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Abstract 
The main goal of this study is to explore factors associated with youth 
Zahedani Farsi language programs. Here's the target audience of young 
people in Zahedan city who has been considered as a population. The sample 
size is 390 chosen by the blending sampling method. That is, by using 
multistage quota, population or sample size was selected and then data were 
collected and analyzed by questionnaire. The theoretical framework of this 
research is gratifications theory based on the needs and interests, and 
different motivations to use their satellite. That's why the idea of \ "use and 
satisfaction \" in this study seems necessary. They are there for satellite 
programs. There is a significant relationship between the knowledge of the 
audience with the tendencies of satellite programs. On the other hand, there 
is no significant relationship between age, socio-economic status, gender, 
and religion. 

Keywords: Orientation Satellite, Youth, City Of Zahedan, Use, 

Satisfaction. 
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 یفارس یا ماهواره یها جوانان به برنامه شیعوامل مرتبط برگرا

 ساله شهر زاهدان( 03-81 نیب نی: سنیزبان )مطالعه مورد
 

 

  سعد مجاهد  
، ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یعلوم ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعدانشجوی 

 .رانیتهران، ا
 

 

   اءیاصغر ک یعل
دانشگاه عالمه  ،یدانشکده علوم ارتباطات اجتماع یروزنامه نگار گروه استاد

 .رانی، تهران، اییطباطبا
 

   یمراد دیسع
 ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یعلوم ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات اجتماع یدانشجو

 .رانیتهران، ا

  چکیده
گرايشجوانانزاهدان برنامهاينپژوهشبهدنبالکشفعواملمرتبطبا ياماهوارهزبانیفارسهايیبه

دهدوآياهاسوقمیرابهاستفادهازاينشبکههاآناياست.سؤالاصلیايناستکهچهنیازهايرسانه

تواندزمینهرابرايايجادنگرشمثبتبهشود،میهايداخلیتأمیننمیعواملونیازهايیکهتوسطرسانه

اساس،درنيفراهمکند؟بهرازبانیفارسايهايماهوارهاستفادهازبرنامهتيرنهاداستفادهازماهوارهو

روشاينپژوهشپیمايشاستو شد. رضامندياستفاده و استفاده نظريه چارچوبنظريپژوهشاز

 با برابر نمونه حجم زاهدانیهستند، آماريجوانان روش093جامعه از انتخابآن براي استکه نفر

نهنمو است. شده ترکیبیاستفاده تلفیقیو تکنیکصورتنيبدگیري، از استفاده با وياچندمرحلهکه

سهمیه نمونه حجم يا جمعیت جمعشدهانتخاباي، اطالعات پرسشنامه ابزار با سپس موردو و آوري

ماهوارهدسترسیدرصدازجوانانزاهدانبه56کهدهدینتايجپژوهشنشانمقرارگرفت.لیوتحلهيتجز

رابطهمعناداريبینمیزاننیچنهم.کنندیکمترازيکساعتماهوارهتماشامهاآندرصداز66دارندو

گرايش با ايران اسالمی جمهوري نظام به مخاطبان تعلق برنامههاآناحساس از استفاده به هاينسبت

براينرابطهمعناداريبیماهواره عالوه گرايشايوجوددارد. هاآننمیزانآگاهیودانشمخاطبانبا
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برنامه به ماهوارهنسبت وياهاي اقتصادي پايگاه سن، بین معناداري رابطه طرفديگر از دارد. وجود

ايوجودندارد.هايماهوارهاجتماعی،جنسومیزاندينداريباگرايشبهاستفادهازشبکه

زبان، جوانان شهرستان زاهدان، استفاده و  یفارس یا هماهوار یها شبکه ش،یگرا :ها واژهکلید

.یرضامند
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 مقدمه 

يانسانیوجودارتباطاتوسیعوگسترده،دنیايامروزفردمنحصربههاييکیازويژگی

جامعهجديدراچنانازجوامعپیشینمتمايزساختهکهعصرنو،است.گسترشارتباطات

هارسانه،اياند.درچنینجامعهاجامعهاطالعاتیخواندهراعصرارتباطاتوجامعهامروزر

کنند.نقشیبسیارمهمايفامی،عنصريکلیديدرارتباطاتعنوانبهووسايلارتباطجمعی

اطالعاتیکنونیرسانه جامعه يکیازهايماهوارههايفراگیريچونتلويزيوندر ايبه

درپیدايشعاداتهارسانهاست.اينتتبديلشدهبازتولیدوتوزيعمعرف،منابعمهمتولید

تکوينفرهنگجهانیونزديککردن،هاورفتارانسانيوخوخلق،تغییردرباورها،تازه

سهمیشگرفدارند.،جوامعوملل

باکارکردهايمتنوعیکهدرجامعهدارندیجمعارتباطوسايلیطورکلبه همواره،

هايجمعیومحیطاطرافخودهستند.گسترشروزافزونرسانهدرتعاملطبیعیباجامعه

استفادهازسببشدهتارقابتشديديبرايجذبمخاطبدربینرسانه هاپديدارشود.

روش نیتأمهاي و نیازها به توجه و مخاطبان اقناع و آنانيهانگرشرضايت بسیار،

؛سپاردرابهرسانهرقیبمیفرصت،قرارگیردیتوجهکمضرورياستکههرگاهمورد

گیريوانتخابقدرتتصمیمانسانباارادهوداراي،بنابراينبايدتوجهداشتکهمخاطب

بانیازهاومصالحخودمتناسبنبیند (.033:::0:،پذيرد)پويانمی،است؛کههرآنچهرا

فناورنیبنيدرا شبکهيهاي، ظهور و ارتباطی ماهوارهنوين ايهاي تازه، برايفضاي اي

است. فراهمآورده مخاطبانرا انبوه انتقالسريعآنبه و باقاطعیتبتوانديشاخلقپیام

هیچ يحدومرزگفتامروزه ورود نیستمانع خودياشهياندقادر نفوذ حوزه به ديگر

شود رسانه، میزيرا سعی ماهواره از استفاده بخصوص ممکن طريق هر از کنندها

حوزهاندادست در خود رسانهزي ذائقه بر تا افزايشداده مختلفرا مخاطبانهاي اي

گذاريدرحدياستکهشناختتصويروتأثیراين؛وگذارباشندتأثیرهايمیزبانکشور

هابهدلیلدهنداينرسانههايپیرامونیشکلمیهاينوينراازمحیطوپديدهدرکنسل

فراگیرشان و دائمی عبهحضور نهادهايیچوننوان جايگزين موارد برخی در و مکمل
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اندرسمیشدهيريپذجامعهملیوديگرنهادهاييمایصداوس،وپرورشآموزش،خانواده

معرفتعنوانبهو دريافت اصلی مراجع و منابع از ارزشيکی جديدو نسل هاي

مرزاندشدهليتبد گذشتناز با کمکفناوريماهواره تلويزيونبا هايملیيککشور.

وعناصرفرهنگیيکجامعهدرمیانجوامعديگراستقادربهپخشوانتشارارزش ها

ايباعثگشتهاستکهتغییراتوتحوالتارزشیهايماهوارهخاصیتفراملیتلويزيون

دهددربیشترکشورهايجهانباشتابزياديهمراهشودنتايجمیدانیاينگلهارتنشانمی

فنا رسانهوريکه و اطالعات و ارتباطات نوين تغییرهاي در مهمی نقش فراملی هاي

هاوسبکزندگیهاوباورهايمردمجهانداشتهوباعثتغییراتبزرگدرارزشارزش

( است. شده Inglehart, 1399: 15مردم تغییراتمیبیترتنيابه( که کرد اذعان توان

ارتباطا و اطالعات فناوري در نقشرسانهسريع اهمیت و وت شخصی زندگی در ها

 مختلفی نتايج جامعه افراد زمینهازجملهگروهی تغییر فرهنگیيهاارزشهاي اجتماعی

اخالقیقانونیدينیوغیرهرابهدنبالداشتهاست.

