان میاخی که مرام این مهطقه اد سطح دنی،ی ضعلفی برنوراارنی و  ،سیرش ر سانهخا
برای مرام این اسیان نشیه اس .
ار قالب ابزارخای میهوع مهجر به ش خ،لری فر
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مقدمه
ما ار صری دنی،ی میکهلم که اد آن به صر ر سانهخا تع لر شیه ا س  .اورانی
که تغللر و تحوالت دیاای را برای ما رقم داه و این مهمح بلد اد خ ه ار بهره،لری
اد ایهیرن و فضببای مجادی اصسببا میشببوا .شبب هخای اجی ا یح نو ی جییی اد
ارت اطات را شببب خ اااه که ار امییاا روابا واقعی اجی ا ی اسببب ؛ ارواقر اد طری
ماخوارهخا و ایهیرن جهان جیییی به موادات جهان واقعی شببب خ ،رفیه اسببب  .این
رسببانهخای نوین مخاط ان وسببلر و می یری اارنی که مج و هخایی اد صلث محیوای
ن ااین را به این مخاط ان رضه میکههی.
ار شرایا موجوای ر سانهخاح مخ صو ا ف ضای مجادی ا س که فرخهگ و س ز
دنی،ی خ ه اد طری واسببطهخای ال یرونل ی مهیقخ میشببونی .به خر ملزان که این
تحوالت رشی میکهی تغللراتی ار ر ه محیوا و فرخهگ صا خ می شوا .فرخهگی که
میتوان آن را مج و های اد باورخاح آیلنخاح انییشبببهخا ح آااب و رسبببوم و اردشخای
صاکم بر یز جامعه اانسببب  .فرخهگی که سببب ز دنی،ی ما را تح تأثلر نوا اارا.
فرخهگح مقولهای ا س که ار سطح جامعه و ،روه و ارتعامخ ملان آنخا معها مییابی
و شلوه برقراری تعامخ و ارت اط را ملان افراا آن جامعه بلان میکهی .برم های فرخهگ
اسبب که افراا تجاربح تصببورات و قایی نوا را با ی ییگر م االه میکههی .اد مهظری
پارسبببونزی ترییزرح)140-1387:131ح اد ج اه کارکراخای مهم نظام فرخهگی ایجاا
خ اخهگی و انسجام و خ سیگی بلن نهااخا و اجزای مخیاف نظام اجی ا ی اس ح به
،ونهای که ی پار گی آن نظام صفظ شبببوا".برای نظام فرخهگی خر جامعه میتوان
کارکرا خای تأملن ن لاد خای فلزیولوژیح ای جاا ارت اط ج عیح ااان خو ی فرخهگی
ناص بر ا ضبباح صفظ و تیاوم و بقای جامعه و ایجاا و صفظ خ سببیگی و انسببجام
اجی ا ی ذکر کرا".تپهاخیح )101 :1385خر هی نظام فرخهگی خر جامعه صاقه خای
به خم میصببخ و پوشببد اخهیه را میطا ی اما نظام رسببانهای موجوا انیالالتی خم
ایجاا میکهی و این نظم فرخهگی و محیوایی را تغللر میاخی .هلن شبببرایطی آثار
او،انه و میهاقض ،سیرش ارت اطات ج عی بر وصیت ن اای جامعه را بوجوا میآورا.
م سعوا ا ی ار کیاب نوا به این م سئاه توجه کراه که اد یز سو  ،سیرش کیبح
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مط و اتح راایو و تاویزیونح وییئو و یا شببب ه خای اطالع رسبببانیح میتوانهی با ث
تح لم وصیت ن اای شونی و اد سوی ایگر خ لن ر سانهخا به خ راه ماخوارهخایی که
پخد برنامه خای تاویزیونی کشبببورخای مخیاف را بر هیه اارنیح میتوانهی اسببب اب
تضببعلف وصیت ن اای جامعه را فراخم کههی..به ارت سببااهترح شببهرونیان جوامر
معا رح به ویژه جوامر پلرامونح نه تهها ار معرض م سیقلم س ولل سم شهانیی و
سببب وللسبببم ابهاری بلگانه قرار ،رفیهانیح با ه ار معرض ب اران ن اای آنخا نلز
خا و تهیییخا را برای ما
خ سیهی .ت ا یح  )1375ف ضای مجادی مج و های اد فر
فراخم میسببادا .اد ج اه تهیییخای رسببانهخا تغللر ار سبب ز دنی،ی اسبب که "با
سلطره یز فرخهگح پاوراللسم فرخهگی را اد بلن ب رنی و یز فرخهگ را با مؤلفهخایی
که اد روابا جییی اجی ا ی و سلاسی بهره میبراح بر خ ه اف ارح فرخهگخا و ت ینخا
صاکم سادنی .جهانی شین سلا س ح فرخهگ و اقی صااح برنی اردشخا و آمودهخایی را
با نوا خ راه اارا که یتا ار تعارض با باورخا و اردش خای ایهی و تصبببورات فرا
م سا ان اد س ز دنی،ی ا سالمی ا س ".ت سجاایح  :1381ص  47تا  )59اما ار کهار
این تهییی بزرگح پس ب میرنخاح بر فر ب ش ب خ،لری "،فیگو" ار هلن فضببایی
تأکلی اارنی" .آمودش پههان" ح الگوآفریهی ایهیح سبببر،رمی و تفریح و  ....اد ج اه
ایگر فر خایی اس که اراین فضا اد آن نام براه میشوا.تخ ان 62 :و  )63مصرف
رسببانهای به ویژه رسببانهخای جییی میتوانهی به هوان امای برای قشببربهیی سب ز
دنی،ی مالک نظر قرار ،لرنی .نفوذ فهاوری بویژه رسببانهخا ار دنی،ی و ملزانح کلفل
و شببلوهخای بهرهمهیی اد آن میتوانی به هوان امای برای ت ایز سبب زخای دنی،ی
با شی .س ز دنی،ی الیه رویلن و آ ش ار خوی یز جامعه را ش خ میاخی .کاویانی
آرانیت )1388:28سببب ز دنی،ی را م لن بخشبببی اد فرخهگ میاانی که ار جوامر
امرودی نقد مه ی ار دنی،ی مرام ایفا میکههی .خرجامعهای دمانی میتوانی ث ره و
محصببوج جهانبلهی و اییئولوژی نوا را به ایگران نشببان اخی که سبب ز دنی،ی او
میهاسب با باورخا و اردشخاید ش خ یافیه باشی .تشریفی و خ ارانح )4 :1391
این ،فیه که ر سانهخا خر رود ف ضای جهان را ار مینورانیح کالمی ا س که بارخا
ت رار شیه اما ،اه با ایین بعضی مهاط و س ون ،اهخایی که سطح دنی،ی مرام ار
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آن ضعلف ا س ح این سؤاج برای ما تیا ی می شوا که آیا ر سانهخا ویژ،ی فرا،لری
نوا را ار خ ه جا صفظ کراهانی؟ این رسببانهخا ار قالب ه ابزارخایی نوا را ار این
مهاط نشببان میاخهی؟ رسببانهخا برای این مهطقه فر ب آفرینانی یا دملهه تهییی را
ش خ میاخهی؟ مهطقه و س ونیگاهخای مورا پژوخد ار این مقالهح اسیان سلسیان و
باو سیان اس و سؤاج ا ای آن اس که این اسیان به لحاظ بهره،لری اد رسانهخا
ار ه وضببعلیی اسبب ؟ رسببانه ه تأثلری بر تغللر نگرش و سبب ز دنی،ی مرام
سل سیان و باو سیان اا شیه ا س ؟ این مقاله با طرح پر سدخایی اد این ا س و با
خیف تغللر و به وا ار سطح دنی،ی مرام این ا سیان ورت ،رفیه ا س  .م شاخیه
ملیانی اد وضببعل دنی،ی ار برنی اسببیانخای مردی ایران نشببان میاخی که مرام
آنها به االیخ میعیاح اد سطح دنی،ی ضعلفی برنوراارنی و نوع  ،سیرش ر سانهخا ار
برای مرام این اسیان نشیه اس .
