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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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مقاله پژوهشی

مطالعاترسانههاينوين

فصلنامه


عوامل مرتبط برگرایش جوانان به برنامههای ماهوارهای فارسی
زبان (مطالعه موردی :سنین بین  03-81ساله شهر زاهدان)
سعد مجاهد

استاد گروه روزنامه نگاری دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی ،دانشگاه عالمه
طباطبایی ،تهران ،ایران.
دانشجوی علوم ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبایی،
تهران ،ایران.

چکیده
ماهوارهاي

یزبان 
یبهبرنامههايفارس 

اينپژوهشبهدنبالکشفعواملمرتبطباگرايشجوانانزاهدان
هاسوقمیدهدوآيا


رابهاستفادهازاينشبکه
آنها 
است.سؤالاصلیايناستکهچهنیازهايرسانهاي 


تاریخ پذیرش66/60/11 :

سعید مرادی

تهران ،ایران.

تاریخ ارسال99/11/72 :

علی اصغر کیاء



دانشجوی علوم ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبایی،

شود،میتواندزمینهرابرايايجادنگرشمثبتبه


هايداخلیتأمیننمی

عواملونیازهايیکهتوسطرسانه
چارچوب نظري پژوهش از نظريه استفاده و رضامندي استفاده شد .روش اين پژوهش پیمايش است و
جامعه آماري جوانان زاهدانی هستند ،حجم نمونه برابر با  093نفر است که براي انتخاب آن از روش
چندمرحلهاي و

نصورت که با استفاده از تکنیک 
نهگیري ،تلفیقی و ترکیبی استفاده شده است .بدي 
نمو 

ISSN: 2538-2209

یزبان فراهمکند؟بهراين اساس،در
هايماهوارهايفارس 


استفادهازبرنامه
استفادهازماهوارهودرنهايت 

انتخابشده و سپس با ابزار پرسشنامه اطالعات جمعآوري و مورد

سهمیهاي ،جمعیت يا حجم نمونه 

یدهدکه 56درصدازجوانانزاهدانبهماهوارهدسترسی
تجزيهوتحلیل قرارگرفت .نتايجپژوهشنشانم 
آنها نسبت به استفاده از برنامههاي
احساس تعلق مخاطبان به نظام جمهوري اسالمی ايران با گرايش  
آنها
ماهوارهايوجوددارد.عالوهبراينرابطهمعناداريبینمیزانآگاهیودانشمخاطبانباگرايش 


نويسندهمسئولsadmojahed25@gmail.com:

eISSN: 2476-6550

همچنین رابطهمعناداريبینمیزان
یکنند .
آنها کمترازيکساعتماهوارهتماشام 
دارندو 66درصداز 
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نسبت به برنامههاي ماهوارهاي وجود دارد .از طرف ديگر رابطه معناداري بین سن ،پايگاه اقتصادي و
اجتماعی،جنسومیزاندينداريباگرايشبهاستفادهازشبکههايماهوارهايوجودندارد .

کلیدواژهها :گرایش ،شبکههای ماهوارهای فارسی زبان ،جوانان شهرستان زاهدان ،استفاده و

رضامندی .
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مقدمه
منحصربهفرد دنیايامروز،وجودارتباطاتوسیعوگستردهيانسانی

يکیازويژگیهاي
است.گسترشارتباطات ،جامعهجديدراچنانازجوامعپیشینمتمايزساختهکهعصرنو
رسانهها
اند.درچنینجامعهاي ،


اجامعهاطالعاتیخوانده
راعصرارتباطاتوجامعهامروزر
ووسايلارتباطجمعیبهعنوانعنصريکلیديدرارتباطات،نقشیبسیارمهمايفامیکنند.
درجامعهاطالعاتی کنونیرسانههايفراگیري چونتلويزيونهايماهوارهاي بهيکیاز
تتبديلشدهاست.اينرسانههادرپیدايشعادات

منابعمهمتولید،بازتولیدوتوزيعمعرف
ورفتارانسانها،تکوينفرهنگجهانیونزديککردن

خلقوخوي 
تازه،تغییردرباورها ،
جوامعوملل،سهمیشگرفدارند .
ارتباطجمعی باکارکردهايمتنوعیکهدرجامعهدارند،همواره

بهطورکلی وسايل

درتعاملطبیعیباجامعهومحیطاطرافخودهستند.گسترشروزافزونرسانههايجمعی
سببشدهتارقابتشديديبرايجذبمخاطبدربینرسانههاپديدارشود.استفادهاز
نگرشهاي آنان ،بسیار

روشهاي تأمین رضايت و اقناع مخاطبان و توجه به نیازها و 

رابهرسانهرقیبمیسپارد؛

کمتوجهی قرارگیرد،فرصت
ضرورياستکههرگاهمورد 
قدرتتصمیمگیريوانتخاب

بنابراينبايدتوجهداشتکهمخاطب،انسانباارادهوداراي
است؛کههرآنچهرابانیازهاومصالحخودمتناسبنبیند،نمیپذيرد(پويا.):0:::033،
يهاي نوين ارتباطی و ظهور شبکههاي ماهوارهاي ،فضاي تازهاي براي
نبین ،فناور 
دراي 
خلقپیاموانتقالسريعآنبهانبوهمخاطبانرافراهمآوردهاست .شايد باقاطعیتبتوان
شهاي ديگر به حوزه نفوذ خود
گفت امروزه هیچ حدومرزي قادر نیست مانع ورود اندي 
شود ،زيرا رسانهها از هر طريق ممکن بخصوص استفاده از ماهواره سعی میکنند
دستاندازي خود در حوزههاي مختلف را افزايش داده تا بر ذائقه رسانهاي مخاطبان
کشورهايمیزبانتأثیرگذارباشند؛واينتأثیرگذاريدرحدياستکهشناختتصويرو
دهنداينرسانههابهدلیل


هايپیرامونیشکلمی

هاينوينراازمحیطوپديده

درکنسل
حضور دائمی و فراگیرشان بهعنوان مکمل و در برخی موارد جايگزين نهادهايی چون
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رسمیشدهاند

جامعهپذيري 

آموزشوپرورش،صداوسیماي ملیوديگرنهادهاي

خانواده،
بهعنوان يکی از منابع و مراجع اصلی دريافت معرفت و ارزشهاي نسل جديد
و
شدهاند.تلويزيون باکمکفناوريماهواره با گذشتن ازمرزهايملی يککشور
ل 
تبدي 
قادربهپخشوانتشارارزشهاوعناصرفرهنگیيکجامعهدرمیانجوامعديگراست

هايماهوارهايباعثگشتهاستکهتغییراتوتحوالتارزشی


خاصیتفراملیتلويزيون
دربیشترکشورهايجهانباشتابزياديهمراهشودنتايجمیدانیاينگلهارتنشانمیدهد

که فناوريهاي نوين ارتباطات و اطالعات و رسانههاي فراملی نقش مهمی در تغییر
ارزشهاوباورهايمردمجهانداشتهوباعثتغییراتبزرگدرارزشهاوسبکزندگی
بهاينترتیب میتوان اذعان کرد که تغییرات
مردم شده است  )Inglehart, 1399: 15( .
سريع در فناوري اطالعات و ارتباطات و اهمیت نقش رسانهها در زندگی شخصی و
ارزشهاي اجتماعی فرهنگی

زمینههاي تغییر 
گروهی افراد جامعه نتايج مختلفی ازجمله  
اخالقیقانونیدينیوغیرهرابهدنبالداشتهاست .
نرو درحالحاضر،يکیازمسائلجامعهماموضوعماهوارهوتأثیراتآندر
ازاي 
يشده؛بسیاري
برنامهريز 
برنامههاي متنوع،گستردهو 
ماهوارهاي با 