اتآندرتأثیريکیازمسائلجامعهماموضوعماهوارهو،درحالحاضررونيازا

شبکه ؛بسیاريشدهيزيربرنامهگستردهو،متنوعيهابرنامهباياماهوارههايجامعهاست.

ارزش تحتاز را جوان قشر خصوصاً جامعه سیاسیهر قرارتأثیرهايفرهنگیو خود

دهدیم نگرش. باورهاها، ، جامعهيیهاارزشهويتو فرهنگهمان مهم عناصر از که

وبرايگردندیمبحرانوتزلزلدچاريارهماهوايهاشبکهتحتنفوذ،شوندیممحسوب

شود.شايدهايعمیقیمیموجبنگرانی،ايکهدغدغهنسلجوانخودراداردهرجامعه

سال در آنرا از مجلسشوراياسالمیاستفاده که بود 030:همینعلتموجبشده

ياماهوارهيهاکانالاعالمکندولیاينممنوعیتموجبعدمدسترسینشدهویرقانونیغ

شدهاست.هاآنبخشیاززندگیروزمره،اقشارجوانژهيوبهخاصيهاگروهدر

سال در اينکه به توجه شبکهبا بر عالوه ايران در اخیر داخلیهاي تلويزيونی هاي

ايهايماهوارهکانال ايرانیزبانیفارسهايشبکهخصوصبه، حیاتاجتماعیجامعه در

جوانانبیشترازسايراقشارجامعهازايننیبنيدراترشپیداکردهاست؛ضريبنفوذوگس
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میشبکه استفاده اينها به باعثگرايشجوانان عواملیکه تا تالششده هابرنامهکنند

استانسیستان،ازمیانمناطقمختلفکشور،براينافزونقرارگیرد.یموردبررسشودیم

مرزيخاصوهمسايگیباکشورهايخارجیوهمچنینداراوبلوچستانبهدلیلشرايط

اجتماعیواقتصادي؛واجدشرايطخاصینسبتبهساير،خاصفرهنگیيهایژگيوبودن

میاستان ها ويژگیکهيطوربهباشد. تفاوتاين داراي کشوري آمارهاي در هايها

استان ساير به نسبت چشمگیري است. ديگر موارازجملههاي میاين شرايطد به توان

داشتنبیشترينآماربیکاريوهمچنیننبودوضعیتشغلیمناسباشارهازجملهاقتصادي

کردوياازنظرفرهنگیکهبیشترينجمعیتاستانازقومیتبلوچتشکیلشدهاستکه

کشورتفاوتدارد.يهااستانهمازنظرزبانوهممذهبباساير

نتخابچنینموضوعیآناستکهباتوجهبهتبلیغاتودغدغهاصلیا،بدينروي

برنامه مخرب وازجملههاي معاند کشورهاي توسط سنی و وحدتشیعه گرفتن نشانه

بیکاريجوانانوباوجودودهندیمهايیکهدراينزمینهصورتخارجیوبزرگنمايی

 نسبتيهالیپتانسداشتن نظامبههنجارشکن برن، اين که توسطامهبدانیم اندازه چه تا ها

گرايششودورضايتجوانانسیستانیاستفادهمی بخشاست؟همچنینعواملمرتبطبا

چیست؟زبانیفارسايهايماهوارهجوانانزاهدانبهبرنامه

 مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته

اتومفاهیمیچونهايپژوهشازنظريادبیاتويافتهيآورجمعبراينگارشاينمقالهو

رضايت تولید فرهنگی، صنايع فرهنگی، ماهوارهامپريالیسم ارتباطیيها، وشدنیجهان،

فناوريتأثیر هاات فرهنگینظريه، سرمايه هاي نگرشنظريه، با مرتبط ،هاهاي

نظريۀيادگیري ، ناهماهنگی هماهنگیيا ثباتشناختی()یشناختنظريۀ انگیزشی، ،نظريۀ

هايمرتبطبااهدافوهايدينداريونظريههايمربوطبهگونهنظريه،ارتباطاتهاينظريه

توجهبهياماهوارههايهايپشتیبانشبکهنحوهعملکردسازمان شدهاستکهبا استفاده

رضامندي و استفاده نظريه به صرفاً مقاله محدود فضاي نظريه، و فناوري هايپذيرش

شود.باموضوعمقالهدرارتباطهستندپرداختهمیسرمايهفرهنگیکهمشخصاً
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 نظریه استفاده و رضامندي

(توصیفشد.در969:کاتز)ازالهیويامقالهرويکرداستفادهوخشنودينخستینباردر

 ادعايبرنارد به کاتز مرده969:برلسون)آنمقاله نظر پژوهشارتباطاتبه کهحوزه )

ديآیم اس، کاتز داد. پاسخ که کرد استياحوزهتدالل موت به مشرف که مطالعه،

یجمعارتباط بیشتر که شد متذکر وي است. متقاعدسازي عنوان يهاپژوهشتحت

ارتباطیتاآنزمانمعطوفبهتحقیقدرموردآثارپیکارهاياقناعیبررويمخاطبانبوده

رسانهباافرادچه"دهکهپاسخبهاينپرسشبو،است.بهگفتهکاتزهدفايننوعپژوهش

اندکهارتباطجمعیاثرکمیبرمتقاعدساختننشاندادههاپژوهشبیشتراين"؟کنندیم

افراددارد رويآوردندکهداراياثر؛ متغیرهايیمثلنفوذگروه بنابراينپژوهشگرانبه

(.:03::183،سورينوتانکاردبودند)بیشتري

هايويدربرنیازهاوانگیزه،منفعالانگاشتنمخاطبنظريهاستفادهورضامنديض

رسانه از استفاده میتأکیدها و آنکند ارزشبر هااستکه نقشاجتماعی، و عاليق

انتخاب،خواهندببینندوبشنوندرامیآنچهمخاطبانمهماستومردمبراساساينعوامل

صلینظريهاستفادهورضامنديايناستفرضا،(بنابراين:09::38،مهديزادهکنند)می

بهدنبالمحتوايیهستندکهبیشترينرضايترا،فعالصورتبهشیوبکم،افرادمخاطبکه

وعاليقفردسازدیمبرايآنانفراهم نیازها میزاناينرضايتبستگیبه .( ويندالدارد

(.035::831،وهمکاران

ستفادهورضامنديرامشخصکردهاست:(پنجفرضبنیاديننظريها990:رابین)

از: استفاده مردمدر هدفمنديبرايهارسانه. چنینرفتار هستند. انگیزه دارايهدفو

سودمنداستوپیامدهايیبرايخودشانوجامعهدارد.هاآن

خودمردم.8 امیال يا نیازها ساختن برآورده براي استفاده، ارتباطی محتواي و منابع از

رسانهمی از استفاده کنند. منظوربه، منفعت يا جستجويازجملهکسبرضايت

اطالعاتبرايتقلیلشکوترديدوحلمسائلومشکالتشخصیاست.
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عواملاجتماعیو0 یشناختروان. ارتباطیپاسخیبه، رفتار ارتباطیاست. رفتار واسطه

میانجیرسانه به يهاتیوضعها تعاملمیانفرديیشناخترواناجتماعیو ،مانند

مقولهاجتماعیوشخصیتاست.

توجهواستفادهمخاطبرقابتوجود،برايانتخاب،هاوديگراشکالارتباط.بینرسانه1

عبارتی به دارد. ارتباطرسانه، ارتباطمیانفرديبیناشکال ايو برايبرآورده،

رابطهوجوددارد.هاخواستهساختننیازهاو

در6 افرادروابطبینرسانه. و ها رسانه، با مقايسه در افراد معموالً و نفوذ گذاريتأثیرها

بیشتريدارند.