قالب ابزارخای میهوعح مهجر به ش خ،لری فر
روششناسی
مو ضوع مورا مطالعه ار تحقل ح خ واره تعللنکههیه روش ا س  .به طور میاج ار
بحث اد آراء و انییشببهخا ار موضببو ی ناصح بلد اد خ ه اد اسببهاا و کیب بر جای
مانیه ا سیفااه می شوا .این روش برای برر سی ایی،اهخا و ج رآوری آرای میف ران و
نقی و برر سیح و بادن ایی روی را نظری آن مها سب ا س  .به این ترتلب ار را سیای
بادن ایی و تحالخ ار ار وب نظری مقالهح اد روش اسببهاای و کیابخانهای اسببیفااه
شیه اس  .ار این روش بایی اد سطح تحالخ تو لفی ور کراه و به سطح ت للهی و
انیقاای رسبلی .روش اسبهاای دمانی بهکار براه میشبوا " که یا تحقلقی تاریخی ار
اسببب انجام باشبببی و یا آن ه تحقل مرت ا با پیییه خای موجوا بواه ولی محق
ار یا شها سایی تحقلقات ق ای ار مورا آن مو ضوع برآمیه با شی .و یا آن ه پژوخد
نلاد به اسبببیفااه اد اسبببهاا و میارک را ایجاب ن ایی".تسبببارونانیح  )256 :1393با
اسبببیفااه اد این روش ام ان فراتر رفین اد دمان پژوخد و کاوش تفسبببلری وقایر
اجی ا ی پل شلن مل سر می شوا .تجزیه و تحالخ ا سهاا و اااهخای موجواح اد ج اه
روشخای مح سو توللی اااه ار ملیان مطالعه ا س  .این روش میتوانی شمانیاد
جییی و فلایر نشببیهای را به روی ملیان و فرآیهیخای جاری ار آن بگشببایی .کشببفح
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اسبببیخراطح ط قهب هیی و اردیابی آراء و ا ییه خا نلز اد ج اه فرآی هی خای فهون روش
اسبببهاای ار این تحقل اسببب  .ار این پژوخد با بهره،لری اد روش اسبببهاای و
کیابخانه ای ار برر سی کارخای انجام شیه تاکهونح تالش شیه به برر سی اقل تر این
موضببوع اد نالج بررسببی سببطح دنی،ی مرام اراین اسببیان با شببانصخای ،ونا،ون
پراانیه شوا.
ار کهار اسیفااه اد روش اسهاای و مرور کارخا و ایی،اهخای موجوا ار این دملههح
روش انجام این تحقل کلفی و ت هلز به کار براه شبببیه ار آن مصببباص ه اسببب .
خ انطور که میاانلی تحقل کلفی بر پایه برااشبب نظری و روششببهانیی واصیی
قرار نیارا .اد ج اه ویژ،ی خای م اص یات و اجرای تحقل کلفی میتوان به تهوع
روی راخای نظری و روشخای آنخا ا شاره کرا" .ار این صوده یز ا سیه اد تحقلقات
به مطالعه ایی،اهخای ذخهی میپراادنی .ا سیه ایگر ش خ،لری و جریان تعامالت را
مطالعه میکههیح و اسیه سوم به ان اج آنهی که سانیارخای ملیان اجی ا ی و معهای
پههان ا اج کهشگران را بادسادی کههی".تفالزح  )1387:18شلوهخای پژوخد کلفی
برای ک ز به پژوخ شگر برای ارک افراا ان سانی و ب سیرخای اجی ا ی و فرخهگی که
انسبببان خا ار آن دنی،ی میکههیح شببب خ ،رفیهانی".ار پژوخد کلفی خیف ارک
پیییهخا اد نقطه نظرم شارک کههی،ان و ار ب سیر نهاای و اجی ا ی ناص آنخا س
که این خیف خه گام ک یسبببادی یافیه خا ناا ییه ،رفیه میشبببوا".تاا نایی فرا و
ایگرانح )14 :1386ار پژوخد کلفیح شببب خ،لری مفهوم بخد ا بببای اد تحالخ
اااهخا ا س و ار طی ج رآوری اااهخا شروع می شواح بهابراین مفهوم سادی رو شی
اسب که محق کلفی اااهخا را سببادمانیخی و ارک میکهی .محققان کلفی به ان اج
یافین الگوخا و روابا میباشهیح اما آنها تحالخ را ار صالی که خهود ار صاج ج رآوری
اااهخا خسبببیهی شبببروع میکههیح به،ونهای که نیایج تحالخخای اوللهح مراصخ بعیی
ج رآوری اااه خا را خیای میکهی .به ارتی ایگرح نظریه و اطال ات به موادات خم
صرک میکههی و م خ ی ییگرنی .ت هلز بهکار ،رفیه شیه ار این مقالهح م صاص ه
ا س که انواع ،ونا،ونی اارا و محق با توجه به شرایا و مو ضوع تحقل ح اد ی ی اد
آنخا بهره می برا .اراین مقاله با توجه به پایلن بوان سببطح ااند ومی ار مهطقهح
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اد روش م صاص ه با میخ ص صان ا سیفااه شیه ا س  .افراای که اد سطح تح صلالت
باالیی ار صوده سواا ر سانهای بهرهمهی خ سیهی و ار ا سیان سل سیان و باو سیان
صضببور طوالنی میت ااشببیهانی".ار ایهجا به مصبباص هشببونیه نه به هوان یز کخ یا
شبببخص با ه به قابالید به هوان میخصبببص ار یز صوده ناص توجه میشبببوا.
میخ ص صان نه به هوان یز مورا مهفرا با ه به مهزله ن ایهی،ان یز ،روه ار ن ونه
،ه جا نیه میشبببو نی".تفا لزح )183 :1387ار ایه جا اد روش ن و نه،لری رایج ار
پژوخدخای کلفی یعهی ن ونه،لری تئوریز اسبببیفااه شبببیه اسببب که طی فرآیهی
پلو سیه و م سی ریح اااهخا را ج رآوریح کی،ذاری و تحالخ میکهی .ار این پژوخد
اد جامعهای آماریح به تعیاا  20میخصببص اسببیفااه شببیه و با طرح پرسببدخایی
میها سب با ار وب نظری مقالهح م صاص ه کی ی و نل ه باد ورت ،رفیه ا س  .ار
این نوع مصاص هح طرفلن یعهی پرسشگر و پاسخگوح محیوای خایی اصسا میکههی.
یعهی پر س شگر بایی رفا مو ضوعخای معلهی را مطرح کهی و فقا ار ن صوص آنخا
جواب اریاف کهی .پرسببد نل هباد برنالف پرسببد بسببیهح پاسببخگو را محیوا به
انیخاب پا سخی یگانه اد فهر سیی معلن ن یکهی با ه پر س شی ا س که " مقابخ آن
نالی ا س تا پا سخگوح پا سخ نوا را ار آنجا بهوی سی".تبل رح )206 :1386پا سخخای
ارائه شیه اد سوی میخصصان پلرامون نوع مصرف رسانهای ار سه امر آمودشح اوقات
فراغ و امهل اسیهبهیی شیه و ار جیوج آمیه اس  .ار پایان شرصی اد نیایج این
مصاص هخا ار سه بخد آمودشح اوقات فراغ و امهل ارائه شیه اس .