جامعهاست.شبکههاي
از ارزشهاي فرهنگی و سیاسی هر جامعه خصوصاً قشر جوان را تحت تأثیر خود قرار
ارزشهايی که از عناصر مهم فرهنگ همان جامعه

نگرشها ،باورها ،هويت و 

یدهد .
م 
یگردندوبراي
رهايدچاربحرانوتزلزلم 
شبکههايماهوا 
یشوند،تحتنفوذ 
محسوبم 
هايعمیقیمیشود.شايد

هرجامعهايکهدغدغهنسلجوانخودرادارد،موجبنگرانی

همین علت موجب شده بودکه مجلس شوراياسالمیاستفادهازآنرادر سال:030
ماهوارهاي

کانالهاي
غیرقانونیاعالمکندولیاينممنوعیتموجبعدمدسترسینشدهو 
آنهاشدهاست .
بهويژهاقشارجوان،بخشیاززندگیروزمره 
گروههايخاص 
در 
با توجه به اينکه در سالهاي اخیر در ايران عالوه بر شبکههاي تلويزيونی داخلی
یزبان در حیاتاجتماعیجامعه ايرانی
هايماهوارهاي ،بهخصوص شبکههايفارس 


کانال
نبینجوانانبیشترازسايراقشارجامعهازاين
ضريبنفوذوگسترشپیداکردهاست؛دراي 
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برنامهها
شبکهها استفاده می کنند تالش شده تا عواملی که باعث گرايش جوانان به اين  
یشود موردبررسی قرارگیرد.افزون براين،ازمیانمناطقمختلفکشور،استانسیستان
م 
وبلوچستانبهدلیلشرايطمرزيخاصوهمسايگیباکشورهايخارجیوهمچنیندارا
یهايخاصفرهنگی ،اجتماعیواقتصادي؛واجدشرايطخاصینسبتبهساير
بودنويژگ 
يکه اين ويژگیها در آمارهاي کشوري داراي تفاوتهاي
بهطور 
استانها میباشد  .

چشمگیري نسبت به ساير استانهاي ديگر است .ازجمله اين موارد میتوان به شرايط
اقتصاديازجمله داشتنبیشترينآماربیکاريوهمچنیننبودوضعیتشغلیمناسباشاره
کردوياازنظرفرهنگیکهبیشترينجمعیتاستانازقومیتبلوچتشکیلشدهاستکه
استانهايکشورتفاوتدارد .
همازنظرزبانوهممذهبباساير 
بدينروي،دغدغهاصلیانتخابچنینموضوعیآناستکهباتوجهبهتبلیغاتو
برنامههاي مخرب ازجمله نشانه گرفتن وحدت شیعه و سنی توسط کشورهاي معاند و

یدهند وباوجود بیکاريجوانانو
خارجیوبزرگنمايیهايیکهدراينزمینهصورتم 
امهها تا چه اندازه توسط
بهنظام ،بدانیم که اين برن 
داشتن پتانسیلهاي هنجارشکن نسبت  
شودورضايتبخشاست؟همچنینعواملمرتبطباگرايش


جوانانسیستانیاستفادهمی
یزبانچیست؟ 
هايماهوارهايفارس 


جوانانزاهدانبهبرنامه

مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته
ادبیاتويافتههايپژوهشازنظرياتومفاهیمیچون

جمعآوري
براينگارشاينمقالهو 
یشدن و
تولید رضايت ،صنايع فرهنگی ،امپريالیسم فرهنگی ،ماهوارههاي ارتباطی ،جهان 
نظريههاي مرتبط با نگرشها،
نظريههاي سرمايه فرهنگی  ،
تأثیرات فناوريها  ،
نظريۀيادگیري ،نظريۀ هماهنگی يا ناهماهنگی شناختی (ثبات شناختی) ،نظريۀ انگیزشی،
هايدينداريونظريههايمرتبطبااهدافو

نظريههايارتباطات،نظريههايمربوطبهگونه

ماهوارهاي استفادهشدهاستکهباتوجهبه

نحوهعملکردسازمانهايپشتیبانشبکههاي

فضاي محدود مقاله صرفاً به نظريه استفاده و رضامندي ،پذيرش فناوري و نظريههاي
باموضوعمقالهدرارتباطهستندپرداختهمیشود .

سرمايهفرهنگیکهمشخصاً

سعد مجاهد و همکاران | 322

نظریه استفاده و رضامندي
مقالهاي ازالهیوکاتز():969توصیفشد.در
رويکرداستفادهوخشنودينخستینباردر 
آنمقالهکاتز بهادعاي برناردبرلسون ():969کهحوزهپژوهشارتباطاتبهنظرمرده
حوزهاي که مشرف به موت است ،مطالعه
یآيد ،پاسخ داد .کاتز استدالل کرد که  
م 
پژوهشهاي

ارتباطجمعی  تحت عنوان متقاعدسازي است .وي متذکر شد که بیشتر 

ارتباطیتاآنزمانمعطوفبهتحقیقدرموردآثارپیکارهاياقناعیبررويمخاطبانبوده
است.بهگفتهکاتزهدفايننوعپژوهش،پاسخبهاينپرسشبودهکه"رسانهباافرادچه
نشاندادهاندکهارتباطجمعیاثرکمیبرمتقاعدساختن

یکنند؟" بیشتراينپژوهشها 
م 
افراددارد؛ بنابراينپژوهشگرانبهمتغیرهايیمثلنفوذگروهرويآوردندکهداراياثر
بیشتريبودند(سورينوتانکارد .)183::03:،
نظريهاستفادهورضامنديضمنفعالانگاشتنمخاطب،برنیازهاوانگیزههايويدر
میکند و بر آن است که ارزشها ،عاليق و نقش اجتماعی
استفاده از رسانهها تأکید  
مخاطبانمهماستومردمبراساساينعواملآنچهرامیخواهندببینندوبشنوند،انتخاب
میکنند(مهديزاده)38::09:،بنابراين،فرضاصلینظريهاستفادهورضامنديايناست

بهصورتفعال،بهدنبالمحتوايیهستندکهبیشترينرضايترا
کموبیش 
کهافرادمخاطب ،
یسازد.میزاناينرضايتبستگیبهنیازهاوعاليقفرددارد(ويندال
برايآنانفراهمم 
وهمکاران .)831::035،
رابین():990پنجفرضبنیاديننظريهاستفادهورضامنديرامشخصکردهاست :
.:مردمدراستفادهازرسانهها دارايهدفوانگیزههستند.چنینرفتارهدفمنديبراي
آنهاسودمنداستوپیامدهايیبرايخودشانوجامعهدارد .

 .8مردم براي برآورده ساختن نیازها يا امیال خود ،از منابع و محتواي ارتباطی استفاده
بهمنظور کسب رضايت يا منفعت ازجمله جستجوي
میکنند .استفاده از رسانه  ،

اطالعاتبرايتقلیلشکوترديدوحلمسائلومشکالتشخصیاست .
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روانشناختی ،واسطهرفتارارتباطیاست.رفتارارتباطیپاسخی به
.0عواملاجتماعی و 
روانشناختی مانند تعاملمیانفردي،
تهاي اجتماعیو 
رسانههابهمیانجیوضعی 
مقولهاجتماعیوشخصیتاست .
.1بینرسانههاوديگراشکالارتباط،برايانتخاب،توجهواستفادهمخاطبرقابتوجود
دارد .به عبارتی ،بین اشکال ارتباط رسانهاي و ارتباط میان فردي ،براي برآورده
ساختننیازهاوخواستههارابطهوجوددارد .
.6در روابط بین رسانهها وافراد ،معموالًافراددرمقايسه بارسانهها نفوذ وتأثیرگذاري
بیشتريدارند .
براساسفرضهايايننظريه ،مابهدنبالشناسايیعواملمرتبطباگرايشمخاطبانجوان

هايماهوارهايهستیم،عواملاجتماعیوروانشناختی کهسببگرايش


زاهدانیبهبرنامه
آنانبهماهوارهمیشود .