مابهدنبالشناسايیعواملمرتبطباگرايشمخاطبانجوان،هايايننظريهبراساسفرض

يشکهسببگرایشناختروانعواملاجتماعیو،ايهستیمهايماهوارهزاهدانیبهبرنامه

شود.آنانبهماهوارهمی

 نظریه پذیرش فناوري

تمايـلکندیم(يکمدلمبتنیبرتمايلاستکهتـصريحTAM):مدلپذيرشفنّاوري

کنندهخـوبیبـراياسـتفادهواقعـیازآنفناورياسـتینیبشیپبـهپذيرشيکفناوري

زفناورياطالعاتوارتباطاتنیزبراساسآنرفتارکاربرانراپیشازاستفادهاتوانیمو

فناوريبرینیبشیپ از برداشتذهنیافراد استکه استوار اينعقیده اينمدلبر کرد.

فناوريهاآننگرش )میتأثیرنسبتبه کیمگذارد 8:3لیو پذيرش8339، به تمايل .)،

امواقعیگرايشذهنیيـکفردبرايانجاميکرفتارخاصاستکهعاملمهمیدرانج

اينمدلرودیمآنرفتاربهشـمار . عنوانبهکه(TRA)0ازنظريهمعروفعملمستدل،

مـشتقشـده،شدهگرفتهوتبیینچگونگیرفتارانساندرنظرینیبشیپچـارچوبیبـراي

نظريـهعملمستدل اسـت. کهدرجريانحرکتازاعتقادها، نگرشروابطعلیرا وها،

داردبـهاشيگرا وجود رفتار ه می، شکلمشخص که فناوري پذيرش مدل کند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. The Technology Acceptance Model 
2. Lee & Kim 
3. The Theory of Reasoned Action 
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استياافتهيرییتغ مستدل عمل نظريه از ، وینیبشیپبراي اطالعات فناوري پذيرش

،يامتغیرهاياعتقاداتینظريهعمـلمـستدلهاکنندهنییتعساختنارتباطـاتبـاجـايگزين

بودنوبرداشتذهنیازآسانیاستفادهبهکاربـادومؤلفـهکلیـديبرداشتذهنیازمفید

طوربه،برداشتذهنیازآسـانیاسـتفاده،درمدلپذيرشفناوري،رود.عالوهبـراينمی

مـستقیم ، تأثیر بودن مفید از برداشتذهنی گذاردیمبـر ، دو هر پذيرشهانياکه در

مستقیمبرطوربهرهايبیرونیکهمتغی،هستند.همچنینمؤثرفناورياطالعاتوارتباطات

برداشتذهنـیازمفیدبودنوآسانیاستفادهتأثیردارند ممکناستعواملمهمـیدر،

 شامل که باشند فناوري پـذيرش ارتباطاتيهایژگيومـدل و اطالعات ،فناوري

لینظريهقابلقبو،ادشدهيمدلرسدیمفـرديمتغیرهايمحیطیاستبهنظريهایژگيو

بـرايمطالعـهرفتـارپذيرشـیکاربراندرزمینهفناوري،اطالعاتیيهانظامدربینمحققان

(.اينمدلبهتوضیحفناورياطالعاتWeng et al, 2015:67باشد)اطالعاتوارتباطات

 سیستم از استفاده بر که ديگر زيربنايی وظیفه دو شناسايی و وظايف انجام تأثیردر

شدهادراک.سودمنديشدهادراکوسهولتشدهادراک:سودمنديپردازدی،مگذاردمی

افرادمعتقدندکهاستفادهازسیستمیخاصعملکردکاري»بهمعنايدرجهاستکهدرآن

وريکاروسیستمشغلیکهمفهومیمرتبطبااثربخشیوبهره«آنانراافزايشخواهدداد

عقايدفرديدر»اياستکهدرآندرجهشدهادراکباشد.ازطرفديگرسهولتفردمی

تالش عارياز سیستمیخاصرا از استفاده آن )می« برGupta et al, 2008:12داند .)

وشدهادراکپرسشنامهطراحیشدوسعیتاسودمنديسؤاالتاساسايننظريهبرخیاز

شود.مخاطبانبراياستفادهازماهوارهشناسايیشدهادراکسهولت

 نظریه سرمایه فرهنگي

پناهی شود. فرهنگارائه از استتعريفی الزم ابتدا فرهنگی بحثسرمايه برايشروع

 را گونهاينفرهنگ اجزايی»کندیمتعريف از متشکل منسجم نسبتاً نظامی فرهنگ

يرمادیغ ارزششامل هنجارهاها، نهادها، اعتقادات، و باورها ورسومآداب، ،دانش،

مصرفیاطالعا کاالهاي همچنین و رايج )ت ابزار تکنولوژي(، نسبتاً، فرهنگی میراث
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مشترکبیناعضاييکگروهاجتماعياجامعهاستکهازطريقيادگیريازنسلیبهنسل

تعريفابزارهاينيدرا(.036::95،پناهی«)ديگرمنتقلشدهاستوماهیتنماديندارد

تلقیشدهاست.ماديوکاالهايمصرفیجزءفرهنگ

وسپسشدهیمعرففرانسويشناسجامعهتوسطپیربورديو«سرمايهفرهنگی»مفهوم

بخصوصنابرابريآموزشیبهکارگرفتههادهيپددرتحقیقاتاجتماعیمختلفبرايتبیین

ازاندعبارت؛کهوجودداشتهباشدتواندیمشد.ازنظربورديوسرمايهفرهنگیبهسهشکل

 پايدارذهنیويهارغبتبهمعناي،سرمايهفرهنگیدرونیشدهحالت

،وجسمیشودیمبیرونیاستکهجزءجدانشدنیوجودشخصياخصلتاوتبديل

فرهنگی»حالت سرمايه » فرهنگی کاالهاي شکل به کتابريتصاورینظعینیتيافته ها،،

هانامهلغت ، و آالتنیماشابزارها و ... سرمايه حالت و ،بورديو)شدهنهينهادفرهنگی

:03::031.)

 فرهنگی سرمايه از نوعی شده درونی فرهنگی صورتبهسرمايه يرپايدتمايالت

است بدنیافراد ذهنیو درونیمرورزمانبهکه افراد وجود پرورشدر تربیتو اثر در

جداکردآنرادرشخصتوانینمعبارتیارزشبرخالفسايراشکالسرمايهبه.شودیم

بهتعبیربورديواينسرمايهجزوکالبدشخصشده بهشخصديگريمنتقلنمود. وفوراً

داردکهفردخودباصرفزمانوتمرينآنرادرکالبدبرآناستودرونیشدنداللت

(.:1:،هماناست)خودجايداده

 و مادي اشیاي قالب در يافته عینیت فرهنگی نظیيیهارسانهسرمايه ها،نوشتهر

ابزارهاهاینقاش ، بعد از و غیر اشيمادو اقتصادي سرمايه است.انتقالقابلهمچون

ازحالنيباا ايننوع مسکنپنداشت. اتومبیليا مادينظیر يکشیء نبايدصرفاً را آن

درنظرداشتآنچهقابلیتديباسرمايهپیوندتنگاتنگیباسرمايهفرهنگیدرونیشدهدارد.