پیشینه تحقیق
ار بررسببی اسببیانخای مردی خ واره با پلدشببرطی روبهرو خسببیلم که نااییه
،رفین آنح رونی برنامهریزی و سلاسیگذاری را با مش خ روبهرو میکهی .برنورااری و
بهرهمهیی اد ام انات دنی،یح نلادمهی شرایا و دیرسان خایی اس که ن وا یا ک وا
آنخاح مهطقه را با شرایطی ا شوار روبهرو می سادا .اد ج اه مهمترین شرایاح وجوا
امهل ا س  .وجوا امهل ح امری ا س که دملهه خرنوع پل شرف و تو سعه و تغللر ار
س ز دنی،ی را ار راسیای به وا و برنورااری بلشیر فراخم می سادا .اد ج اه وامخ
مه ی که امهل سبلسبیان و باو سبیان و به ت ر آن امهل اقیصباای و اجی ا ی را
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خ واره تح تأثلر قرار اااهح شببب اف خای مذخ ی و قومی و به ت ر آن شببب افخای
اجی ا ی و اقی صاای ا س  .یم امهل صا خ اد ش افخای اجی ا ی خ واره موجب
تقسببلم و تجزیه ج عل و ت وین ،روهخای مخیاف می،راا .این شبب افخا میأثر اد
ویژ،یخای جغرافلایی و تهو ات تاریخی اسبب  .به این معهی که نوع و شبب ار و نحوه
ورتبهیی ش افخای اجی ا ی بر صسب وامخ مخیاف اد جامعهای به جامعه ایگر
و اد دمانی به دمان ایگر ار ارون یز ک شور میغلر ا س  .بر ص سب این تهوع میتوان
ش افخا را به فعاج یا غلرفعاج و سانیاری یا تاریخی تق سلم کرا" تب شلریهح :1388
 95و  )96اسببیانخای مردی ایران خ واره با مش ب خ امهل مردخا روبهرو بواه اس ب .
رابطه امهل و به وا او ضاع اقی صاایح مج و ه مقاالت میهو ی را ار رابطه با ا سیان
سببلسببیان و باو سببیان شبب خ اااه که با توجه به ناامن بوان مردخای شببرقیح این
موضببوع ار مقاالت میعیای مورا توجه قرار ،رفیه اسبب  .طاو ی ت )1395با روی را
ومی قومل خا ار این م سلر توجه کراه
توجه به تو سعهح بر خ سیگی و م شارک
و ار مقالهای با هوان "رابطه مهاسببب ات قومی و امهل ار اسبببیان سبببلسبببیان و
باو سیان" وروا ها ر بلگانه به سان سلاسی کشورخا با سوء اسیفااه اد ناخ گونی
اقوام و اقال خای قومی و مذخ ی راح میأثر اد وامخ اانای و سلاس خای مهطقهای و
بلنال اای این ک شورخا میاانی .اما شرایا غالب بر ا سیان سل سیان و باو سیان و
ضعف موجوا ار سطح پایلن ملزان برنورااریخاح دملهه توجه بل شیر پژوخ شگران به
این اسیان و مسائخ آن را با روی را توسعه و پلشرف ح فراخم کراه اس  .سطح پایلن
برنورااریخاح مسببئاه مه ی را پلدروی اکیر پژوخشببگران قرار اااه که گونه این
شببرایا برای اسببیان سببلسببیان و باو سببیان رقم نوراه اسب  .توجه به دوایا و ابعاا
،ونا،ون این مسبببئاهح مج و ه مقاالت میعیای را ار این صوده ،راآوراه اسببب  .ار
مقالهای با هوان "اردیابی ملزان توسببعهیافیگی شببهرسببیانخای اسببیان سببلسببیان و
باو سیان" کریمدااه ت )1398با خیف بررسی سطح توسعهیافیگی شهرخای اسیان به
بررسبببی سبببطح نیمات رفاه اجی ا ی توجه کراه اسببب  .ار مقالهای ایگر با هوان
"برآورا تابر تقا ضای مواا غذایی نانوارخای شهری ا سیان سل سیان و باو سیان"
اص ییجاویی و خ اران ت )1394به برر سی ملزان تقا ضای مواا غذایی اد راه برر سی
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اااه خای نام ارآ می و خزی هه نانوار خا پراان یها نی .یالعزیز آبیلنت )1390نلز با
روی را توجه به سطح تو سعهیافیگی ار ا سیان به برر سی " شلوهخای نوین تو سعه
کارآفریهی ار اسیان سلسیان و باو سیان" توجه کراه اس  .این مقاله نلز به ارسیی
معیقی اس که این اسیان با وجوا برنورااری اد مهابر ط لعی فراوان اد ملزان توللیح
ارآمی و رفاه پایلهی برنوراار ا س و تو سعه کارآفریهی اد وامخ دملهه ساد تغللر ار
این صوده اسبب  .این مسببئاه مجیاا ار مقاله ایگری که توسببا باقر کرا و خ اران
ت )1392انجام شیه به بررسی کارآفریهی روسیایی ار اسیان توجه ااشیه اس  .نیلجه
این پژوخد قابخ تأمخ ا س ؛ این مقاله ن شان میاخی که به ا یقاا م شارک کههی،ان
ار تحقل ح میغلرخایی ون توان هی سادی دنان و انیران رو سیایی و تو سعه فهاوری
اطال ات و ارت اطات ار روسببیاخای اسببیان با توسببعه کارآفریهی روسببیایی ارت اط
معهاااری نیارا .نیلجه این مقاله را به،ونهای ایگر نلز میتوان تحالخ کرا .خ انطور
که میاانلی نوع و ملزان مصبببرف افراا نسببب به انواع کاال و نیماتح تعللنکههیه
سطح رفاه اجی ا ی اس  .بلشیر این کاالخا و نیمات ار اسیان سلسیان و باو سیان
به کاالخای اسباسبی و ضبروری مرام نال به شبیه و صیی ار نیلجه نظرسبهجی ار
پژوخشی که به آن اشاره شیح توسعه فهاوری اطال ات و ارت اطات یا به ارتی سطح
م صرف ر سانهایح با تو سعه و به وا سطح معل شیی اد نظر مرام این مهاط ارت اط
معهاااری نیارا .این مهم ح به این معها س که نوع نگاه مرامح جایگاخی م سیقخ برای
شانص مصرف رسانهای قائخ ن واه و به هوان امری تأثلر،ذار بر تغللر س ز دنی،ی
رو به پل شرف و تو سعه به آن توجه ن شیه ا س  .توجه به روی را تو سعه و نلادخای
ماای اساسیح موجب یم توجه بر نلادخای ماای فرخهگی شیه اس  .س ز دنی،ی و
توجه به آن نلز ار مج و ه مقاالت مرت ا با ا سیان سل سیان و باو سیان ن س به
مج و ه مقاالت با روی را توسببعهح اد توجه و اق اج هیانی برنوراار ن واه اسبب  .اد
مهظری مرام شهانیی به نوع دنی،ی او قوم سلسیانی و باوچ توجه شیه اما به س ز
دنی،ی با شببانصخای تعریف شببیه پلرامون آن ک یر توجه شببیه اس ب  .ار این باره
میتوان به کار دار ی و خ اران ت )1393ا شاره کرا که با برر سی تأثلر س ز دنی،ی
سالم بر اسیر شغایح ار یا بررسی تأثلر شانصخای یز س ز دنی،ی سالم بر
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سالم افراا بواهانی .با توجه به پلشلهه موجواح ار پژوخد صاضر برآنلم تا با بررسی
مفهوم س ز دنی،ی و نوع آن ار ا سیان سل سیان و باو سیانح به ارائه شرصی اد
رفیارخای م صرفی مرام ار مهطقه مخ صو ا م صرف ر سانهای مرام ار این ا سیان
بپراادیم.