نظریه پذیرش فناوري
مدلپذيرشفنّاوري)TAM( :يکمدلمبتنیبرتمايلاستکهتـصريحمیکند تمايـل
شبینی کنندهخـوبیبـراياسـتفادهواقعـیازآنفناورياسـت
بـهپذيرشيکفناوريپی 
یتوانبراساسآنرفتارکاربرانراپیشازاستفادهازفناورياطالعاتوارتباطاتنیز
وم 
شبینی  کرد.اينمدل بر اينعقیدهاستواراستکه برداشت ذهنیافرادازفناوري بر
پی 
میگذارد (لی و کیم .)8339 ،3:8تمايل به پذيرش،
آنها نسبت به فناوري تأثیر  
نگرش  
گرايشذهنیيـکفردبرايانجاميکرفتارخاصاستکهعاملمهمیدرانجامواقعی
یرود.اينمدل،ازنظريهمعروفعملمستدل )TRA( 0که بهعنوان
آنرفتاربهشـمارم 
شبینی وتبیینچگونگیرفتارانساندرنظرگرفتهشده،مـشتقشـده
چـارچوبیبـرايپی 
،نگرشها و

اسـت.نظريـهعملمستدل،روابطعلیراکهدرجريانحرکتازاعتقادها
شها بـه رفتار وجود دارد ،مشخص میکند .مدل پذيرش فناوري که شکل
گراي 
1. The Technology Acceptance Model
2. Lee & Kim
3. The Theory of Reasoned Action
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شبینی پذيرش فناوري اطالعات و
تغییريافتهاي از نظريه عمل مستدل است ،براي پی 
کنندهها يامتغیرهاياعتقاداتینظريهعمـلمـستدل،
ارتباطـاتبـاجـايگزين ساختنتعیین 
بـادومؤلفـهکلیـديبرداشتذهنیازمفیدبودنوبرداشتذهنیازآسانیاستفادهبهکار
بهطور
میرود.عالوهبـراين،درمدلپذيرشفناوري،برداشتذهنیازآسـانیاسـتفاده ،

یگذارد ،که هر دو اينها در پذيرش
مـستقیم ،بـر برداشت ذهنی از مفید بودن تأثیر م 
بهطور مستقیمبر
فناورياطالعاتوارتباطاتمؤثر هستند.همچنین،متغیرهايبیرونیکه 
برداشتذهنـیازمفیدبودنوآسانیاستفادهتأثیردارند،ممکناستعواملمهمـیدر
یهاي فناوري اطالعات و ارتباطات،
مـدل پـذيرش فناوري باشند که شامل ويژگ 
یرسد مدليادشده،نظريهقابلقبولی
یهاي فـرديمتغیرهايمحیطیاستبهنظرم 
ويژگ 
دربینمحققاننظامهاياطالعاتی،بـرايمطالعـهرفتـارپذيرشـیکاربراندرزمینهفناوري
اطالعاتوارتباطاتباشد(.)Weng et al, 2015:67اينمدلبهتوضیحفناورياطالعات
در انجام وظايف و شناسايی دو وظیفه زيربنايی ديگر که بر استفاده از سیستم تأثیر
ادراکشدهوسهولتادراکشده.سودمنديادراکشده

یپردازد:سودمندي
میگذارد،م 

بهمعنايدرجهاستکهدرآن«افرادمعتقدندکهاستفادهازسیستمیخاصعملکردکاري
کهمفهومیمرتبطبااثربخشیوبهرهوريکاروسیستمشغلی

آنانراافزايشخواهدداد»
فردمیباشد.ازطرفديگرسهولتادراکشدهدرجهاياستکهدرآن«عقايدفرديدر

میداند ( .)Gupta et al, 2008:12بر
آن استفاده از سیستمی خاص را عاري از تالش»  
ادراکشدهو

اساسايننظريهبرخیازسؤاالتپرسشنامهطراحیشدوسعیتاسودمندي
سهولتادراکشدهمخاطبانبراياستفادهازماهوارهشناسايیشود .

نظریه سرمایه فرهنگي
براي شروع بحث سرمايه فرهنگی ابتدا الزم است تعريفی از فرهنگ ارائه شود .پناهی
یکند «فرهنگ نظامی نسبتاً منسجم متشکل از اجزايی
اينگونه تعريف م 
فرهنگ را  
آدابورسوم ،دانش،
غیرمادي شامل ارزشها ،هنجارها ،نهادها ،باورها و اعتقادات  ،
اطالعات رايج و همچنین کاالهاي مصرفی ،ابزار (تکنولوژي) ،میراث فرهنگی نسبتاً
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مشترکبیناعضاييکگروهاجتماعياجامعهاستکهازطريقيادگیريازنسلیبهنسل
ديگرمنتقلشدهاستوماهیتنماديندارد»(پناهی .)95::036،دراين تعريفابزارهاي
ماديوکاالهايمصرفیجزءفرهنگتلقیشدهاست .
یشده وسپس
مفهوم«سرمايهفرهنگی»توسطپیربورديوجامعهشناس فرانسويمعرف 
دههابخصوصنابرابريآموزشیبهکارگرفته
درتحقیقاتاجتماعیمختلفبرايتبیینپدي 
عبارتانداز

یتواندوجودداشتهباشد؛که
شد.ازنظربورديوسرمايهفرهنگیبهسهشکلم 
رغبتهايپايدارذهنیو

حالتسرمايهفرهنگیدرونیشده،بهمعناي
یشودوجسمی،
بیرونیاستکهجزءجدانشدنیوجودشخصياخصلتاوتبديلم 
حالت «سرمايه فرهنگی» عینیت يافته به شکل کاالهاي فرهنگی نظیر تصاوير ،کتابها،
نآالت و  ...و حالت سرمايه فرهنگی نهادينهشده (بورديو،
نامهها ،ابزارها و ماشی 
لغت 

 .):03::031
بهصورت تمايالت ديرپاي
سرمايه فرهنگی درونی شده نوعی از سرمايه فرهنگی  
ذهنی و بدنیافراداست کهبهمرورزمان دراثرتربیت وپرورشدر وجودافراد درونی
یشود.بهعبارتیارزشبرخالفسايراشکالسرمايهنمیتوانآنرادرشخصجداکرد
م 
وفوراًبهشخصديگريمنتقلنمود.بهتعبیربورديواينسرمايهجزوکالبدشخصشده
استودرونیشدنداللتبرآنداردکهفردخودباصرفزمانوتمرينآنرادرکالبد
خودجايدادهاست(همان .):1:،
نوشتهها،
سرمايه فرهنگی عینیت يافته در قالب اشیاي مادي و رسانههايی نظیر  
قابلانتقال است.
ياش همچون سرمايه اقتصادي  
نقاشیها ،ابزارها و غیر و از بعد ماد 
نحال  آن را نبايد صرفاً يک شیء مادي نظیر اتومبیل يا مسکن پنداشت .اين نوع از
بااي 
سرمايهپیوندتنگاتنگیباسرمايهفرهنگیدرونیشدهدارد.بايددرنظرداشتآنچهقابلیت
ا نتقالراداردمالکیتقانونیآناستونهلزوماًدانشوبینشالزمبرايدرکواستفاده
از آن (تملک ابزارهاي مصرف آن) که نوعی سرمايه فرهنگی درونی شده است .بدين
ترتیبکاالهايفرهنگیهمبهلحاظماديوهمبهلحاظنمادينقابلتملکهستند.لذا
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برايتملکواقعیآنصاحبکاالياشخصاًبايدازسرمايهفرهنگیدرونیشدهبرخوردار
باشدياصاحبايننوعسرمايهرابهخدمتبگیرد؛بنابراينهمهچیزحاکیازآناستکه
باافزايشسرمايهفرهنگیدرآمیخته با ابزارتولید [نظیرفناورياطالعات]نیرويجمعی
صاحبانسرمايهفرهنگینیزروبهفزونیدارد(بورديو .):10::031،
نهشده رابورديودرقالبمدارکدانشگاهی بهعنوان«سرمايه
سرمايهفرهنگینهادي 
یدهدوآنرانوعیسرمايهفرهنگیعینیتيافته
آموزشیيادانشگاهی»موردبررسیقرارم 
در قالب مدارک تحصیلی میداند که براي خنثی کردن يکسانی حدومرزهاي سرمايه
فرهنگیدرونیشدهوشخصحاملآناست(همان ):63،
در اينجاصرفاً بهچارچوبفکري بورديو درباره مصرف وسبک زندگی ،سرمايه
جامعهشناسی سلیقه و سبک

فرهنگی میپردازيم .درواقع اثر مهم بورديو (تمايز) نوعی 
شکلگیريذائقههايزيبايیشناختیتأکید
زندگیاستکهبرنقشزمینههاياجتماعیدر 
یکند وبابرداشتهاي ذات گرايانهوفردگرايانهياآنچهکهدرفلسفهتحلیلمیشود
م 
بهشدتمخالفاست .