نتقالراداردمالکیتقانونیآناستونهلزوماًدانشوبینشالزمبرايدرکواستفادها

)تملکابزارهايمصرفآن آن کهاز است.( فرهنگیدرونیشده نيبدنوعیسرمايه

لذا ترتیبکاالهايفرهنگیهمبهلحاظماديوهمبهلحاظنمادينقابلتملکهستند.
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برخوردارکاالياشخصاًبايدازسرمايهفرهنگیدرونیشدهبرايتملکواقعیآنصاحب

حاکیازآناستکهزیچهمهبنابراين؛صاحبايننوعسرمايهرابهخدمتبگیردايباشد

ابزار با فرهنگیدرآمیخته افزايشسرمايه نیرويجمعی]دیتولبا فناورياطالعات[ نظیر

(.031::10:،ارد)بورديوصاحبانسرمايهفرهنگینیزروبهفزونید

قالبمدارکدانشگاهیشدهنهينهادسرمايهفرهنگی بورديودر سرمايه»عنوانبهرا

وآنرانوعیسرمايهفرهنگیعینیتيافتهدهدیمقراریموردبررس«آموزشیيادانشگاهی

 قالبمدارکتحصیلی داندیمدر يکسانی کردن خنثی براي سرمايهيحدومرزهاکه

(63:،هماناست)گیدرونیشدهوشخصحاملآنفرهن

 اينجا مصرفوسبکزندگیصرفاًدر بهچارچوبفکريبورديودرباره سرمايه،

می فرهنگی درواقعپردازيم. نوعی )تمايز( بورديو مهم سبکیشناسجامعهاثر و سلیقه

دیتأکشناختیزيبايیيهاذائقهيریگشکلاجتماعیدريهانهیزمزندگیاستکهبرنقش

کندیم با تحلیلمیيهابرداشتو آنچهکهدرفلسفه يا وفردگرايانه شودذاتگرايانه

مخالفاست.شدتبه

 از را مصرفکاالها بحثمربوطبه اينموضوعتأثیربورديو به افراد مصرفدر

 دادن نشان براي ابزاري به مصرف چگونه استکه اجتماعیيزهايتمامعطوفکرده

(کندکهفرهنگزندگیکردن)سبکزندگیوامثالآنبديلشدهاست.اواستداللمیت

 و طبقات مبارزه از مهمی مصرفيهاگروهحوزه بورديو اعتقاد به است. اجتماعی

اينکارکرداجتماعیرادارد،وخواهناخواستهوناآگاهانهتعمداًخواهآگاهانهو،فرهنگ

مصرفرانيبنابرا.(035:853:،بخشد)استوريمشروعیتمیاجتماعیرايهاتفاوتکه

راهیبرايايجادتمايزاتبینعنوانبهازاعمالاجتماعیوفرهنگیيادستهبايدهمچون

يهاگروه نه دانست مثابهبهصرفاًاجتماعی بیان براي يیهاتفاوتراهی جهیدرنتکه

(853،.)هماناندآمدهبهوجود،قبالًازعواملاقتصاديخودمختاريهارشته

نبايدازنظر مصرفرا بهبورديو عنوان از زيستیازنظريازهاینارضاييکدسته

کسیديدکهکوشیدهعنوانبهتوانبورديورامی،تحلیلکردبلکهدراينمسیردارشهير
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 رهیشناسجامعهاستدر طريقشدهتیتثبيهاافتی، از يهاهگرويهاانگارهمصرفرا

اجتماعیمنزلتی ، و نمادها رهیافتیبه هانشانهبا آن از فرهنگترکیبکندترمهمو به

(.93::03:،)باکاک

 چارچوب نظري

استفادهورضامنديومفهومهي،نظردرمبانینظريتحقیقحاضرشدهمطرحازبیننظريات

فرهنگیبورديو بهسرمايه برشودیمچارچوبنظريپژوهشانتخابعنوان ادامه در و

.شودیموارائهپیشنهادهايتحقیقپرداختهيریگجهینتبههاهينظراساساين

صورتبههابرنامهنظريهاستفادهورضامندي:باتوجهبهاينکهمخاطبانماهوارهازاين

 استفاده اينتوانیمکنندیممداوم نسبتبه کردکه هابرنامهادعا يا بهرضايتدارندو

 مخاطبان صورتبهمعنايديگر از نیازهايخود برايرفع و ياماهوارهيهابرنامهفعال

مختلفیمبادرتبهيهازهیانگاغلببرمبناينیازهايوعاليقومخاطبان.کنندیماستفاده

عاليقونقشاجتماعیها،ارزش.ايننظريهبرآناستکهکنندیمهااستفادهازماهواره

.کنندیمانتخاب،ببینندوبشنوندخواهندیمراآنچهانمهماستومردمبراساسمخاطب

 از مردم چرا که است اين رضامندي و استفاده نظريه اساسی استفادههارسانهپرسش

؟رندیگیمرابرايچهمنظوريبهکارهاآنوکنندیم

رضا و استفاده مبنايپنجفرضبنیاديننظريه اظهارمنديرابینمیبنابراينبر توان

 به باتوجه فردييهانهیزمداشتکه ، نیاز باعثايجاد ،شوندیمفرهنگیواجتماعیکه

همینسؤاالت به و است شده اساسطراحی اين بر نیز نظريهدلیلتحقیق از استفاده

بخشمهمیازکهیدرحالرسد.دراينپژوهشضروريبهنظرمی"استفادهورضامندي"

،دربیناقشارمختلفبخصوصقشرجوانياماهوارهيهابرنامهبیینگرايشبهاستفادهازت

هيسرما اشخاصاز استفاده چگونگی در افراد هارسانهفرهنگی نقشژهيوبهو ماهواره

اشارهشدهابدانسهنوعسرمايهفرهنگیکهدربخشمبانینظريهردارد.ياکنندهنییتع

رتأثیدرتحلیل از استفاده فرهنگیبرگرايشجوانانبه است.کارسازهاماهوارهسرمايه
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بخصوص و مادي اشیاي قالب در که يافته عینیت فرهنگی مخصوصاًهارسانهسرمايه

متبلوراست.ماهواره

 روش پژوهش

درآنشاملموردنظروجامعۀآماريباشدیمپیمايشصورتبهروشانتخابیاينتحقیق

سالاست.طبقسرشماري090:سالساکنشهرزاهداندرسال03-3:وانانبینکلیۀج

:093 زاهدان 553جمعیتشهر است636هزار بوده نفر ؛ به توجه با لیوتحلهيتجزاما

آماريکهسازمانآمارايرانارائهدادهاست 3:نیسنجمعیتبین، سالاينشهر03تا

 036هزار:6:برابر ايرانساياست)نفر آمار تمرکز که اينعنوانبه( آماري جامعۀ

گیرياينپژوهش.روشنمونهردیگیمقرارقیموردتحقپژوهش تلفیقیوترکیبیبوده،

تکنیکصورتنيبد از استفاده با سهمیهياچندمرحلهکه ايو نمونه، حجم جمعیتيا

 شد. خواهد کهيطوربهانتخاب زبنديتقسیمطبق شهر شهرداري به منطقه0اهدان

ودرآخرازبینشدهانتخاباست.ازمیانهرمنطقهچندناحیهبهروشتصادفیشدهمیتقس

 بلوکهاهیناحآن ها، آن از منازلی منطقی يکترتیب حفظ با وهابلوکو انتخاب

 توزيعشد.هاآنسال(دربین03-3:نی)بیسنبارعايتشرطهاپرسشنامه
بنابراينحجم؛نفرباشد031فرمولکوکرانحجمنمونهنبايدکمترازبااستفادهاز

 .باشدیمنفر093نمونهدراينپژوهشبرابربا
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بازگشت 063هاپرسشنامهپذيريدر از برخی و گردآوريشد بههاپرسشنامهپرسشنامه

گمکردنپرسشنامهو،امتناعازپرکردن،داليلیهمچونعدمهمکاريمصاحیهشوندگان

 به پرسشنامه کردن پار دادهپرسشنام063حتی تحلیل میناي يافت. تقلیل ه همان 063ها

بنابرايندراينتحقیقبااستفادهازروشپیمايشوتکنیکپرسشنامه؛پرسشنامهبودهاست

 الزم شدهيآورجمعاطالعات آماري جامعه به موردنظرو داده ابزارشودیمتعمیم .

بازوبستهبرايسنجشؤالسکهشاملباشدیمپرسشنامه،گردآورياطالعاتدراينکار

تحقیقکاربردياست.نوع.باشدیمياماهوارهيهابرنامهعواملمرتبطگرايشجوانانبه

پژوهش سؤاالت

سؤالاصلیکهپژوهشحاضردرصددپاسخگويیبهآناستعبارتاستازچهعواملی

شود؟میزبانیفارسايهايماهوارهباعثگرايشجوانانشهرزاهدانبهبرنامه
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یموردبررسهايفرعینیزمطرحاستکهعالوهبرسؤالاصلیامادرهمینراستاسؤال

اينسؤاالتفرعیدرزيربرآمدههاآناينپژوهشمحققدرصددپاسخگويیبه است.