چارچوب مفهومی
سبک زندگی
رواط فزایهیه کاربرا مفهوم سبب ز دنی،یح ناشببی اد رند هی اخه انلر اوم
اجی ا ی به س فرخهگ اس و نشان اد آن اارا که سهخ شهاسی موجوا می ی بر
مفهوم ط قه اجی ا ی ار تحالخخای جامعهش بهاسببانهح توان ت للن این ،سببیرا،ی را
نیا شیه ا س  .براین ا سا میطا ی مفهومی خ چون س ز دنی،ی که  ،سیرا،ی و
کراارخای مع وج دنی،ی را تو لف میکهیح به ر ه ،فی ان مطالعات فرخهگی
وروا پلیا کهی .سببب ز دنی،ی با رشبببی فزایهیه مطالعات فرخهگیح جایگاه و اخ ل
دیاای را به مصرف رسانهای معطوف ااشیه اس .
لغ نامه انگال سی آک سفوراح می ی ا س اوللن ا سیفااه اد ا طالح س ز دنی،ی
تو سا آلفرا آالر روان شها ح ورت ،رفیه ا س  .او این ا ظالح را ار ساج 1929
برای اشبباره به ویژ،ی ا ببای فرا که ار کواکی شب خ می،لرا و بر ت ام واکهدخا و
رفیارخای او صاکم ا س ح بهکار برا .جورط دی خ اد این ا طالح ار فا سفه پوج که ار
ساج  1900ار آل ان مهی شر شیح اما ترج ه انگال سی آن تا اخه  1960ار ا سیر
ن واح اسیفااه کرا؛ ماکس وبر اد این ا طالح ار کیاب اقیصاا و جامعه ار ساج 1922
اسیفااه کراح اما بادخم ترج ه انگالسی این کیاب تا میتخا فراخم ن وا .س ز دنی،ی
توسببا وبر به هوان ابزار مه ی ار میج هی بعیی قشببربهیی اجی ا ی قا یاا کرا.
تا شیلاقی و م سا یح  )1389آن س ا ر سابقه ا سیفااه اد این ا طالح ار نو شیهخای
فران سوی و آل انی را به قرنخای خجیخم و صیی شانزاخم برمی،راانی .مفهوم س ز
دنی،ی ار تحقلقات آمری ایی ارباره صومهنشبببلهی ار اخه  1950و  1960به طور
و سلعی ا سیفااه شی و ،ر ه شایی این واژه ار مطالعات اولله مربوط به جامعه بطور
واضح اسیفااه نشیه باشیح اما سواب اییه آن ار آنخا اییه می شوا .ار طی اخهخای
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 1970و  1980سب ز دنی،یح ار ببورتخای مخیافد به هوان موضببوع ا ببای ار
برنی صودهخا بهور یاف  .تجی ویخح  37 :1395و  )38رخلاف خای تحقلقی میهو ی
جه ا سیفااه اد مفهوم س ز دنی،ی وجوا اارا .رخلاف خای وبریح نراه فرخهگیح
روانشهانییح تحقلقات بادار و روان اویح اوقات فراغ و ،راشگریح س ز دنی،یخای
م انیح سوسلاللسییح فرخهگ مصرفکههیهح جهسل و ،روهخای میفرقه؛ رخلاف خای
نه،انهای خسببیهی که میتوان به ببورتی تفصببلای و جیا،انه ارباره خریز اد آنخا
ح کرا .اد طرفی جه تحالخ س ز دنی،ی با مج و های اد مفاخلم رو به روایم
که تح هاویهی ون فعالل خا و رفیارخاح اردشخا و نگرشخاح ،روهخا ارمقابخ افرااح
تعامخ ،روخیح انسجامح قابخ شهاسایی بوان و انیخابح توانایی محق را ار بررسی باال
میبرنی.تخ ان 6 :تا  )50براسا این مفاخلم تعریفی اد س ز دنی،ی به اس میآیی
که به آنح قابال کاربرا اااه و به لحاظ نظری نلز آن را سبببوامهی میسبببادا .به این
ترتلب " س ز دنی،ی الگوی می ایزی اد رفیار شخصی و اجی ا ی اس که مشخصه
یز فرا یا ،روه اس ب  .رفیار شببامخ رفیارخایی اس ب که ار این روابا انلخ اس ب .
ارت اط با ایگر شببرکاح نانوااه و نویشبباونیانح اوسببیانح خ سببایگان و خ السببیخاح
رفیار م صرفیح اوقات فراغ ح کار با ا سی زا و بیون ا سی زا و فعالل مینی و ایهی.
الگو خای رف یار که با اردش خا و ویژ،ی خای اجی ا ی -ج علیی پلو نی ااراح م ن
اس ارجات مخیافی اد تعامخ اجی ا یح انسجام و قابخ شهان بوان را اارا باشهی و
ار فرآیهیی اد انیخاب ،سبببیراه یا محیوا شببب خ ،لرنی".تخ ان 59 :و  )60ار کهار
سایر شانصخایی که برا سا آن اق شار اجی ا ی اد خم می ایز می شونیح رفیارخای
مصرفی مخصو ا مصرف رسانهای به واسطه ضریب نفوذ و ،سیرهای که اارا اس نلز
به مو ضو ی ارنور توجه ار تو لف س ز دنی،ی ت ییخ شیه ا س  .ارواقر ارت اط
این شانص تمصرف رسانهای) با سایر شانصخا ارصوده رفیارخای مصرفیح میتوانی
نگاخی جامرتر اد س ز دنی،ی اق شار یا قومل خای مخیاف جامعه به ما ارائه کهی .ار
این مقاله تالش میشوا تا با ارائه تو لفی اد س ز دنی،ی مرام سلسیان و باو سیان
ار رفیارخای م صرفیح مخ صو ا م صرف ر سانهایح به این مهم توجه بل شیری م ذوج
شوا .برر سی نوع م صرف و تهوع موجوا ار این صودهح خم س ز دنی،ی افراا را به ما
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نشببان میاخی و خم دملهه مقولهبهیی نلادخا و مصببارف را برای ما فراخم میسببادا.
پژوخ شگرانی که با مقولهبهیی نلادخا و م صارف سروکار اارنیح مقلا خای م شابهی را
پل شههاا کراهانی .ارونو س ی و ا س ات اد سه مقوله نلادخای ا سا سی ،فیگو میکههی:
"الف) نلادخای اساسی ماای تتغذیه ح سرپهاه و بهیاش ) ب) نلادخای اساسی فرخهگی
تآمودشح فراغ و تفریحح امهل ) ط) نلادخای واالتر".ت ظل ی آرانیح)47 :1376
با توجه به موضوع این مقاله که رابطه میقابخ س ز دنی،ی و م صرف ر سانهای ار
آن مورا توجه قرار ،رفیهح برآنلم تا با بررسی نلادخای اساسی ماای و نلادخای اساسی
فرخهگی ار قالب سبببه شبببانص آمودشح فراغ و تفریحح و امهل با محوری نوع
مصببرف رسببانهایح به بررسببی س ب ز دنی،ی مرام ار این اسببیان بپراادیم .خ چهلن
برآنلم تا با برر سی رابطه میقابخ نلادخای ا سا سی ماای و فرخهگی بر ی ییگرح تأثلر و
تأثر این نلادخا بر ی ییگر را بهیر بشهاسلم.
