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 47-64صفحات/  95تابستان /  بیست و دوم شماره/ هفتمسال / وانانج شناختیمطالعات جامعهفصلنامه 

  شهرستان مردم نگرش بر مؤثر یعوامل اجتماعبررسی 

 ( ماهواره)نوینهای  رسانه به نسبت فاروج
 1حجت اله طالبی قوچانی

 2ایمانیان اردبیلی مسعود

 3نعمت اله روشنی مقدم

 چکیده
 عوامل و( ماهواره) نوینهای  رسانه به نسبت فاروج شهرستان مردم نگرش»هدف تحقیق حاضر سنجش 

ی اطالعات با ابزار پرسشنامه و با آور جمعباشد. روش این پژوهش پیمایش بوده و  می« آن برر مؤث اجتماعی
سال  18نفر از افراد باالی  380این تحقیق شامل موردمطالعهاست. نمونه  گرفته انجامیری تصادفی گ نمونهروش 

مه از روایی صوری و برای پایایی باشد. برای بررسی روایی پرسشنا شهر فاروج که به ماهواره دسترسی دارند، می
شد، بیانگر پایایی الزم  96/0ضریب آلفای متغیرهای تحقیق  ازآنجاکهآن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و 

تحلیل اطالعات در دو سطح آمار توصیفی و  و  یهتجز SPSS افزار نرمباشد. با استفاده از  ابزار تحقیق می
بین همچون  یشپآزمون رگرسیون چندمتغیره، متغیرهای  بر اساسدهد که  نشان می استنباطی انجام گردید. نتایج

های نوین )ماهواره( داشته و طبق نتایج  بینی نگرش مردم نسبت به رسانه بعد انتظار فایده نقش مهمی در پیش
ظارات دیگران، از ضریب همبستگی پیرسون، تی تست و کراسکال والیس، بین بعد انتظار فایده، انت آمده دست به

همبستگی معناداری وجود )ماهواره(  یننو یها رسانهنگرش به باتجربه قبلی، جنسیت، تاهل، تحصیالت و شغل 
گونه همبستگی معناداری بین آنها وجود ندارد  یچه( و با بررسی رابطه سن با نگرش نشان داد که >p 05/0دارد)

(05/0 p>  .) 
 

 ی.تجربه قبلیگران، انتظارات دیده، ار فاانتظ: نگرش، ماهواره، ها کلیدواژه
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 لهأمقدمه و بیان مس -1
ها دارای فراز و  در دنیای امروز که عصر جامعه اطالعاتی مشهور شده است، نقش و کارکرد رسانه

نویسد که  ه میدر کتاب قواعد روش شناخت جامع مهای زیاد و اهمیت بیشتری بوده است. دورکی نشیب
شود که از حالت و روند طبیعی خویش عدول کند. بنابراین  پدیده اجتماعی زمانی به مسأله تبدیل می

کوتاه سبب  یزمان همیشه حالتی از تضاد و چندگانگی وجود دارد. اما طی کردن روند صعودی آن در مدت
جمعی جهات و ابعاد را  یل ارتباطبا ظهور وسا (.1374:26)دورکیم،  شود. جویی می چاره تأمل بیشتر و

های تبلیغاتی و  های مختلف از قبیل پیام جا به هر صورت پیام وسایل ارتباطی در قالب اشغال کرده و همه
شود لذا تأثیر وسایل ارتباط جمع همواره آگاهانه و  مدگرایی و سیاسی و ورزشی و... دیده و شنیده می

موارد انسان بدو آنکه قصد آموزش داشته باشد، در کنار این وسایل پذیرد، بلکه در اکثر  عمد تحقق نمی به
های همگانی دارای  . رسانه(112 :1376)ساروخانی،  شود گیرد و از محتوای خاص آنان متأثر می قرار می

توانند هویت ملی یک ملت را تحت  کارکردهای متفاوت و متعدد، در دو بعد مثبت و منفی هستند و می
تواند به افراد کمک کند تا در مسیر درست و صحیح حرکت کرده و  دهند. این ابزار می نفوذ خود قرار

ها در  های تازه اجتماعی و تغییر در شیوه رفتار افراد را فراهم کند. رسانه بستر پیدایش هنجارها و ارزش
ی انسان وخو لقخ رفتار وای و جهانی و تغییر در  های جدید منطقه گیری فرهنگ پیدایش عادات تازه، شکل

های  گیری دور، بسیاری از افراد برای تصمیم چندان نههای  نیز سهم بزرگی بر عهده دارند. اگر در گذشته
گرفتند، امروزه به مدد روند  کمک می نظر صاحبانتخاب شغل یا خانه مناسب و.... از افراد  ازجملهخود 

 ی شده است. ها دستخوش تغییرات اساس گیری یمتصمفناوری اینترنت این 
یج وارد عصر نوینی شد و فهم و درک چیستی و چرایی آن، تدر بهمیالدی  1980جهان از اوایل دهه 

های جدید  ریزی مناسب برای همگامی و یا مقابله با آن، مستلزم استفاده از مفاهیم و نظریه و نیز برنامه
ها  اند. این تکنولوژی در این میان داشته ای کننده یینتعی جدید نقش و ارتباطهای اطالعاتی  است. تکنولوژی

ی وسیع و متنوعی از ا مجموعهروند  که برای برقراری ارتباط و یا انتقال اطالعات بین افراد به کار می
شود. این  های توزیع و پخش اطالعات را شامل می ها و حتی سیستم افزار، رسانه افزار، نرم سخت