:اندشدهمطرح

ازبرداربهرهتحصیالتو...(جوانانزاهدانی،جنس،سن)یشناختجمعیتيهایژگيو(:

يگويايچهنکاتیاست؟اهماهواريهاهشبک

هاياينپژوهشدرشهرزاهدانبهشبکهموردسنجش(دسترسیومیزاناستفادهجوانان8

ايچگونهاست؟ماهواره

ايچهنگرشیدارند؟هايماهواره(جوانانشهرزاهداننسبتبهاستفادهازبرنامه0

در1 زاهدانی دانشجوانان و آگاهی بین آيا شبکهمورداستفاده( ماهوارهاز وهاي اي

داريوجوددارد؟ايرابطهمعنیهايماهوارهبهاستفادهازشبکههاآنگرايش

6 اقتصادي پايگاه بین آيا یاجتماع-( زاهدانی شبکهکنندهاستفادهجوانان هاياز

گرايشماهواره و شبکههاآناي از استفاده ماهوارهبه معنیهاي رابطه دارياي

وجوددارد؟

وگرايش5 بینمتغیراحساستعلقجوانانزاهدانیبهنظامج.ا.ا بهاستفادهازهاآن(آيا

داريوجوددارد؟ايرابطهمعنیهايماهوارهشبکه

گرايش3 جوانانزاهدانیو دينداري)گرايشدينی( بینمتغیر آيا ازهاآن( استفاده به

داريوجوددارد؟ايرابطهمعنیارههايماهوشبکه

(آياازنظرمیزانگرايشبهاستفادهازماهوارهبینمردانوزنانتفاوتمعناداريوجود3

دارد؟
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 هاي پژوهش یافته

 هاالف( توصیف یافته

 اي )جمعیت شناختي(متغیرهاي زمینه برحسبتوزیع فراواني پاسخگویان  .0جدول 

 درآمد ماهیانه خانواده یان بر اساس سال تولدتوزیع سنی پاسخگو جنسیت

زنمرد
متولدينقبل

56ازسال

56متولدين

33تا

33متولدين

31تا

متولدينبعداز

036:سال

هزار333کمتراز

تومان

:31

5/68

:33

1/60

:50

5/15

:88

9/01

3:

:/80

::9

3/01

83

3/3

ونیلیم:هزارتا333

هزارتومان633و

::9

3/01

وضعیت

اشتغال
میزانتحصیالت

هزار633وونیلیم:

میلیونتومان8تا

83

3/3

ديپلمراهنمايیسوادبیبیکارشاغل
لیسانسو

بیشتر
میلیونتومان8باالي

83

3/6

833

:/69

:10

9/13

3

3/8

83

3/3

::8

3/08

831

0/63

::براساسجدولتوزيعفراوانیشماره

درصدرامردان1/60،ازجوانانشهرزاهدانموردمطالعهنفرپاسخگوي063(ازمجموع:

اند.رازنانتشکیلداده5/15و

درصدنیزبیکار9/13درصدشاغلو69/:،پاسخگو063(بهلحاظاشتغالازمجموع8

اند.بوده

لدينقبلمتوهاآندرصد9/01دهد(توزيعسنیپاسخگويانبراساسسالتولدنشانمی0

درصد3و31تا33درصدمتولدين33،01تا56متولديندرصد80/:،56ازسال

اند.بوده36متولدينبعدازسال

گويندکهپاسخگويانازسطحتحصیالتبااليیبهمامیهاداده(ازنظرسطحتحصیالت1

اندبودهسوادیبدرصدپاسخگويانزيرديپلمو3:وتنهاحدوداندبودهبرخوردار
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 جامعه جوان اقشار بین در تحصیالت افزايشسطح نشانگر اين موردمطالعهکه

است.

6 حدازلحاظ( در پاسخگويان گفتکه بايد پاسخگويان خانواده ماهیانه درآمد سطح

هزارتوماندرماه333زيرهاخانوادهدرصداز68کهياگونهبهضعیفیقراردارند

شانانهیماهدرصدازپاسخگوياندرآمد5کهتنهااستیحالندردرآمددارند.اي

.رسدیممیلیونتوماندرماه8بهباالي

اي و میزان هاي ماهوارهنحوة دسترسي به شبکه برحسبتوزیع فراواني پاسخگویان  .7جدول 

 ها آناستفاده از 

 روزهای در یک شبانهای ماهوارهمیزان استفاده از شبکه نحوۀ دسترسی

دسترسی به 

 ماهواره

عدم دسترسی به 

 ماهواره

 8کمتر از 

 ساعت

 0تا  8

 ساعت

 6تا  0

 ساعت

 6بیشتر از 

 ساعت

808

0/55

::3

3/00

:98

9/61

:38

:/89

18

3/:8

:1

3/1

توانگفت::می8براساسجدولشماره

: بیشاز دسترسیدارندرصد56( ماهواره ابزار به اينتحقیق اينآمارپاسخگويان د.

 استکه آن از بهرغمیعلحاکی دسترسی باال بیکاري و پايین مالی وضعیت

ماهوارهدرسطحبااليیقراردارد.

8 حدود ):5 بیشاز پاسخگويان از 0درصد ماهوارهروزشبانهساعتدر تماشاي به

بهراروزدرشبانهدرصدپاسخگويانکمترازيکساعت66کهیدرحالپردازندیم

.دهندیمتماشايماهوارهاختصاص
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 نگرش جوانان زاهدان نسبت به استفاده از ماهواره .3جدول 

 زیادخیلی زیاد متوسط کم کمخیلی هاگویه

3/1::/:3/0:9/850/85 .برمیلذتمياماهوارهيهامنازتماشايبرنامۀشبکه

ياماهوارهيهاشبکهيهابهنظرمنتماشايبرنامه

 .شودیباعثافزايشفساداخالقیدرجامعهم
6/35/:89/:55/831/1:

باعثافزايشياماهوارهيهامعتقدمتماشايبرنامه

 .شودیآگاهیسیاسیم
3/830/:33/83:/805/:3

باعثگسترشياماهوارهيهامعتقدمتماشايبرنامه

 .شودیخشونتدرجامعهم
5/:33/815/83:/803/:0

بااعضايشودیباعثمياماهوارهيهاتماشايشبکه

 امبهترتعاملداشتهباشم.خانواده
3/189/013/:03/11/6

باعثهدررفتنوقتياماهوارهيهاتماشايشبکه

 .شودیم
:/:03/830/833/:39/83

باعثافزايشياماهوارهيهاشبکهيهاتماشايبرنامه

 .شودیهامرفرهنگشناختماننسبتبهساي
9/:33/:83/011/863/:3

باعثسستشدنبنیانياماهوارهيهاتماشايشبکه

 .شودیخانوادهم
:/:::/:69/:5:/8:3/06

باعثآرامشياماهوارهيهاشبکهيهاتماشايبرنامه

 .شودیروانیم
0/13:/83:/80:/00/5

ايدارند.هايماهوارهبرنامهیبهاستفادهاز:پاسخگوياننگرشمتوسط0براساسجدول

ترتیبکهيطوربه 0/85به گويه با »درصد من« تماشايبرنامۀ ياماهوارهيهاشبکهاز

 «برمیملذت ،83 گويه با »درصد تماشاي افزايشياماهوارهيهابرنامهمعتقدم باعث

 سیاسی شودیمآگاهی 01و« گويه با »درصد ياماهوارهيهاشبکهيهابرنامهتماشاي

اند.موافقتمتوسطینشانداده«شودیمهافرهنگباعثافزايششناختماننسبتبهساير

ياماهوارهيهاشبکهيهابرنامهبهنظرمنتماشاي»درصدبا:1/1ايندرحالیاستکه

يهابکهشتماشاي»درصدباگويه3/06و«شودیمباعثافزايشفساداخالقیدرجامعه

نیچنهماند.زياديداشتهموافقتخیلی«شودیمباعثسستشدنبنیانخانوادهياماهواره
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هايهايسیاسیوآشنايیازفرهنگگرددکهکسبآگاهیازجدولچنینمستفادمی