 )1نیازهای اساسی مادی در سیستان و بلوچستان
ا سیان سل سیان و باو سیان با و سعیی صیوا  187502کلاومیر مربرح ار جهوب
شرقی ایران واقر شیه و اد این لحاظ پس اد ا سیان کرمان ار رت ه اوم قرار اارا .اد
شب اج به اسببیان نراسببان جهوبیح اد جهوب به اریای انح اد شببرب به کشببورخای
پاکسیان و افغانسیان و اد غرب به اسیانخای کرمان و خرمز،ان محیوا ،راییه اس .ت
مرکز آمار ایرانح  )1398این ا سیان اد او ناصله سل سیان و باو سیان ت ش لخ شیه
ا س  .سل سیان شامخ دابخ و شهرخای اطرافد ا س و باو سیان اربر،لرنیه بقله
شهرخا اد داخیان تا ابهار میبا شی .ت سالهامه آماری ا سیان سل سیان باو سیانح
.)2 :1398
رفیارخا و الگوخای مصرفی مرامح ی ی اد شانصخای نشان اخهیه س ز دنی،ی و
ملزان برنورااری مرام یز مهطقه اسببب  .ابعاا ،ونا،ون این مسبببئاه را میتوان با
مفهوم سطح رفاه اجی ا ی مورا بررسی قرار ااا .خ ان،ونه که ارپلشلهه مقاله اشاره
شبببیح ضبببعف موجوا ار ملزان برنورااریخا ار این اسبببیانح دملهه توجه بلشبببیر
پژوخشببگران به موضببوع رفاه اجی ا ی با روی را توسببعه را ارسببطح تأملن نلادخای
اساسی ماای فراخم کراهح و سایر نلادخا منج اه نلادخای اساسی فرخهگی و واالتر که
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دملهه فراخم شین خر ه بلشیر نلادخای اساسی ماای را به وجوا میآورا مورا توجه
قرار نگرفیه ا س  .بر این ا سا مج و ه اطال ات و ،زارشخای جامعی ار ن صوص
سبطح رفاه اجی ا ی با روی را نلادخای اسباسبی ماای موجوا اسب که به شبرح آن
میپراادیم.
رفاه اجی ا ی را میتوان مج و های می ش خ اد نیماتح مؤ س سات و نهااخا برای
تأملن دنی،ی مطاوب و برنورااری اد موخ خای ط لعی و مهابر اجی ا ی تعریف
کرا .طرفیاران رفاه اجی ا ی معیقینی که جه هخای نا ببی اد دنی،ی اجی ا ی ن ایی
به ا س نلاج پراادی ای بادار سپراه شوا .این اخیاف رفاخی شامخ توللی ام انات
رفاخی مع وج اسببب اما ار نظریات جیییح مهلا کران شبببرایا بهیر اد ج اه بل ه
بل اری نلز یز اولوی اان سیه شیه ا س  .اجرای سلا س خای ص اییی ار را سیای
تأملن رفاه اجی ا ی برای خ گانح ی ی اد سببلاسبب خای مورا پذیرش کشببورخا ار
سببطوح مخیاف توسببعه اس ب  .تاسببالمیح )5 :1393خ انطور که توسببعهیافیگی ار
کشببورخای مخیاف جهان اارای مراتب ،ونا،ون اس ب ح ار اانخ یز کشببور نلز رونی
توسعهیافیگی بلن اسیانخا و مهاط مخیاف ی سان ن یباشی .ایران نلز تاکهون اد این
قا یه مسییهی ن واه اس  .توسعهیافیگی کشور با توجه به تودیر فضای ناخ گن مهابر
و خ چهلن وامخ مخیاف اقیصاایح اجی ا ی و اقال ی مهاط ح اارای رونیی میهاسب
ن یباشی" .به ارت ایگر به ا ام انات بالقوه مهطقهایح توسعهیافیگی اسیانخای
کشببور م ن اسبب اربخدخای مخیاف ببهعییح کشبباوردی و نیمات با ی ییگر
میجانس ن اشی".تموالییح )242 :1386سطح بهیی توسعهح وضعل خریز اد مهاط
را نس به ی ییگر مشخص میکهی .ار کشور ما سلاس خای غلرا ولی ،ذشیه ار
م انیابیخای هعیی و نیماتی و رونی ت رکز،رایی ار تز شهر مساا و ماار شهر
ناصلهایح موج ات ا ای نابرابریخای ناصلهای بواه ا س  .سل سیان و باو سیان اد
ج اه اسیانخایی ا س که این سلاس خای غلرا ولیح وضعل کهونی سطح معلش
ار آن را با مش الت میعیای روبهرو کراه اس  .سطح رفاه اجی ا ی اسیان سلسیان
و باو سببیان ار پژوخدخای مخیافی مورا بررسببی قرار ،رفیه اس ب  .ار ی ی اد این
پژوخدخا با اسیفااه اد او ت هلز تاپسلس و روش موریس و مقایسه و ا ی ار سهجی
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به ا س آمیه اد این او روش ن شان اااه که "  ....که نیمات رفاه اجی ا ی ار ا سیان
پههاور سل سیان و باو سیان به ورت ااالنه تودیر ن شیه و شاخی ش اف ب سلار
دیاای بلن برنوراارترین شهرسیان تداخیان) و محرومترین شهرسیانخا تبا شهرسیان
فهوط  67ار ی و با شهرسیان ملرجاوه  53ار ی) اسیان خسیلم".ت کریمدااهح:1398
)13
ار بحث اد صا خ برآورا تابر تقاضای مواا غذایی ار نانوارخای شهری این اسیان
این نیلجه صا خ شیه که ک شدخای ارآمیی خ ه کاالخا می ا س و این ن شان
میاخی که ت ام ،روهخای کاالیی نرماج خسیهی و ار شرایا ثاب افزاید ارآمی تأثلر
می یی بر مقیار تقاضببای این کاالخا و بواجه انیصبباص یافیه به آنخا اارا" .کشببد
ارآمیی ،روه کاالی نان و غالتح شبببلر و تخم پرنی،انح ص وبات و سببب زیخاح قهی و
ش رح ای و نو شلینیخا و ااویهخا و ا شهیخا ک یر اد یز ا س که ن شان میاخی
این کاالخاح ضببروری خسببیهی؛ بهابراین افزاید تکاخد) یز ار ببیی ارآمیح مقیار
تقا ضای این کاالخا را ک یر اد یز ار ی افزاید تکاخد) نواخی ااا .اد سوی ایگر
به اللخ ایه ه کشبدخای ارآمیی برای ،روه کاالخای ،وشب ح روغنخا و ربیخاح و
ملوهخا و نش ار باالتر اد یز میباشیح اد ج اه کاالخای لوکس به ش ار میآیهی .ار
ملان نه ،روه کاالح ک یرین ک شد ارآمیی مربوط به ،روه ص وبات و س زیخا س و
نشان میاخی که مصرف این ،روه کاالح ک یرین تأثلر را اد ارآمی می،لرا .به اصی اج
دیاا این رفیار به اللخ پایلن بوان سبببهم خزیهه این ،روه اد کخ مخارط ری میاخی؛
خ چهلن بلشبیرین کشبد ارآمیی نلز به ،روه ،وشب تعا اارا که خ ان،ونه که
پلد اد این خم ،فیه شیح ن شان اخهیه این ا س که م صرف این ،روه کاال به و سلاه
نانوارخای شهری اسیان سلسیان و باو سیان به شیت به ارآمی آنخا وابسیه بواه و
بببا افزاید و کبباخد ارآمببی مقببیار مصبببرف این کبباال نلز افزاید یببا کبباخد
می،لرا".تاص یی جاویی و خ ارانح 103 :1394و  )104بررسببیخایی که ار جه
سطح سهجد رفاه اجی ا ی ار سلسیان و باو سیان ورت ،رفیه نشان میاخی که
سطح رفاه اجی ا ی با شانصخای ،ونا،ون تعریف شیه ار آنخاح پایلن اس .