بورديو بحث مربوط به مصرف کاالها را از تأثیر مصرف در افراد به اين موضوع
معطوف کرده است که چگونه مصرف به ابزاري براي نشان دادن تمايزهاي اجتماعی
تبديلشدهاست.اواستداللمیکندکهفرهنگزندگیکردن(سبکزندگیوامثالآن)
گروههاي اجتماعی است .به اعتقاد بورديو مصرف
حوزه مهمی از مبارزه طبقات و  
فرهنگ،خواهآگاهانهوتعمداًوخواهناخواستهوناآگاهانه،اينکارکرداجتماعیرادارد
کهتفاوتهاياجتماعیرامشروعیتمیبخشد(استوري.)853::035،بنابراينمصرفرا
دستهاي ازاعمالاجتماعیوفرهنگی بهعنوان راهیبرايايجادتمايزاتبین
بايدهمچون 
بهمثابه راهی براي بیان تفاوتهايی که درنتیجه
گروههاي اجتماعی دانست نه صرفاً  

آمدهاند(.همان )853،
رشتههايخودمختارازعواملاقتصادي،قبالًبهوجود 

ازنظر بورديو مصرف را نبايد بهعنوان ارضاي يک دسته از نیازهاي ازنظر زيستی
شهدار تحلیلکردبلکهدراينمسیر،بورديورامیتوان بهعنوانکسیديدکهکوشیده
ري 
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تشده مصرف را از طريق انگارههاي گروههاي
جامعهشناسی ،رهیافتهاي تثبی 

است در 
نشانهها و از آن مهمتر به فرهنگ ترکیب کند
اجتماعی منزلتی ،با رهیافتی به نمادها و  
(باکاک .):03::93،

چارچوب نظري
مطرحشدهدرمبانینظريتحقیقحاضر،نظريهاستفادهورضامنديومفهوم

ازبیننظريات
یشود و در ادامه بر
سرمايه فرهنگی بورديو بهعنوان چارچوب نظري پژوهش انتخاب م 
جهگیريوارائهپیشنهادهايتحقیقپرداختهمیشود .
اساسايننظريههابهنتی 
بهصورت
برنامهها 
نظريهاستفادهورضامندي:باتوجهبهاينکهمخاطبانماهوارهازاين 
برنامهها رضايتدارندويابه
یتوان ادعاکردکهنسبتبهاين 
مداوماستفادهمیکنند م 
ماهوارهاي

برنامههاي 
بهصورت فعال و براي رفع نیازهاي خود از  
معناي ديگر مخاطبان  
زههايمختلفیمبادرتبه
یکنند.مخاطباناغلببرمبناينیازهايوعاليقوانگی 
استفادهم 
ارزشها،عاليقونقشاجتماعی

یکنند.ايننظريهبرآناستکه
استفادهازماهوارههام 
یخواهند ببینندوبشنوند،انتخابمیکنند.
مخاطبانمهماستومردمبراساسآنچه رام 
رسانهها استفاده
پرسش اساسی نظريه استفاده و رضامندي اين است که چرا مردم از  
یگیرند؟ 
آنهارابرايچهمنظوريبهکارم 
یکنندو 
م 
بنابراين بر مبناي پنج فرض بنیادين نظريه استفاده و رضامندي رابین میتوان اظهار
یشوند،
داشتکهباتوجهبهزمینههاي فردي،فرهنگیواجتماعیکهباعثايجادنیازم 
سؤاالت تحقیق نیز بر اين اساس طراحی شده است و به همین دلیل استفاده از نظريه
یکهبخشمهمیاز
"استفادهورضامندي"دراينپژوهشضروريبهنظرمیرسد.درحال 
ماهوارهايدربیناقشارمختلفبخصوصقشرجوان،

تبیینگرايشبهاستفادهازبرنامههاي
بهويژه ماهواره نقش
سرمايه فرهنگی افراد در چگونگی استفاده اشخاص از رسانهها و  
بدانهااشارهشد
کنندهايدارد.هر سهنوعسرمايهفرهنگیکهدربخشمبانینظري 
تعیین 
ماهوارهها کارساز است.

درتحلیلتأثیر سرمايهفرهنگیبرگرايشجوانانبهاستفادهاز
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بخصوص سرمايه فرهنگی عینیت يافته که در قالب اشیاي مادي و رسانهها مخصوصاً
ماهوارهمتبلوراست .

روش پژوهش
یباشدوجامعۀآماريموردنظردرآنشامل
بهصورتپیمايشم 
روشانتخابیاينتحقیق 
کلیۀجوانانبین 03-:3سالساکنشهرزاهداندرسال :090است.طبقسرشماريسال
 :093جمعیت شهر زاهدان  553هزار  636نفر بوده است؛ اما با توجه به تجزيهوتحلیل
آماريکهسازمانآمارايرانارائهدادهاست،جمعیتبینسنین  :3تا 03سالاينشهر
بهعنوان جامعۀ آماري اين
برابر  :6:هزار  036نفر است (سايت مرکز آمار ايران) که  
.روشنمونهگیرياينپژوهش،تلفیقیوترکیبیبوده

یگیرد
پژوهشموردتحقیق قرارم 
نصورت که با استفاده از تکنیک چندمرحلهاي و سهمیهاي ،جمعیت يا حجم نمونه
بدي 
تقسیمبندي شهرداري شهر زاهدان به  0منطقه

بهطوريکه طبق 
انتخاب خواهد شد  .
مشدهاست.ازمیانهرمنطقهچندناحیهبهروشتصادفیانتخابشدهودرآخرازبین
تقسی 
بلوکها انتخاب و

آن ناحیهها ،بلوکها و با حفظ يک ترتیب منطقی منازلی از آن 
پرسشنامههابارعايتشرطسنی(بین03-:3سال)دربینآنهاتوزيعشد.