اياست.هايماهوارهعواملکلیديگرايشبهبرنامهازجملهديگر

 ايهاي ماهوارهن نسبت شبکهمیزان آگاهي جوانان زاهدا .0جدول 

 زیادخیلی زیاد متوسط کم کمخیلی هاگویه

هاکهاينشبکهيیومحتوابهچهمیزانازخدماتی

 اطالعداريد؟کنندیارائهم
3/85:/83:/003/:83/:

زيرنظرزبانیفارسايهايماهوارهدانیدشبکهآيامی

 چهنوعنهاديهستند؟
3/05:/80:/831/90/1

8:5/3/:39/85:/860/: اطالعداريد؟ياماهوارهيهاآياازاهدافشبکه

موجوددرجدولفوقنشانگراينمطلباستکهپاسخگويانيهاداده:1براساسجدول

 به نسبت کمی ياماهوارهيهاشبکهآگاهی کهيطوربهدارند. درصد53حدود

داشته اظهار آگاهپاسخگويان که شبکهاند اينکه مورد در کمی ماهوارهی ايهاي

دارند.،زيرنظرچهنوعنهاديهستندزبانیفارس

 میزان دینداري جوانان زاهدان در سه بعد اعتقادي، ایماني، اخالقي .5جدول 

 کامالً موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کامالً مخالفم هاگویه

59/:5/89/83/81:/1 شیطانواقعاًوجوددارد.

کالمديگویقرآنکالمخداستوهرچهم

 خداست.
5/39/30/85/:33/36

ايماندارمپسازمرگزندگیديگريوجود

 دارد.
1/09/35/10/:39/33

31/63/869/53/:5/3 امبهخدانزديکشدهکنمیگاهیاحساسم

:65/813/5/:0/:1/6 احساسترسازخداونددارم.هاوقتبعضی

ومحبتمورداحترامپدرومادرمراهمیشه

 .دهمیقرارم
5/30/31/63/803/33

کهيیهاقولهاوهمیشهنسبتبهوعده

 ،پايبندم.دهمیم
1/::/3:/::5/013/16
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ايمانیواخالقیدر،پاسخگويانازبعداعتقادياتفاقبه:اکثريتقريب6براساسجدول

هستند.داربرخورسطحبااليی

 : میزان دینداري جوانان زاهدان در بعد عبادي6جدول 

 زیادخیلی زیاد متوسط کم کمخیلی هاگویه

براياداينمازجماعتبهمسجدبارکيوقتهرچند

 ؟ديرویم
:/860/:51/0:9/:10/:8

90/183/809/8:/1::/3 ؟دیخوانیتاچهحدقرآنم

8:/39:/93:/9/835/833 ؟دیکنیجمعهشرکتمدرنمازبارکيوقتهرچند

69/3:/13/183:/39:/5 ؟دیکنیآيادرسخنرانیومراسممذهبیشرکتم

 جدول اساس 5بر اغلبيهاداده: که است مطلب اين نشانگر جدول در موجود

 عبادي بعد در عباديترفیضعپاسخگويان و عملی بعد در و هستند اعتقادي بعد از

اندکهدرصدپاسخگوياناظهارداشته63حدودکهيطوربه.اندفیضعسستويدارنيد

درصدپاسخگوياناظهار18کنندويااينکهحدودبهمیزانکمیدرنمازجمعهشرکتمی

روند.اندکهبرايادايفريضهنمازجماعتبهمیزانکمیبهمسجدمیداشته

 ان نسبت به نظام جمهوري اسالمي ایراناحساس تعلق جوانان زاهد .2جدول 

 کامالً موافقم موافقم نظر یب مخالفم کامالً مخالفم هاگویه

59/:5/89/83/81:/1 .دانمیمحاکمیترامردمی

دولت(حکومت)بهمشکالتمردمرسیدگی

 .کندیم
5/39/30/85/:33/36

39/33:/1/09/35/10 .دانمیمسرانحکومترادلسوز

بههنگامپخشسرودملیاحساسغرور

 .کنمیم
5/3:/31/63/869/53

(نظامجمهورييامنبهداشتنچنینجامعه

 .کنمیاسالمیايران)افتخارم
1/6:/0:/65/813/5:

5/30/31/63/803/33 حاضرمبرايمملکتمجانخودرافداکنم.
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بیانگر آن در موجود آمارهاي و فوق احساستعلقجدول میزان مطلباستکه اين

نظام به زيادي تعلق پاسخگويان باالستو جمهورياسالمی نظام نسبتبه پاسخگويان

دلسوزدانستنمسئوالن»و«مردمیدانستنحاکمیت»هايکهدرگويهياگونهبهاندداشته

نشاندادهشدهاست.یخوببهاينشاخصه«حکومتی

 جوانان زاهدان مورداستفاده برنامهمیزان و نوع  .8جدول 

 زیادخیلی زیاد متوسط کم کمخیلی هاگویه

35/1:/3/833/831/890 ؟دیکنیبهچهمیزانیاخباروتفسیرهايخبريراتماشام

31/3:/1/899/833/0:5 ؟دیکنیراتماشامهالمیوفهااليبهچهمیزانسر

::/61:/:3:/890/853/: ؟دیکنیشامبهچهمیزانموزيکوموسیقیتما

9/5::/863/880/013/: ؟دیکنیمذهبیراتماشاميهابهچهمیزانبرنامه

ویمستند،مسابقات،ورزشيهابهچهمیزانبرنامه

 ؟دیکنیسرگرمیراتماشام
3/833/883/809/831/:0

،مسابقات،مستند»هايهايدرقالبنامهدهدبهترتیببرهانشانمی:يافته3براساسجدول

سرگرمییورزش «و موسیقیموزيک»، «و خبري»، تفسیرهاي و «اخبار هايبرنامه»،

بیشترموردتوجهجوانانزاهدانیبودهاست.«هاهاوفیلمسريال»و«مذهبی

 هاي تحقیق:فرضیه

بینمیزانآگاهیودانشمخاطبانباگرايش: ياماهوارهيهابرنامهبهنسبتهاآن(آيا

 رابطهمعناداريوجوددارد؟

نسبت به  ها آننتایج آزمون پیرسون بین میزان آگاهي و دانش مخاطبان با گرایش  .4جدول 

 يا ماهواره يها برنامه

 شده محاسبهخطای  مقدار تقریبی انحراف استاندارد ارزش 

3/:31/3363/3033/033:پیرسون

0338/3/:55/3360/3:1:همبستگیاسپیرمن

063تعداد
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يافاصلهبرايپیبردنبهمعناداريدومتغیرمیکنیمکهدرجدولفوقمشاهدهگونههمان

(ازآزمونياماهوارهيهابرنامهنسبتبههاآنمیزانآگاهیودانشمخاطبانباگرايش)

است.3/:33بابراساسآنسطحمعناداريبرابرپیرسوناستفادهشدکه

گرايش با دانشمخاطبان و آگاهی میزان بین معناداري رابطه نسبتبههاآنلذا

میزانياماهوارههايبرنامه براساسمقدارآزمونپیرسونبايدگفتهرچه وجوددارد.