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برا سا آمارخای موجواح سل سیان و باو سیان اد نظر ب سلاری اد شانصخای
اجی ا یح اقیصاای و توسعهح جزو محرومترین اسیانخای کشور اس " .این اسیان با
مج و ه محرومل خای دیرسانییح فقر و نابرابریح مش الت آمودشی و سالم رو به
روسببب  .به خ لن ال لخ ،راید به قا اب سبببو ن و مواا م خیر به ال لخ ن وا
دیر سان خای مهاسب اقیصاای و ضعف دملههخای اشیغاج سالم ار این اسیان وجوا
اارا ".تطاو یح  :1395ص )124بهابراین سببلاسببیگذاریخای غاا توسببعهایح پایلن
بوان سببطح رفاه اجی ا ی را برای این مهطقه به وجوا آوراه که دملهه شبب خ،لری
رنهای معلوب اد تیاوم فقر ار مهطقه را ش خ میاخی و ار نهای ا سیان سل سیان
و باو سیان را به اسیانی فقلر با س ز دنی،ی ضعلف و فقلرانه ت ییخ کراهانی.
فقر مفهومی اس که ارک آن به طور انیزا ی نلای اشوار نلس ح اما بلان آن به
ش ب ای مهاسببب و ای تقری ا غلرم ن اس ب  .ار ابییاح فقر به هوان یز مسببئاه
فرای و مربوط به امرار معاش و ناشببی اد ناکامیخای فرا تاقی میشببی که کار برای
آنانی که به راسیی به ان اج آن بوانی به انیاده کافی وجوا ااراح و ا،ر مرام فقلرنی به
اللخ ته ایشان اس  .صیی ،فیه میشی که خ ه به جز "اباهان" میاانهی که ط قات
پایلن بایی فقلر نگه اا شیه شونی ارغلر این ورت آنها خر،ز سخ کوش نخواخهی
بوا .به ویژه اد دمانی که مذخب جیییح یعهی پروتسببیانیلسببم به ت الن این انییشببه
پراان که کار ن ران و یا سخ کوش ن وان به خهگام کار یز ،هاه اس ح ون این
تاف کران وق نیاونی اسبب  .ارانیهای این اوره اارویهلسبب خای اجی ا ی قلیه
اا شیهی که و ضر نامطاوب دنی،ی فقرا بایی به هوان یز و سلاه مها سب برای نابوای
ضعفا و ارتقا موقعل شای سیهخا به ص ساب آیی .ویالام ،راخام سامهر ار اخه 1880
ا سییالج میکرا که نظام ط لع رقابیی ا س و به ب شر بر ا سا تواناییاش پاااش
اااه می شوا .با این تو لفات ار طوج هی سیه ،ذ شیهح با ایه ه جوامر ار صاج به
رسببل شببهانین برابری افراا بشببر بوا و آن را ار نظر میپذیراح اما اقیامات کافی
برای به وا شرایا نابرابرکه با ث محرومل می،رایی انجام ن شی .ار قرن صا ضرح به
ویژه بعی اد بحران بزرگ و جهگ جهانی اومح ایی،اه خا تغللر یاف و جامعه فقر را به
هوان یز آسبببلب اجی ا ی ناشبببی اد اج ارخایی نارط اد انیلار فراح تاقی ن وا.ت
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ظل ی آرانیح  )42 :1376توجه به این تعریف اد فقرح اریچهای را به روی مسببئوالن
و سلاسیگذاران اجی ا ی ،شوا تا جیا اد رفیارخای اجی ا ی و اقیصاای فرا فقلرح به
به وا اوضببباع معلشبببیی او ک ز کههی .توجه به فقر به هوان مسبببئاهای فرای یا
اجی ا یح سلا س ،ذاریخای میفاوتی را ش خ میاخی .دمانل ه مهطقهای به هوان
م انی فقلرح محروم یا کمبرنوراار شببب هان یه میشبببواح نوع ن گاه اما ل محور یا
سانیار،رایانه به م سئاه ح دملهه را جه به وا یا بیتر شین شرایا فراخم میکهی.
نگاه امال محورح فقر را صا بببخ یم تالش فرا ار به اسببب آوران ثروت تاقی
میکهی؛ اما نگاه سانیار،رایانه مج و های اد شرایظ را دملهه ساد ا ای یم تالش و
تحرک اراین مسببئاه میاانی .اسببیان سببلسببیان و باو سببیان به تأیلی بسببلاری اد
پژوخد خا ار موقعلیی قرار ،رفیه که مج و های اد شبببرایا اقیصببباایح اجی ا یح
جغرافلایی و  .....دملهه سلا س ،ذاریخای غاا ن س به این مهطقه را ش خ اااهح و
سانیاری فقلر و کمبرنوراار را برای اسیان رقم داه اس .
 )2نیازهای اساسی فرهنگی در سیستان و بلوچستان
خ انطور که ار ار وب مفهومی ،فیه شیح رفیارخای مصرفی مخصو ا مصرف
رسانهای به واسطه ضریب نفوذ و ،سیرهای که اارا اس ح به موضو ی ارنور توجه ار
تو لف س ز دنی،ی ت ییخ شیه اس  .ارواقر ارت اط این شانص با سایر شانصخا
ارصوده رفیارخای مصرفیح میتوانی نگاخی جامرتر ادس ز دنی،ی اقشار یا قومل خای
مخیاف جامعه به ما ارائه کهی .ر سانهخا به ویژه ار ک شورخای ار صاج تو سعهح سهم
قابخ توجهی ار تغللر سبب ز دنی،ی اارنی .بررسببیخا نشببان میاخی که رسببانهخا اد
طری ایجاا صس نلاد بلن جوانانح سببب ز دنی،ی آن خا را تح تأثلر قرار میاخی.
باتوجه به ایه ه م صرف ر سانهای جز نلادخای ا سا سی فرخهگی ا س ح با برر سی نوع
مصببرف رسببانهای مرام با شببانصخایی ون آمودشح اوقات فراغ ح و امهل به این
مسببئاه پراانیه شببی تا ارت اط ملان الگوخای مصببرفی با رفیارخای مصببرفی و روابا
میقابخ آنخا با خم بلشیر شهانیه شوا .ارت اط این سه شانص با نوع رسانهخای مورا
ا سیفااه مرامح ت للن کههیه س ز دنی،ی آنخا ار صوده کاالخای ا سا سی فرخهگی
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ا س  .بر ا سا م صاص هخای ورت ،رفیه ار اینبارهح اج اعنظری برم های سؤاالت
طراصی شیه وجوا ااشیه که به ورتی م سوط و مشروح ارائه می،راا :
 2-1نوع مصرف رسانهای مردم در منطقه
اردیابی ورت ،رفیه اد م صاص هخا ن شان میاخی که ملزان ا سیر سی و م صرف
مرام ن س به ر سانهخای موجوا ا م اد راایوح تاویزیونح ماخوارهح تافنخای خو ش هیح
ایهیرن و ش ب هخای اجی ا یح و رودنامه ی سببان نلس ب  .ار این مصبباص هخاح اغاب
میخصببصببان با تقسببلمبهیی مهطقه به او ناصله ش ب الی و جهوبی یا به ارت ایگر
مهاط برنوراار و مهاط کمبرنوراار به این موضبببوع پراانیهانی .بر این اسبببا
مصببرف رسببانهای غالب ار خ ه مهاط تاویزیونح و ک یرین رسببانه مورا اسببیفااهح
رودنامه اس  .ا،ر ه تاویزیون به هوان رسانه غالبح مورا اسیفااه مرام اس اما نوع
بهرهمهیی اد ش هخا ار مهاط ش الی و جهوبی با ی ییگر میفاوت ا س  .قوم باوچ
که ار جهوب ا سیان و نواصی ک یر برنوراار قرار ااراح با ا سیفااه اد ماخواره یتا اد
ر سانهخای پاک سیانی بهره میبرا .ضعف سله ایی و سریالی را نلز مح صوالت خهیی
برای آنخا پرمیکههی .اد تاویزیون ج هوری اسببالمی ک یر اسببیفااه مین ایهی .اللای
که بر این امر میرتب اسببب ح توجه به مسبببئاه تفاوت خای قومی و فرخهگی اسببب .