بااستفادهاز فرمولکوکرانحجمنمونهنبايدکمتراز 031نفرباشد؛بنابراينحجم
یباشد.
نمونهدراينپژوهشبرابربا093نفرم 
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پرسشنامهها  063پرسشنامه گردآوري شد و برخی از پرسشنامهها به

در بازگشتپذيري 
داليلیهمچونعدمهمکاريمصاحیهشوندگان،امتناعازپرکردن،گمکردنپرسشنامهو
حتی پار کردن پرسشنامه به  063پرسشنامه تقلیل يافت .میناي تحلیل دادهها همان 063
پرسشنامهبودهاست؛ بنابرايندراينتحقیقبااستفادهازروشپیمايشوتکنیکپرسشنامه
یشود .ابزار
يشده و به جامعه آماري موردنظر تعمیم داده م 
جمعآور 
اطالعات الزم  
یباشدکهشاملسؤالبازوبستهبرايسنجش
گردآورياطالعاتدراينکار،پرسشنامهم 
یباشد.نوعتحقیقکاربردياست .
ماهوارهايم 

برنامههاي
عواملمرتبطگرايشجوانانبه 
سؤاالت پژوهش 
سؤالاصلیکهپژوهشحاضردرصددپاسخگويیبهآناستعبارتاستازچهعواملی
یزبانمیشود؟ 
باعثگرايشجوانانشهرزاهدانبهبرنامههايماهوارهايفارس 
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امادرهمینراستاسؤالهايفرعینیزمطرحاستکهعالوهبرسؤالاصلیموردبررسی
آنها برآمده است.اينسؤاالتفرعیدرزير
اينپژوهشمحققدرصددپاسخگويیبه  
شدهاند :
مطرح 

بهرهبردار از
یهاي جمعیتشناختی (سن،جنس،تحصیالتو)...جوانانزاهدانی 
):ويژگ 
شبکههايماهوارهايگويايچهنکاتیاست؟ 
)8دسترسیومیزاناستفادهجوانانموردسنجشاينپژوهشدرشهرزاهدانبهشبکههاي
ماهوارهايچگونهاست؟ 
)0جوانانشهرزاهداننسبتبهاستفادهازبرنامههايماهوارهايچهنگرشیدارند؟ 
 )1آيا بین آگاهی و دانش جوانان زاهدانی در مورداستفاده از شبکههاي ماهوارهاي و
آنهابهاستفادهازشبکههايماهوارهايرابطهمعنیداريوجوددارد؟ 
گرايش 
 )6آيا بین پايگاه اقتصادي  -اجتماعی جوانان زاهدانی استفادهکننده از شبکههاي
ماهوارهاي و گرايش آنها به استفاده از شبکههاي ماهوارهاي رابطه معنیداري
وجوددارد؟ 
آنها بهاستفادهاز
)5آيابینمتغیراحساستعلقجوانانزاهدانیبهنظامج.ا.اوگرايش  
شبکههايماهوارهايرابطهمعنیداريوجوددارد؟ 
آنها به استفاده از
 )3آيا بین متغیر دينداري (گرايش دينی) جوانان زاهدانی و گرايش  
شبکههايماهوارهايرابطهمعنیداريوجوددارد؟ 
) 3آياازنظرمیزانگرايشبهاستفادهازماهوارهبینمردانوزنانتفاوتمعناداريوجود
دارد؟ 
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یافتههاي پژوهش
الف) توصیف یافتهها
جدول  .0توزیع فراواني پاسخگویان برحسب متغیرهاي زمینهاي (جمعیت شناختي)
توزیع سنی پاسخگویان بر اساس سال تولد

جنسیت

درآمد ماهیانه خانواده

متولدينقبل

متولدين56

متولدين33

متولدينبعداز

کمتراز333هزار

 :31

ازسال 56

تا 33

تا 31

سال :036

تومان 

 68/5

 :50  :33

 :88

 3:

 ::9

 83

333هزارتا:میلیون

 ::9

 15/5  60/1

 01/9

 80/:

 01/3

 3 /3

مرد 

زن 

وضعیت

میزانتحصیالت 

اشتغال 

لیسانسو

شاغل  بیکار 

بیسواد 


راهنمايی 

ديپلم 

 :10  833

3

 83

 ::8

 831

 13/9  69/:

 8 /3

 3 /3

 08/3

 63/0

بیشتر 

و633هزارتومان   01/3
:میلیونو633هزار

 83

تا8میلیونتومان 

 3 /3

باالي8میلیونتومان 

 83
 6 /3

براساسجدولتوزيعفراوانیشماره ::
):ازمجموع063نفرپاسخگويموردمطالعهازجوانانشهرزاهدان60/1،درصدرامردان
و15/5رازنانتشکیلدادهاند .
)8بهلحاظاشتغالازمجموع 063پاسخگو 69/:،درصدشاغلو 13/9درصدنیزبیکار
بودهاند .
آنهامتولدينقبل
)0توزيعسنیپاسخگويانبراساسسالتولدنشانمیدهد01/9درصد 
ازسال80/:،56درصدمتولدين56تا01،33درصدمتولدين33تا31و3درصد
متولدينبعدازسال36بودهاند .
دادههابهمامیگويندکهپاسخگويانازسطحتحصیالتبااليی
)1ازنظرسطحتحصیالت 
بودهاند
یسواد  
بودهاند وتنهاحدود :3درصدپاسخگويانزيرديپلموب 
برخوردار 
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که اين نشانگر افزايش سطح تحصیالت در بین اقشار جوان جامعه موردمطالعه
است .
 )6ازلحاظ سطح درآمد ماهیانه خانواده پاسخگويان بايد گفت که پاسخگويان در حد
خانوادههازير333هزارتوماندرماه

گونهايکه68درصداز
به 
ضعیفیقراردارند 
انهشان
درآمددارند.ايندرحالیاستکهتنها5درصدازپاسخگوياندرآمدماهی 
یرسد .
بهباالي8میلیونتوماندرماهم 
جدول  .7توزیع فراواني پاسخگویان برحسب نحوة دسترسي به شبکههاي ماهوارهاي و میزان
استفاده از آنها
میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای در یک شبانهروز

نحوۀ دسترسی
دسترسی به

عدم دسترسی به

کمتر از 8

 8تا 0

 0تا 6

بیشتر از 6

ماهواره

ماهواره

ساعت

ساعت

ساعت

ساعت

 808

 ::3

 :98

 :38

 18

 :1

 55/0

 00/3

 61/9

 89/:

 :8/3

 1 /3

براساسجدولشماره:8میتوانگفت :
 ):بیش از  56درصد پاسخگويان اين تحقیق به ابزار ماهواره دسترسی دارند .اين آمار
حاکی از آن است که علیرغم وضعیت مالی پايین و بیکاري باال دسترسی به
ماهوارهدرسطحبااليیقراردارد .
شبانهروز به تماشاي ماهواره
 )8حدود  :5درصد از پاسخگويان بیش از  0ساعت در  
درشبانهروزرابه

یپردازنددرحالیکه66درصدپاسخگويانکمترازيکساعت
م 
تماشايماهوارهاختصاصمیدهند .
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جدول  .3نگرش جوانان زاهدان نسبت به استفاده از ماهواره
گویهها

خیلیکم

کم

متوسط

زیاد

خیلیزیاد

یبرم.
ماهوارهايلذتم 

منازتماشايبرنامۀشبکههاي

 0:/3

 85/9

 85/0

 ::/:

 1 /3

 3 /6

 :8/5

 :5/9

 83/5

 1:/1

 83/3

 :3/0

 83/3

 80/:

 :3/5

 :3/5

 81/3

 83/5

 80/:

 :0/3

 18/3

 01/9

 :0/3

 1 /3

 6 /1

 :0/:

 83/3

 83/0

 :3/3

 83/9

 :3/9

 :8/3

 01/3

 86/1

 :3/3

 ::/:

 :6/:

 :5/9

 8:/:

 06/3

 13/0

 83/:

 80/:

 0 /:

 5 /0

ماهوارهاي

بهنظرمنتماشايبرنامههايشبکههاي
یشود.
باعثافزايشفساداخالقیدرجامعهم 
ماهوارهايباعثافزايش

معتقدمتماشايبرنامههاي
یشود.
آگاهیسیاسیم 
ماهوارهايباعثگسترش

معتقدمتماشايبرنامههاي
یشود.
خشونتدرجامعهم 
یشودبااعضاي
ماهوارهايباعثم 

تماشايشبکههاي
خانوادهامبهترتعاملداشتهباشم.