نیزبیشترياماهوارهيهابرنامهنسبتبههاآنآگاهیودانشمخاطبانباالترباشدگرايش

وبالعکس.است

نظامجمهورياسالمیايرانوگرايش8 بینمیزاناحساستعلقمخاطبانبه آيا هاآن(

رابطهمعناداريوجوددارد؟ياماهوارهيهابرنامهنسبتبه

نتایج آزمون پیرسون بین احساس تعلق مخاطبان به نظام جمهوري اسالمي ایران با  .01جدول 

 يا ماهواره يها نسبت به برنامه ها آنگرایش 

 شده محاسبهخطای  مقدار تقریبی انحراف استاندارد ارزش 

3/:31-:/336/3333-395/3پیرسون

333/3-6/:319/331-3/:85همبستگیاسپیرمن

063تعداد

يافاصلهبرايپیبردنبهمعناداريدومتغیرمیکنیمکهدرجدولفوقمشاهدهگونههمان

احساستعلق) گرايشمیزان با ايران جمهورياسالمی نظام به نسبتبههاآنمخاطبان

براساسآنسطحمعناداريبرابربا(ازآزمونپیرسوناستفادهشدکهياماهوارهيهابرنامه

است.3/:31

لذارابطهمعناداريبینمیزاناحساستعلقمخاطبانبهنظامجمهورياسالمیايران

وجوددارد.براساسمقدارآزمونپیرسونياماهوارهيهابرنامهنسبتبههاآنباگرايش

جمهورياسالمی نظام به احساستعلقمخاطبان میزان منفیاستبايدگفتهرچه که

 کمتراستوبالعکس.ياماهوارهيهابرنامهنسبتبههاآنايرانباالترباشدگرايش
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بینمیزاندينداريمخاطبانوگرايش0 آيا هاآن( رابطهياماهوارهيهابرنامهنسبتبه

معناداريوجوددارد؟

هاي  نسبت به برنامه ها آننتایج آزمون پیرسون بین میزان دینداري مخاطبان با گرایش  .00جدول 

 اي ماهواره

 شده محاسبهخطای  مقدار تقریبی انحراف استاندارد ارزش 

818/3-:/368/3:30-350/3پیرسون

336/3-:/365/3339-396/3یرمنهمبستگیاسپ

063تعداد

گونههمان مشاهده فوق جدول در متغیرمیکنیمکه دو معناداري به بردن پی براي

گرايش)يافاصله با مخاطبان دينداري هاآنمیزان به ازياماهوارهيهابرنامهنسبت )

است.8بربابراساسآنسطحمعناداريبراآزمونپیرسوناستفادهشدکه

رابطهمعناداريبینمیزاندينداريمخاطبانباگرايش يهابرنامهنسبتبههاآنلذا

وجودندارد.ياماهواره

اقتصادي1 پايگاه بین آيا گرايش-( و مخاطبان هاآناجتماعی به يهابرنامهنسبت

رابطهمعناداريوجوددارد؟ياماهواره

اجتماعي مخاطبان با  -بین پایگاه اقتصادينتایج آزمون پیرسون  .07جدول 

 ايماهواره يها برنامهنسبت به  ها آن گرایش
 شده محاسبهخطای  مقدار تقریبی انحراف استاندارد ارزش 

90/3:-368/3850/3-3:1/3پیرسون

8:0/3-:/368/3813-353/3همبستگیاسپیرمن

063تعداد

يافاصلهبرايپیبردنبهمعناداريدومتغیرمیکنیمکهدرجدولفوقمشاهدهگونههمان

اقتصادي) گرايش-پايگاه با هاآناجتماعیمخاطبان ازياماهوارهيهابرنامهنسبتبه )

که شد استفاده پیرسون آزمون با برابر معناداري سطح اساسآن رابطه:بر لذا است.
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اقتصادي پايگاه بین -معناداري مخاطبان گرايشاجتماعی هاآنبا به يهابرنامهنسبت

وجودندارد.ياماهواره

(آياازنظرمیزانگرايشبهماهوارهبینمردانوزنانتفاوتمعناداريوجوددارد؟6

 مقایسه بین میزان گرایش مردان و زنان نسبت به ماهواره .03جدول 

 میانگین تعداد جنسیت متغیر

میزانگرايشبه

ماهواره

33:531/85:مرد

503:31/85:زن

 نتایج آزمون تي تست مربوط به تفاوت میزان گرایش به ماهواره و جنسیت .00جدول 

میزان گرایش به 

 ماهواره

 تستآزمون تی آزمون لیون

سطح 

 یدار یمعن
T 

درجه 

 آزادی

 2 یدار یمعنسطح 

 دامنه

 درصد 59 با احتمال

 فاصله میانگین

 حد باال حدپایین

همگونیعدم

هاواريانس
-38/333/3313/359/:-51/0

)میزانگرايشبهماهواره(ويکمتغیراسمیيافاصلهبرايسنجشرابطهبینيکمتغیر

تی آزمون از )جنسیت( جدول:دوگانه به توجه با است. شده استفاده میزان، میانگین

.باشدیم:85.3وبرايزنان5:.85گرايشبهماهوارهبرايمردان

 دوم جدول معناداريازآنجاکهدر 8سطح از گروه36/3کمتر استواريانسدو

برابراستبادودامنهدررديفدومسیگبرابرنیستوبايدبهرديفدوممراجعهکرد.

تفاوتمعناداريبیندوگروهوجودجهیدرنتاستتربزرگ36/3عددچونازنيا.13/3

.شودیمجنسیتبرمیزانگرايشبهماهوارهردداریمعنتأثیرمبنیبرنداردولذافرضیهما

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. T 

2. Sig 
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 يریگ جهینت

فرهنگیرادارند.اينتأثیربیشترين،جمعیازمیانتمامیابزارهاوفنونجديديهارسانه

پیدايشعاداتتازههارسانه در ، و باورها در يوخوخلقتغییر رفتار هاانسانو تکوين،

مللفرهنگجهان و جوامع نزديککردن و ی ، میزان البته شگرفدارند. تأثیرسهمی

ازهارسانه همگانی استقبال نیز رشدهاآنو متغیر تابع و نبوده يکسان جوامع همه در

اقتصاديواجتماعیهرجامعهاست.،فرهنگی

فناورنیبنيدرا يهاي، ظهور و ارتباطی ياماهوارهيهاشبکهنوين ، ياتازهفضاي

هیچ امروزه است. آورده فراهم را مخاطبان انبوه به آن سريع انتقال و پیام خلق براي

توسعهفناوريياشهياندقادرنیستمانعوروديحدومرز ديگربهحوزهنفوذخودشود.

ماهواره با تلويزيون ختنيفروراي ديگریالمللنیبمرزهاي فضاهاي در نمودن رخنه و

 رياپنجرهکشورها به کردشدنیجهانو باز ورود، با که معتقدند شناسان جامعه اکثر

مانوئل است. کرده معرفتیتغییراتعمده معادالتاجتماعیو اکثر جامعه تلويزيوندر

کندهاياطالعاتمتمرکزاستاشارهمیايکهحولمحورفناوريکاستلزانقالبفناورانه

ندازاجتماعیزندگیانسانرادگرگونساختهوبااپايانیقرنبیستمچشميهاسالکهدر

 کار يکیازيریگشکلسرعتیشتاباندر نظرکاستلز استاز بنیانماديجامعه مجدد

آن بر مبتنی نوين ارتباطات و اطالعات فناوري گسترش مهم پیامدهاي یدگرگون،

رهنگنويندرحالهاياطالعاتیفدراثرايجادوگسترششاهراهرونيازا.هاستفرهنگ

(030-033،031:،ظهوراست.)کاستلز

توجهبهنوع با ازهابرنامهدرارتباطباکیفیتاثراتماهواره هاآنوشیوهاستفاده

توسعهسوکينظرانومحققینارائهگرديدهاستازمختلفیازسويصاحبيهادگاهيد

فراهمآوردندسترسیتکنولوژيارتباطیاطالعاتافتهيتوسعهيهاشبکه ،هايمناسبیبا

توانندبهمردمدرنیلمساويبهاطالعاتومضامینمناسبباقابلیتدسترسیباالمیمؤثر،

باالبردنکیفیتزندگیوتسهیل،بهاستعدادهايخودتسريعتوسعهاقتصاديواجتماعی

تصمیم کمککنندفرآيند مشارکتی گیري اط، جامعه به منفی استنگاه معتقد العاتی
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اضمحاللوازبینرفتنيهايفناورداشتننگاهمصرفیووارداتی وهاانیبنجديدتنها

هايايوديگررسانهتافلرمعتقداستتکنولوژِيماهوارهنيآلوهويتملیرادرپیدارد.