مصاص هخا بر این ن یه اشاره اارا که نام این ش ه بر،رفیه اد اریا ه نشز شیهای
ارنواصی ش ب الی اسببیان به نام "خامون" اس ب و این،ونه نامگذاری ش ب ه اسببیانی
م یهی بر نواصی سل سیانین شلن ا سیانح بر انیالفات سل سیانیخا و باوچخا ار این
دملهه اامن داه اسببب  .اد این رویح باوچ خا این شببب ه را اد آن نوا ن یاانهی .ار
بهرهمهیی اد تافنخای خوش ب هیح ایهیرن و فضببای مجادی نلزح ملزان اسببیرسببیخا
ی سان اردیابی ن یشوا .بر اسا مصاص هخای ورت ،رفیهح بهره،لری ادایهیرن ار
نواصی برنوراارتر ش الی میخ داخیان دیاا اسیفااه می شوا اما ار دابخ و قس خای
جهوبی اسببیان ک یرمورا اسببیفااه اسب  .این تقسببلمبهیی به معهای یم بهرهمهیی
کامخ ار نواصی جهوبی نلسببب با ه به نسببب ک یری اد آن اسبببیفااه میشبببوا و
خ انطور که ار پایلن توضلح اااه نواخی شیح نوع بهرهمهییخا میفاوت اس .
 2-2اوقات فراغت
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بهطور کای ملزان بهره،لری اد رسبببانهخا ار تأملن اوقات فراغ نسببب به ایگر
مهاط ک یر اردیابی میشببوا .تقسببلمبهیی مهطقه به او ناصله شبب الی و جهوبی به
سببب ب نوع و ملزان برنورااریخاح بر ملزان بهرهمهیی اد رسبببانهخا ار ،ذران اوقات
فراغ آنخا نلز اثر،ذار بواه اس  .ملزان بهرهمهیی ناصله ش الی اد تافن خوش هی و
ایهیرن و ش هخای اجی ا ی ن س به ناصله جهوبی بل شیر اردیابی می شوا .اما ار
تق سلمبهیی ایگری که برا سا او،انه شهر و رو سیا ورت ،رفیهح به این مو ضوع
توجه شیه که ار رو سیاخا ومهاط صا شلهایح اوقات فراغ بل شیر اد خ ه اد طری
اورخ ی خا و تاویزیون تأملن میشبببواح ال یه شببب ه خای تاویزیونی غلرایرانی یا به
ارتی ماخواره .ارواقر م انی فرخهگی اد طری رسانهخا ار این مهطقه به هوان امری
قویتر اد م انی ایهی خ میکهی و شببلعهخای نواصی شبب الی و مرام اخخ تسببهن
نواصی جهوبی را به خم نزایز می سادا .ت ساا فرخهگی صاکم بر مهطقه بلد اد خ ه
میأثر اد خ سایگی با پاکسیان و صضور قوم باوچ اس که بخشی اد این آنخا ار ایران
و بخ شی ار پاک سیان دنی،ی میکههی .ط لع و مو سلقی ار س ز دنی،ی باو ی و
تأملن اوقات فراغ ح ار باالترین ملزان م ن مورا ا سیفااه قرار می،لرا .با این صاج
افراا اد ملان ش هخای اجی ا یح ار ف ضای ایه سیا،رام ص ضور ش گلرتری اارنی و
ت ااج کالپخای "شوتی"خاح موا ظ مولویخاح و سان کالپخایی با تصویرسادیخای
مهفی اد آنونیخاح بلن آنها بسلار مح وب اس  .کواکانی که اسیرسی به ،وشیخای
انیرویی اارنیح مشبببیری بببفحه "شبببوتی"2خا ح نوان ایی با سبببالح و  ...خسبببیهی.
بخد خای شلعه ن شلن ش الی نلز تح ت ساا فرخهگ شلعی با روای پاک سیانی اد
آن خسیهی تا ایرانی.
 2نام دیگر آنها قاچاقبر است .این بار می تواند هرچیزی باشد؛ مجاز و غیرمجاز ،قاچاق و غیرقاچاق.
کاالیی که عوارض گمرکی آن پرداخت نشده ،به جای اینکه یکجا حمل شود ،به خودروهای سواری داده
میشود تا در صورت توقف توسط پلیس ،زیان کمتری کرده باشند .در این سالها که مشکالت اقتصادی
و بیکاری رشد باالیی داشته است ،تعداد شوتیها هم زیاد شده است؛ به اندازهای که میتوان گفت شوتی
هم تبدیل به شغل شده است.
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 2-3آموزش
اسببا و پایه خر توسببعهای آمودش و پرورش نلروی انسببانی آن جامعه اسبب .
تملرک الیح  )106 :1383ک وا سرمایه،ذاری ار سرمایهخای ان سانیح امخ ا ای
نادج بوان سطح ر شی و تو سعه ار این ا سیان ا س و تا دمانی که آمودش و پرورشح
اسیفااه اد اوم و ااند و افزاید سطح مهارتخای صرفهای ارتقا اااه نشواح باداخی
و کارایی نلروی کار و سبببرمایه ار سبببطح نادلی باقی میمانی و توسبببعه با کهیی و
خزیههخای سببهگلنتر ببورت می،لرا .ار امر آمودش نلزح تقسببلمبهیی مهطقه به او
ناصله شبب الی و جهوبی ک ز دیاای به شببهان بهیر ما ار این دملهه کراه اسبب .
خ انطور که ار بحث اد نوع مصرف رسانهای مطرح شیح یم اسیرسی ی سان مرام
به رسببانهخا ار امر آمودش نلز ببیب میکهی و بر شبب خ آمودش ار نواصی مخیاف
تأثلر،ذار بواه اس  .بهره،لری اد آمودش بلن مرام سلسیانی ساکن ار ناصله ش الی
بسببلار باال بواه و ملزان باالیی اد افراا تحصببلخ کراه را برای اسببیان رقم داه اس ب .
نواصی جهوبی ا سیانح به ن س ادمراکز آمود شی ک یری برنوراار ا س و بهرهمهیی
اد م یبنانهخا امری رایج اسب  .بسببلاری اد مولویخای اخخ سببه به شببغخ معا ی
ت ایخ ن شان میاخهی .تیریس ار این م یبنانهخا به ورتی سهیی انجام می شوا.
م یبنانهخا او کارکرا یه برای کواکان و نوجوانان ار نواصی جهوبی اسیان اارنی.
ی ی آن ه بعی اد فارغ شین اد میر سهح جه آمودش قرآن به این محخ میرونی .اوم
آن ه این سببب ز برای انیران مهط قه جااف یااه که بیوان هی خرموقر ارااه که هیح
ار نوانین ار میرسبببه را رخا کراه و به م یب برونی .ترک تحصبببلخ اغاب بعی اد
کال شبببشبببم اتفاب میافیی .ن وا میرسبببهح ک وا معامح اوری راه به ک ز فقر
اقی صاایح رنهای را ش خ میاخی که نوجوانان را اد ااامه تح صلخ محروم میکهی.