ماهوارهايباعثهدررفتنوقت

تماشايشبکههاي
یشود.
م 
ماهوارهايباعثافزايش

شبکههاي
تماشايبرنامههاي 

یشود.
رفرهنگهام 

شناختماننسبتبهساي
ماهوارهايباعثسستشدنبنیان

تماشايشبکههاي
یشود.
خانوادهم 
ماهوارهايباعثآرامش

شبکههاي
تماشايبرنامههاي 

یشود.
روانیم 

براساسجدول:0پاسخگوياننگرشمتوسطیبهاستفادهاز برنامههايماهوارهايدارند.
ماهوارهاي

بهطوريکه به ترتیب  85/0درصد با گويه «» من از تماشاي برنامۀ شبکههاي 

ماهوارهاي باعث افزايش

یبرم» 83 ،درصد با گويه «معتقدم تماشاي برنامههاي 
لذت م 
ماهوارهاي

یشود» و  01درصد با گويه «تماشاي برنامههاي شبکههاي 
آگاهی سیاسی م 
فرهنگها میشود» موافقتمتوسطینشاندادهاند.

باعثافزايششناختماننسبتبهساير
ماهوارهاي

ايندرحالیاستکه 1:/1درصدبا«بهنظرمنتماشايبرنامههاي شبکههاي 
یشود»و 06/3درصدباگويه«تماشايشبکههاي
باعثافزايشفساداخالقیدرجامعهم 
ماهوارهايباعثسستشدنبنیانخانوادهمیشود»موافقتخیلیزياديداشتهاند.همچنین
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هايسیاسیوآشنايیازفرهنگهاي

ازجدولچنینمستفادمیگرددکهکسبآگاهی

هايماهوارهاياست .

ديگرازجملهعواملکلیديگرايشبهبرنامه
جدول  .0میزان آگاهي جوانان زاهدان نسبت شبکههاي ماهوارهاي
گویهها

خیلیکم

کم

متوسط

زیاد

خیلیزیاد

 85/3

 83/:

 00/:

 :8/3

 : /3

 05/3

 80/:

 83/:

 9 /1

 1 /0

 86/:

 :3/0

 85/9

 8:/:

 3 /5

کهاينشبکهها

بهچهمیزانازخدماتیومحتوايی
یکننداطالعداريد؟
ارائهم 
یزبانزيرنظر
آيامیدانیدشبکههايماهوارهايفارس 
چهنوعنهاديهستند؟
ماهوارهاياطالعداريد؟

آياازاهدافشبکههاي

دادههايموجوددرجدولفوقنشانگراينمطلباستکهپاسخگويان
براساسجدول :1
يکه حدود  53درصد
بهطور 
ماهوارهاي دارند  .

آگاهی کمی نسبت به شبکههاي 
پاسخگويان اظهار داشتهاند که آگاهی کمی در مورد اينکه شبکههاي ماهوارهاي
فارسیزبانزيرنظرچهنوعنهاديهستند،دارند .
جدول  .5میزان دینداري جوانان زاهدان در سه بعد اعتقادي ،ایماني ،اخالقي
گویهها
شیطانواقعاًوجوددارد.

کامالً مخالفم مخالفم تاحدودی موافقم کامالً موافقم
 : /1

 8 /5

 8 /9

 81/3

 59/:

 3 /5

 3 /9

 8 /0

 :3/5

 36/3

 0 /1

 3 /9

 1 /5

 :3/0

 33/9

یکنمبهخدانزديکشدهام
گاهیاحساسم 

 3 /5

 3 /:

 6 /1

 86/3

 53/9

بعضیوقتهااحساسترسازخداونددارم.

 6 /1

 0 /:

 6 /:

 81/5

 5:/3

 3 /5

 3 /0

 6 /1

 80/3

 33/3

 : /1

 3 /:

 ::/:

 01/5

 16/3

یگويدکالم
قرآنکالمخداستوهرچهم 
خداست.
ايماندارمپسازمرگزندگیديگريوجود
دارد.

پدرومادرمراهمیشهمورداحترامومحبت
یدهم.
قرارم 
همیشهنسبتبهوعدههاوقولهايیکه
یدهم،پايبندم.
م 
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بهاتفاقپاسخگويانازبعداعتقادي،ايمانیواخالقیدر
براساسجدول:6اکثريتقريب 
سطحبااليیبرخوردارهستند .
جدول  :6میزان دینداري جوانان زاهدان در بعد عبادي
خیلیکم

کم

متوسط

زیاد

خیلیزیاد

گویهها

 86/:

 :5/0

 0:/1

 :1/9

 :8/0

یخوانید؟
تاچهحدقرآنم 

 ::/3

 :9/1

 18/0

 80/3

 8 /9

یکنید؟
کباردرنمازجمعهشرکتم 
هرچندوقتي 

 83/9

 83/5

 :9/3

 :3/3

 :8/9

یکنید؟
آيادرسخنرانیومراسممذهبیشرکتم 

 :3/5

 :1/9

 18/3

 :6/3

 3 /9

کباربراياداينمازجماعتبهمسجد
هرچندوقتي 
یرويد؟
م 

دادههاي موجود در جدول نشانگر اين مطلب است که اغلب
بر اساس جدول   :5
فتر  از بعد اعتقادي هستند و در بعد عملی و عبادي
پاسخگويان در بعد عبادي ضعی 
يکه حدود 63درصدپاسخگوياناظهارداشتهاندکه
فاند .بهطور 
نداري سستوضعی 
دي 
بهمیزانکمیدرنمازجمعهشرکتمیکنندويااينکهحدود18درصدپاسخگوياناظهار
داشتهاندکهبرايادايفريضهنمازجماعتبهمیزانکمیبهمسجدمیروند .
جدول  .2احساس تعلق جوانان زاهدان نسبت به نظام جمهوري اسالمي ایران
گویهها
یدانم.
حاکمیترامردمیم 
دولت)حکومت(بهمشکالتمردمرسیدگی
یکند.
م 
یدانم.
سرانحکومترادلسوزم 
بههنگامپخشسرودملیاحساسغرور
یکنم.
م 
منبهداشتنچنینجامعهاي)نظامجمهوري

یکنم.
اسالمیايران(افتخارم 
حاضرمبرايمملکتمجانخودرافداکنم.



کامالً مخالفم

مخالفم

بینظر

موافقم کامالً موافقم

 : /1

 8 /5

 8 /9

 81/3

 59/:

 3 /5

 3 /9

 8 /0

 :3/5

 36/3

 0 /1

 3 /9

 1 /5

 :3/0

 33/9

 3 /5

 3 /:

 6 /1

 86/3

 53/9

 6 /1

 0 /:

 6 /:

 81/5

 5:/3

 3 /5

 3 /0

 6 /1

 80/3

 33/3
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جدول فوق و آمارهاي موجود در آن بیانگر اين مطلب است که میزان احساس تعلق
پاسخگويان نسبت به نظام جمهوري اسالمی باالست و پاسخگويان تعلق زيادي به نظام
گونهاي کهدرگويههاي«مردمیدانستنحاکمیت» و«دلسوزدانستنمسئوالن
به 
داشتهاند  

حکومتی»اينشاخصهبهخوبینشاندادهشدهاست .
جدول  .8میزان و نوع برنامه مورداستفاده جوانان زاهدان
گویهها

خیلیکم

کم

متوسط

زیاد

خیلیزیاد

یکنید؟
بهچهمیزانیاخباروتفسیرهايخبريراتماشام 

 83/3

 83/3

 89/1

 :3/0

 1 /5

لمهاراتماشامیکنید؟
بهچهمیزانسريالهاوفی 

 89/1

 83/9

 0:/3

 :3/5

 3 /1

یکنید؟
بهچهمیزانموزيکوموسیقیتماشام 

 89/:

 85/0

 :3/3

 :6/:

 ::/1

بهچهمیزانبرنامههايمذهبیراتماشامیکنید؟


 86/:

 88/3

 01/0

 ::/3

 5 /9

 83/3

 88/3

 80/3

 83/9

 :0/1

بهچهمیزانبرنامههايمستند،مسابقات،ورزشیو

یکنید؟
سرگرمیراتماشام 

براساسجدول:3يافتههانشانمیدهدبهترتیببرنامههايدرقالبهاي«مستند،مسابقات،
ورزشی و سرگرمی»« ،موزيک و موسیقی»« ،اخبار و تفسیرهاي خبري»« ،برنامههاي
مذهبی»و«سريالهاوفیلمها»بیشترموردتوجهجوانانزاهدانیبودهاست .