هويتواينارتباطمتقاطعدرحالتهديدنیستبرايپاشندیمجديدفرهنگملیراازهم

 ديويدهاحکومتملیکه آندارند. انتشار حفظو برايمقاصدشخصیخودسعیدر

 از هويترا بحران نیز يهایژگيورايزمن وسايل ظهور دانستویجمعارتباطدوران

گردانندگانهارسانهکهدرآنقرارگرفتهيادورهعنوانبهمعتقداستدرايندورهانسان

(:0::030:،عیهستند.)رابرتسونالگوهايیحیاتاجتما

اتآندرتأثیريکیازمسائلجامعهماموضوعماهوارهو،؛درحالحاضرني؛بنابرا

؛بسیاريشدهيزيربرنامهگستردهو،متنوعيهابرنامهباياماهوارهيهاکانالجامعهاست.

تحتخصوصبهفرهنگیوسیاسیهرجامعهيهاارزشاز خودقرارأثیرتقشرجوانرا

دهدیم نگرش. باورهاها، ، جامعهيیهاارزشهويتو فرهنگهمان مهم عناصر از که

وبرايگردندیمبحرانوتزلزلدچارياماهوارهيهاشبکهتحتنفوذ،شوندیممحسوب

داردياجامعههر نسلجوانخودرا کهدغدغه ازشودیمعمیقیيهاینگرانموجب، .

م مناطق استانختلفکشورمیان خاصو، مرزي شرايط دلیل به بلوچستان و سیستان

ی،اجتماعخاصفرهنگیيهایژگيوهمسايگیباکشورهايخارجیوهمچنیندارابودن

 ساير به نسبت خاصی شرايط واجد اقتصادي؛ باشدیمهااستانو اينکهيطوربه.

يهااستاننسبتبهسايريریگچشميهاتفاوتدرآمارهايکشوريداراييهایژگيو

 است. ازجملهديگر موارد وتوانیماين بیکاري آمار بیشترين که اقتصادي شرايط به

ازنظرفرهنگیکهبیشترينجمعیت همچنیننبودوضعیتشغلیمناسباشارهکردويا

يهااستاناستانازقومیتبلوچتشکیلشدهاستکههمازنظرزبانوهممذهبباساير

کشورتفاوتدارد.

برمبناياستفادهورضامندينتايجاينپژوهشنیزگوياياينامراستکههرچندبه

برنامه قالبترتیب در ورزشمستند»هايهاي مسابقات، سرگرمیی، «و وموزيک»،

«موسیقی خبري»، تفسیرهاي و «اخبار مذهبیبرنامه»، هاي » فیلمسريال»و و هاها بیشتر«
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تنوعدهندهنشانجوانانزاهدانیاستخودفراترازتحلیلفوقوجهموردت ايناستکه

کیفیتهايماهوارهبرنامه ديگرهاآنايو بعد از است. شده باعثرضامنديمخاطبان

اياستهايماهوارهازسويشبکهشدهپخشهايمذهبیتوجهجوانانزاهدانیبهبرنامه

می خود تواندبافتذهنیکه دنبالراهنآمخاطبانبخصوصجوانانرا به که هايگونه

دينی نیازهايمتنوع به هستندپاسخگويی درشان مطالبیکه به توجه با سازد. فراهم را

هنجاريذهنیدرمیزانعنوانبهدينداريبهويژهدربعداعتقادي،بخشنظريگفتهشد

گذاراست.أثیرتگرايشبهماهوارهواحساسسودمنديازديدنآن

اطالع»هايیهمچونچنیننتايجنشاندادکهآگاهیودانشپاسخگوياندرزمینههم

ايفارسیزيانوتحتنظربودنفعالیتهايماهوارهازخدماتومحتوايواهدافشبکه

سرمايهاينشبکه اينکه به توجه با خیلیپايیناستو پايگاهها به توجه هايفرهنگیبا

يسوبهشدهاستبنابرايننوعینیازمخاطبانراختهیآمدرهماجتماعیمخاطبان-دياقتصا

ازسويديگرنتايجمؤيداينادعابودهاستکهکشاندیمهااينشبکه جوانانهرچقدر.

اندواحساستعلقبااليیبهعضويمؤثرازجامعهايرانیداشتهعنوانبهزاهدانیخودرا

داشته اند.ايکششداشتههايمخربماهوارهکمتربهسمتبرنامهمراتببهاندنظامج.ا.ا

ملیباتهیهوتقويتشوديعنیاينکههمرسانهزمانهمنیازاستکههردوموردرونيازا

مشارکتجتولیدبرنامه انانزاهدانیحداقلدرسطحاستانسطحاحساستعلقوهايیبا

انهاآن حد باالترين به بهرا جوانان گرايشکمتر شاهد ديگر سوي از تا رسانده تظار

ايبود.هايمخربماهوارهبرنامه

  



 3111پايیز |  22شمارة  |م هفتسال  |ای نوين ه مطالعات رسانه  فصلنامه  | 311

 منابع
 .ترجمۀ:حسینپوينده.تهران:ارغنون.عامه و فرهنگ شدن یجهان(.030:استوري،جان.)

 ترجمۀ:خسروصبري.تهران:شیرازه.. مصرف(.:03:باکاک،روبرت.)

پ )ریبورديو، خاکباز.و توسعه یاجتماعی: اعتماد، دموکراس هیرماس (.031:. افشین ترجمۀ: .

 تهران:انتشاراتشیرازه.

محمدحس )نیپناهی، .:035« دگرگون(. و کارکردها فرهنگی «هاینظام فصلنامه پژوهش ،

 .:9-80:،صص0و8.سالاول،شمارهفرهنگی

( علیرضا. »033:پويا، یازسنجین(. فعالیت ضرورت يارسانهمخاطبان فصلنامه پژوهش و «.

 .13:-:0:،صص85تابستان،سالهشتم،شماره ارتباطی(. یهاسنجش )پژوهش

 .تهران:انتشاراتسمت.یشناس جامعه یها هینظر(.038:توسلی،غالمعباس.)

ايان.) 030:رابرتسون، های کارکردگرایی، ستیز و کنش درآمدی بر جامعه )با تکید بر نظریه(.

ترجمۀ:حسینبهروان،چاپسوم،مشهد:آستانقدسرضوينمادین(. متقابل

( تانکارد. جیمز و ورنر 033:سورين، تهران:ارتباطات یها هینظر(. دهقان. علیرضا ترجمۀ: .

 انتشاراتدانشگاهتهران،چ)چهارم(.

ن،جلدترجمۀحسنچاووشیا عصر اطالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ.(.033:کاستلز،مانوئل.)

،تهران:انشاراتطرحنو.8

( سیدمحمد. چانتقادی یها دگاهیرایج و د یها شهیرسانه؛ اند یها هینظر(.039:مهديزاده، .

 )اول(،تهران:انتشاراتهمشهري.

:علیرضادهقان،چ)دوم(،ۀ.ترجمارتباطات یها هیکاربرد نظر (.033:ويندال،سونوهمکاران.)

 معهشناسان.تهران:انتشاراتجا

Gupta, Babita. Dasgupta, Subhasish and Gupta, Atul. (2008).'' Adoption of 

ICT in a government organization in a developing country: An 

empirical study''. Journal of Strategic Information Systems, 17: 140–

154. 

Inglehart Ronald (1999). World Values Survey. Institute for Social Research. 

The University of Michigan 

Lee, Sangjae. Kim, Byung Gon. (2009).'' Factors affecting the usage of 

intranet: A confirmatory study''. Computers in Human Behavior, 

25:191–201. 



 311 |و همکاران   سعد مجاهد  

 

Weng, Cathy. Tsai, Chin-chung and Weng, Apollo. (2015). ''Social support 

as a neglected e-learning motivator affecting trainee’s decisions of 

continuous intentions of usage''. Australasian Journal of Educational 

Technology, Vol. 31, No2. Pp192-177. 





 