سطح سواا ااندآمودان ار ا سیان پایلن اردیابی می شوا و نیایج م صاص هخا ن شان
میاخی ن س به باده دمانی نه هیان اورح میال اه ساج ،ذ شیه اف ب سلاری ار امر
آمودش و پرورش ورت ،رفیه که االیخ میعیا اقیصاای و فرخهگی اارا .این مسئاه
یز اور باطای اد فقر و بیسواای را ار نوا ش خ میاخی؛ به این معها که کم سواای
ومی به نوبه نوا شرایا ا شیغاج ار صرفهخای تخ ص صی را برای مرام بومی مهلا

س ز دنی،ی و مصرف رسانهای ار سلسیان و باو سیان97 //

ن یکهی و ،راید وم را به مشاغخ غلرقانونی میخ قا اب ،سیرش میاخی .ار صاج
صاضبببر خم که به ناطر شبببلوع ویرو کرونا و تعطلای اغاب میار ار کشبببورح
ااندآمودان با بهره،لری اد فضببای مجادی به امر آمودش اشببیغاج اارنیح میار ار
برنی نواصی این ا سیان فعاج ا س و ار آمودش ک یر بهرهای اد ش هخای اجی ا ی
ار فضببای مجادی اارنی .ار این ایام تشببلوع کرونا)ح تاویزیون ار آمودش نقد مؤثری
اا شیه و اجاره ،و شی ب صورت رودانه ت ییخ به امری رایج جه اریاف آمودش شیه
اس .
 2-4امنیت
ا،ر ه امهل پلد شرط وجوا خرنوع نلادی ا س و نقد مه ی ار برآوراه شین
نلادخای ماای ا سا سی اارا اما ار این جا به هوان ی ی اد شانصخای مهم ار بحث
اد نلادخای اسا سی فرخهگی نلزح مورا توجه ا س  .ار ایهجا ملان نوع م صرف ر سانهای
با افزاید یا کاخد ناامهی ارت اط مسیقلم وجوا اارا .ار صاج صاضر قوم باوچ ساکن
ار نواصی جهوبی ا سیانح ا،ر ه به ن س یی پایلنتر اد نواصی ش الی اد انواع ر سانهخاح
مخصببو ببا تافنخای خوشبب هی بهرهمهی اسبب ح اما برنی ،روهخا ار آن با اسببیفااه
ادتافن خای خوش هی و فضای مجادی مخصو ا واتساپ و ایهسیا،رامح مسائخ قوملییح
قا اب مواا مخیر و وا،رایی اد ج هوری اسبببالمی را ان اج میکههی .ارواقر مج وع
محیوایی ار صاج رند بلن مرام ار این مهاط ح تف رات ت فلری و وخابی اسببب
که بلن جوانان ار فضببای مجادی اثراتی سببوء برجای ،ذاشببیه اس ب  .ک وا مهابر و
ام انات ماای ار کهار ملزان و نوع بهرهمهیی اد رسانهخا ار این مهطقه اثری مهفی بر
امهل موجوا ار آن ،ذاشیه و نو ی تهییی محسوب میشوا.
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نتیجهگیری
اخ ل فرخهگ به هوان امری م سیقخ و اثر،ذار بر س ز دنی،ی ان سانخا موجب
شی تا م سئاه برر سی س ز دنی،ی و م صرف ر سانهای ار سل سیان و باو سیانح به
هوان موضببوع این مقاله مورا توجه قرار ،لرا .خر نظام فرخهگی نلادمهی آن اس ب تا
ار کهار تأملن نلادخای فلزی ی بر ایجاا ارت اطات ج عی می ح ایجاا خوی فرخهگی
و ار نیلجه انسبببجام اجی ا ی بلشبببیر تالش کهی .یم توجه به خریز اد این نراه
نظام خاح ار کال نظام فرخهگی موجوا ایجاا مسبببئاه میکهی و دملهه شببب خ،لری
تهیییخا را فراخم میسببادا .ار بحث اد فرخهگ و اخ ل آن بر س ب ز دنی،یح ا،ر ه
ایی،اه مسببباا بر اف ار وم آن اسببب که تهها خهگامی به نلادخای غلرضبببروری
تفرخهگی) توجه میشببوا که نلاد معاش رفر شببیه باشببی؛ اما رابطه میقابخ نلادخای
ا سا سی ماای و فرخهگی ن شان میاخی که به نلادخای ا سا سی فرخهگی بایی به هوان
معلاری م سیقخ و اثر،ذار ار ارتقا نلادخای ا سا سی ماای توجه شوا .بهابراین اراین
مقاله بر این ن یه تأکلی میشبببوا که مصبببرف ابعاا ،ونا،ونی اارا و ا،ر ه برآوراه
نشین نلادخای اساسی ماای دملهه را برای رفر سایر نلادخا اد ج اه نلادخای فرخهگی
و واالتر فراخم ن یکهی؛ اما خر کیام اد این ،روه نلادخاح اارای جایگاخی م سیقخ ا س
و تأثلر،ذاری و تأثلر پذیری آن بایی مورا توجه قرار ،لرا .خ انطور که ار باال ،فیه
شببیح یم بهرهمهیی مهاسببب مرام اسببیان اد رسببانهخا ار سببه امر آمودشح تفریح و
امهل دملهه تیاوم شرایا نامها سب ار مهطقه را برای مرام فراخم آوراه ا س  .یم
بهرهمهیی وم اد رسبببانهخای مهاسبببب ار امر آمودش ون تافنخای خوشببب هیح
ایهیرن یا شببب هخای تاویزیونی اانای و بهره،لری اد فضبببای آمودشبببی سبببهییح
مخصو ا ار نواصی جهوبی اسیانح دملهه تیاوم بی سواای ومی و به ت ر آن کاخد
آ،اخی ار سطوح مخیاف دنی،ی اجی ا یح اقی صاای و  ....را رقم داه ا س  .ار ایهجا
رابطه میقابخ نلادخای اساسی ماای و فرخهگی با ک وا سرمایه،ذاری ار سرمایهخای
ماایح امخ ا ببای نادج بوان و فقلرانه بوان سبب ز دنی،ی ار این اسببیان را فراخم
میکهی اما ن وا و ک وا نلادخای اساسی فرخهگی نلزح آن را تقوی کراه و بر اثر ن وا
محیواخای سببالم و سببادنیه به شببرایا موجوا تیاوم میبخشببی .تا دمانی که نهااخای
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مخیاف مخصبببو بببا آمودش و پرورشح اسبببیفااه اد اوم و ااند و افزاید سبببطح
م هارت خای صرفهای را ارت قا نیااه و ک وا خای ماای و فرخهگی موجوا ار مهط قه
پاسخ اااه نشواح باداخی و کارایی نلروی کار و سرمایه ار سطح نادلی باقی میمانی و
تو سعه با کهیی و خزیههخای سهگلنتر ورت می،لرا .ار مقیمه تو ضلح اااه شی
که نوع بهره،لری اد رسببانهخا مج و های اد فر بب خا و تهیییخا را فراخم میسببادا.
رسببانهخا اد طری ایجاا صس نلادح سببهم قابخ توجهی ار تغللر سبب ز دنی،ی مرام
اارنی .دمانل ه این نلادخا به ببورتی ببحلح پاسببخ اااه نشببواح دملهه شبب خ،لری
راهخایی ایگر فراخم شیه و نو ی تهییی مح سوب می شوا .ملزان و نوع بهره،لری اد
تافنخای خوش ب هی و فضببای مجادی ار مسببائخ قوملییح قا اب مواا مخیرح محیوای
موا ظ برنی مولویخا و وا،رایی سلا سی اد ج اه م صاای تهییی مح سوب می شوا.
بهابراین بررسی رفیارخای مصرفی ار او سطح نلادخای اساسی ماای و فرخهگی نشان
میاخی که مرام این مهطقه به طور کای اد سببطح دنی،ی ضببعلفی برنوراارنی و نوع
برای مرام این
،سیرش رسانهخا ار قالب ابزارخای میهوعح مهجر به ش خ،لری فر
اسیان نشیه اس .
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