فرضیههاي تحقیق:
ماهوارهاي

برنامههاي 
آنها نسبتبه 
):آيابینمیزانآگاهیودانشمخاطبانباگرايش  
رابطهمعناداريوجوددارد؟
جدول  .4نتایج آزمون پیرسون بین میزان آگاهي و دانش مخاطبان با گرایش آنها نسبت به
برنامههاي ماهوارهاي
ارزش

انحراف استاندارد

مقدار تقریبی

خطای محاسبهشده

پیرسون 

 3/:31

 3/363

 0/033

 3/33:

همبستگیاسپیرمن 

 3/:55

 3/360

 0/:1:

 3/338

تعداد 

 063
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فاصلهاي
یکنیمبرايپیبردنبهمعناداريدومتغیر 
همانگونهکهدرجدولفوقمشاهدهم 

ماهوارهاي)ازآزمون

برنامههاي 
آنها نسبتبه 
(میزانآگاهیودانشمخاطبانباگرايش  
پیرسوناستفادهشدکهبراساسآنسطحمعناداريبرابربا3/33:است .
آنها نسبت به
لذا رابطه معناداري بین میزان آگاهی و دانش مخاطبان با گرايش  
ماهوارهاي  وجوددارد.براساسمقدارآزمونپیرسونبايدگفتهرچهمیزان

برنامههاي

ماهوارهاي نیزبیشتر

برنامههاي 
آگاهیودانشمخاطبانباالترباشدگرايش آنها نسبتبه 
استوبالعکس .
آنها
) 8آيا بینمیزاناحساس تعلق مخاطبانبه نظامجمهورياسالمی ايران و گرايش  
ماهوارهايرابطهمعناداريوجوددارد؟ 

برنامههاي
نسبتبه 
جدول  .01نتایج آزمون پیرسون بین احساس تعلق مخاطبان به نظام جمهوري اسالمي ایران با
گرایش آنها نسبت به برنامههاي ماهوارهاي
ارزش

انحراف استاندارد

مقدار تقریبی

خطای محاسبهشده

پیرسون 

 -3/395

 3/336

 -:/333

 3/31:

همبستگیاسپیرمن 

 -3/85:

 3/319

 -6/31:

 3/333

تعداد 

 063







فاصلهاي
یکنیمبرايپیبردنبهمعناداريدومتغیر 
همانگونهکهدرجدولفوقمشاهدهم 

آنها نسبت به
(میزان احساس تعلق مخاطبان به نظام جمهوري اسالمی ايران با گرايش  
ماهوارهاي)ازآزمونپیرسوناستفادهشدکهبراساسآنسطحمعناداريبرابربا

برنامههاي

3/31:است .
لذارابطهمعناداريبینمیزاناحساستعلقمخاطبانبهنظامجمهورياسالمیايران
ماهوارهاي وجوددارد.براساسمقدارآزمونپیرسون

برنامههاي 
آنها نسبتبه 
باگرايش  
که منفی است بايد گفت هرچه میزان احساس تعلق مخاطبان به نظام جمهوري اسالمی
ماهوارهايکمتراستوبالعکس.

آنهانسبتبهبرنامههاي
ايرانباالترباشدگرايش 
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ماهوارهاي رابطه

برنامههاي 
آنها نسبت به 
)0آيا بینمیزان دينداريمخاطبان و گرايش  
معناداريوجوددارد؟ 
جدول  .00نتایج آزمون پیرسون بین میزان دینداري مخاطبان با گرایش آنها نسبت به برنامههاي
ماهوارهاي
ارزش

انحراف استاندارد

مقدار تقریبی

خطای محاسبهشده

پیرسون 

 -3/350

 3/368

 -:/:30

 3/818

همبستگیاسپیرمن 

 -3/396

 3/365

 -:/339

 3/336

تعداد 

 063







همانگونه که در جدول فوق مشاهده میکنیم براي پی بردن به معناداري دو متغیر
 
ماهوارهاي) از

برنامههاي 
آنها نسبت به  
فاصلهاي (میزان دينداري مخاطبان با گرايش  

آزمونپیرسوناستفادهشدکهبراساسآنسطحمعناداريبرابربا8است .
برنامههاي
لذارابطهمعناداريبینمیزاندينداريمخاطبانباگرايش آنها نسبتبه 
ماهوارهايوجودندارد .

آنها نسبت به برنامههاي
 )1آيا بین پايگاه اقتصادي -اجتماعی مخاطبان و گرايش  
ماهوارهايرابطهمعناداريوجوددارد؟ 


جدول  .07نتایج آزمون پیرسون بین پایگاه اقتصادي -اجتماعي مخاطبان با
گرایش آنها نسبت به برنامههاي ماهوارهاي
ارزش

انحراف استاندارد

مقدار تقریبی

خطای محاسبهشده

پیرسون 

 -3/3:1

 3/368

 -3/850

 3/:90

همبستگیاسپیرمن 

 -3/353

 3/368

 -:/813

 3/8:0

تعداد 

 063







فاصلهاي
یکنیمبرايپیبردنبهمعناداريدومتغیر 
همانگونهکهدرجدولفوقمشاهدهم 

ماهوارهاي) از

برنامههاي 
آنها نسبت به  
(پايگاه اقتصادي -اجتماعی مخاطبان با گرايش  
آزمون پیرسون استفاده شد که بر اساس آن سطح معناداري برابر با  :است .لذا رابطه
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برنامههاي
آنها نسبت به  
معناداري بین پايگاه اقتصادي -اجتماعی مخاطبان با گرايش  
ماهوارهايوجودندارد .

)6آياازنظرمیزانگرايشبهماهوارهبینمردانوزنانتفاوتمعناداريوجوددارد؟ 
جدول  .03مقایسه بین میزان گرایش مردان و زنان نسبت به ماهواره
متغیر

جنسیت

تعداد

میانگین

میزانگرايشبه

مرد 

 :33

 85/:531

ماهواره 

زن 

 :50

 85/3:31

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

سطح
معنیداری
-

آزمون تیتست
T

 3/38

درجه

سطح معنیداری 2

آزادی

دامنه

 33/33

 3/13

با احتمال  59درصد
فاصله میانگین
حدپایین حد باال
 -:/59

 0/51

فاصلهاي (میزانگرايشبهماهواره)ويکمتغیراسمی
برايسنجشرابطهبینيکمتغیر 
دوگانه (جنسیت) از آزمون تی :استفاده شده است .با توجه به جدول ،میانگین میزان
یباشد .
گرايشبهماهوارهبرايمردان85.:5وبرايزنان85.3:م 
در جدول دوم ازآنجاکه سطح معناداري 8کمتر از  3/36است واريانس دو گروه
برابرنیستوبايدبهرديفدوممراجعهکرد .دررديفدومسیگدودامنه برابراستبا
بزرگتر استدرنتیجه تفاوتمعناداريبیندوگروهوجود

 .3/13اين عددچوناز 3/36
یدارجنسیتبرمیزانگرايشبهماهوارهردمیشود .
نداردولذافرضیهمامبنیبرتأثیرمعن 

1. T
2. Sig
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نتیجهگیري
رسانههاي جمعیازمیانتمامیابزارهاوفنونجديد،بیشترينتأثیر فرهنگیرادارند.اين
انسانها ،تکوين
خلقوخوي و رفتار  
رسانهها در پیدايش عادات تازه ،تغییر در باورها و  
فرهنگ جهانی و نزديک کردن جوامع و ملل ،سهمی شگرف دارند .البته میزان تأثیر
آنها در همه جوامع يکسان نبوده و تابع متغیر رشد
رسانهها و نیز استقبال همگانی از  
فرهنگی،اقتصاديواجتماعیهرجامعهاست .
تازهاي
ماهوارهاي ،فضاي  

شبکههاي 
نبین ،فناوريهاي نوين ارتباطی و ظهور  
دراي 
براي خلق پیام و انتقال سريع آن به انبوه مخاطبان را فراهم آورده است .امروزه هیچ
شهاي ديگربهحوزهنفوذخودشود.توسعهفناوري
حدومرزي قادرنیستمانعوروداندي 
نالمللی و رخنه نمودن در فضاهاي ديگر
ماهوارهاي تلويزيون با فروريختن مرزهاي بی 

پنجرهاي رو به جهانیشدن باز کرد ،اکثر جامعه شناسان معتقدند که با ورود
کشورها  
تلويزيوندرجامعهاکثرمعادالتاجتماعی ومعرفتیتغییراتعمدهکرده است.مانوئل
کاستلزانقالبفناورانهايکهحولمحورفناوريهاياطالعاتمتمرکزاستاشارهمیکند

پايانیقرنبیستمچشماندازاجتماعیزندگیانسانرادگرگونساختهوبا

کهدرسالهاي
شکلگیري مجدد بنیانمادي جامعه استازنظرکاستلز يکیاز
سرعتی شتاباندرکار 
پیامدهاي مهم گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات نوين مبتنی بر آن ،دگرگونی
دراثرايجادوگسترششاهراههاياطالعاتیفرهنگنويندرحال

نرو
فرهنگهاست.ازاي 

ظهوراست(.کاستلز )030-031،:033،
برنامهها وشیوهاستفادهاز آنها
درارتباطباکیفیتاثراتماهوارهباتوجهبهنوع 
کسو توسعه
مختلفیازسويصاحبنظرانومحققینارائهگرديدهاستازي 

دگاههاي 
دي 
توسعهيافته تکنولوژيارتباطیاطالعاتیبافراهمآوردندسترسیهايمناسب،

شبکههاي 
مساويبهاطالعاتومضامینمناسبباقابلیتدسترسیباالمیتوانندبهمردمدرنیل

مؤثر،
بهاستعدادهايخودتسريعتوسعهاقتصاديواجتماعی،باالبردنکیفیتزندگیوتسهیل
فرآيند تصمیمگیري مشارکتی کمک کنند ،نگاه منفی به جامعه اطالعاتی معتقد است
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داشتننگاهمصرفیووارداتیفناوريهاي جديدتنهااضمحاللوازبینرفتنبنیانها و
هويتملیرادرپیدارد.آلوينتافلرمعتقداستتکنولوژِيماهوارهايوديگررسانههاي
یپاشندواينارتباطمتقاطعدرحالتهديدنیستبرايهويت
جديدفرهنگملیراازهمم 
حکومتها  براي مقاصد شخصی خودسعی در حفظ وانتشارآن دارند.ديويد

ملی که 
یهاي دوران ظهور وسايل ارتباطجمعی دانست و
رايزمن نیز بحران هويت را از ويژگ 
دورهاي قرارگرفته کهدرآنرسانهها گردانندگان
بهعنوان  
معتقداستدرايندورهانسان  
الگوهايیحیاتاجتماعیهستند(.رابرتسون ):0:::030،
؛بنابراين؛درحالحاضر،يکیازمسائلجامعهماموضوعماهوارهوتأثیراتآندر
يشده؛بسیاري
برنامهريز 
برنامههاي متنوع،گستردهو 
ماهوارهاي با 

کانالهاي 
جامعهاست .
بهخصوص قشرجوانراتحتتأثیر خودقرار
ازارزشهاي فرهنگیوسیاسیهرجامعه 
ارزشهايی که از عناصر مهم فرهنگ همان جامعه

نگرشها ،باورها ،هويت و 

یدهد .
م 
یگردندوبراي
ماهوارهايدچاربحرانوتزلزلم 

شبکههاي
یشوند،تحتنفوذ 
محسوبم 
یهاي عمیقیمیشود.از
جامعهاي کهدغدغهنسلجوانخودرادارد،موجبنگران 

هر
میان مناطق مختلف کشور ،استان سیستان و بلوچستان به دلیل شرايط مرزي خاص و
یهايخاصفرهنگی،اجتماعی
همسايگیباکشورهايخارجیوهمچنیندارابودنويژگ 
بهطوريکه اين
یباشد  .
استانها م 
و اقتصادي؛ واجد شرايط خاصی نسبت به ساير  
چشمگیري نسبتبهسايراستانهاي
تفاوتهاي  

یهاي درآمارهايکشوريداراي
ويژگ 
یتوان به شرايط اقتصادي که بیشترين آمار بیکاري و
ديگر است .ازجمله اين موارد م 
همچنیننبودوضعیتشغلیمناسباشارهکردوياازنظرفرهنگیکهبیشترينجمعیت
استانازقومیتبلوچتشکیلشدهاستکههمازنظرزبانوهممذهبباسايراستانهاي
کشورتفاوتدارد .
برمبناياستفادهورضامندينتايجاينپژوهشنیزگوياياينامراستکههرچندبه
ترتیب برنامههاي در قالبهاي «مستند ،مسابقات ،ورزشی و سرگرمی»« ،موزيک و
موسیقی»« ،اخبار و تفسیرهاي خبري»« ،برنامههاي مذهبی» و «سريالها و فیلمها» بیشتر
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نشاندهنده ايناستکهتنوع
موردتوجه جوانانزاهدانیاستخودفراترازتحلیلفوق 
آنها باعث رضامندي مخاطبان شده است .از بعد ديگر
برنامههاي ماهوارهاي و کیفیت  
توجهجوانانزاهدانیبهبرنامههايمذهبیپخششده ازسويشبکههايماهوارهاياست
که خودمیتواند بافتذهنیمخاطبان بخصوص جوانانراآنگونهکه به دنبالراههاي
پاسخگويی به نیازهاي متنوع دينیشان هستند را فراهم سازد .با توجه به مطالبی که در
بخشنظريگفتهشد،دينداريبهويژهدربعداعتقادي بهعنوانهنجاريذهنیدرمیزان
گرايشبهماهوارهواحساسسودمنديازديدنآنتأثیرگذاراست .
همچنیننتايجنشاندادکهآگاهیودانشپاسخگوياندرزمینههايیهمچون«اطالع
ازخدماتومحتوايواهدافشبکههايماهوارهايفارسیزيانوتحتنظربودنفعالیت
اين شبکهها خیلی پايین است و با توجه به اينکه سرمايههاي فرهنگی با توجه به پايگاه
بهسوي
درهمآمیختهشدهاستبنابرايننوعینیازمخاطبانرا 
اقتصادي-اجتماعیمخاطبان 
یکشاند .ازسويديگرنتايجمؤيداينادعابودهاستکههرچقدر جوانان
اينشبکههام 
زاهدانیخودرا بهعنوانعضويمؤثرازجامعهايرانیداشتهاندواحساستعلقبااليیبه
نظامج.ا.اداشتهاندبهمراتب کمتربهسمتبرنامههايمخربماهوارهايکششداشتهاند.
نرو نیازاستکههردوموردهمزمان تقويتشوديعنیاينکههمرسانه ملیباتهیهو
ازاي 
تولیدبرنامههايیبامشارکتجوانانزاهدانیحداقلدرسطحاستانسطحاحساستعلق
آنها را به باالترين حد انتظار رسانده تا از سوي ديگر شاهد گرايش کمتر جوانان به

برنامههايمخربماهوارهايبود .
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