های  اما ظهور و رواج بسیار کامپیوترهای شخصی، ویدئو، ماهواره ای طوالنی دارند ها پیشینه تکنولوژی
یکی از عوامل اصلی ظهور  عنوان بهها در طول دو دهه گذشته  ارتباطی )پخش مستقیم( اینترنت و نظایر آن

های بسیار متکثر، فرامرزی و  شود. در حال حاضر جوامع و کل جهان به شبکه دنیای جدید تلقی می
در  .(33:1380اند)کاستلز،  تبدیل گردیده کنندگان مصرفکنندگان و  یعتوزدکنندگان، متداخل از تولی

ای و  های رسانه ای نیز سیاستمداران، روشنفکران، مدیران سازمان های ماهواره خصوص استفاده از شبکه
زی و اند. آنانی که رویکردهای نوسا های متفاوتی را ابراز کرده عامه مردم در کشورهای مختلف نگرش
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گرایی و یا  ی که بومیو آناناند،  نهند، از ظهور و رواج آن استقبال نموده را ارج می گرا توسعهارتباطات 
ی و مبارزه با امپریالیسم فرهنگی در نظر دارند، ماهواره را به دید تردید ساز ملتفرهنگی را در قالب 

ای برای کشورهای  لوژی ماهوارهتکنو»( معتقداست 1996«)شوآرتز»نمونه  عنوان بهاند.  نگریسته
های  های دولتی، اقتصادی و سازمان های داخلی بخش تواند فعالیت اهمیتی حیاتی دارد و می توسعه درحال

عمومی را کاراتر کرده و ضمن تقویت ارتباط کشور با جامعه جهانی، در جلب سرمایه و جهانگردی 
 (68:1384)منتظر قائم، « خارجی آثار جدی داشته باشد

های  یژه شبکهو بهی، و ارتباطهای نوین اطالعاتی  ها به رسانه در داخل ایران تعداد کثیری از خانواده
کنند. مسئله مهم  استفاده می ها آنهای  زبان دسترسی دارند و از برنامه یفارسای دیجیتال خارجی و  ماهواره

کند  ای استفاده می های ماهواره های شبکه ین عده، بیشترین افرادی که از برنامهاز ادر اینجا این است که 
یری هویت فردی و اجتماعی در معرض گ شکلاند. و بیشترشان در سنین رشد و مراحل  نوجوانان و جوانان

ها و مسائل مشابه مطرح در  ها، شخصیت ها، هویت کم دغدغه گیرند و کم ای قرار می های ماهواره برنامه
ها و  ها، شخصیت ها، هویت ها، ذهنیت ای را، که عمدتاً مبتنی بر دغدغه  های ماهواره های این شبکه برنامه

کنند  یافته است، پیدا خواهند کرد و در اجتماع مجازی استفاده می توسعهمسائل افراد و جوانان کشورهای 
شوند و بیشتر  شان از تعلق ملی، قومی، فرهنگی خودی و اسالمی رها می کم هویت فردی و اجتماعی کم
ای  های تلویزیونی ماهواره یژه شبکهو بههای ارتباطی نوین  ساس جهانی خواهند داشت تا ایرانی. رسانهاح

کنند و تعامل دارند  ی که در سطح جهان تبادل اطالعات میباکساناین عده از نوجوانان و جوانان را 
ملی و واقعی خودشان های مختلف را در جامعه دیگری غیر از جوامع  سازد. افراد و گروه یکپارچه می

 کنند. یف میو تعر برساختیشان براسازد و هویت اجتماعی جدیدی را  متحد می
های  گیری از یافته ی و بهرهشناس جامعهدر پژوهش حاضر سعی شده است تا با استفاده از نظریات 

شهرستان فاروج  های نوین با تأکید بر ماهواره بر نگرش مردم تحقیقاتی اندیشمندان، به بررسی نقش رسانه
نگرش مردم  بر مؤثر کننده و یینتع عوامل اجتماعیپرداخته شود و سؤال اصلی این پژوهش آن است که 

 ؟اند کدمهای نوین ) ماهواره(  نسبت به رسانه شهرستان فاروج
 

 پیشینه تجربی پژوهش  -2
بر گرایش به تماشای  مؤثرای را با عنوان بررسی عوامل  ( مقاله1389زاده و فرهنگی) متانی، حسن -
ای در  ی ماهوارهها شبکهی ها برنامههای استفاده از  یزهانگای که در پی دالیل و  ی ماهوارهها شبکهی ها برنامه

یرانتفاعی، مرکز غی ها دانشگاهنفر از دانشجویان  310؟ در این پژوهش اند کدممیان مخاطبان دانشجویی 
ای  ی ماهوارهها شبکهی ها برنامهکه بیننده  1389در سال  شهر قائمفرهنگی سما و آزاد اسالمی  –آموزشی 
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نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع پیمایش است و گردآوری  عنوان بهزبان بودند  یفارس
اطالعات نیز از طریق پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که 

هویت  و کسبی، سرگرمی و تفریحی، اجتماعی شناختازهای اطالعاتی و دانشجویان اغلب برای رفع نی
های جمعیت شناختی  یژگیوین، بین همچنپردازند.  یمای  ی ماهوارهها برنامهشخصی خود به تماشای 

ای رابطه  ی ماهوارهها شبکهی ها برنامهتحصیالت( با میزان و نحوه استفاده از  و سطحمخاطبان )سن، جنس 
 است.  داشتهوجود 
و بر ماهواره  تأکید با نوین یها رسانه نقش بررسی عنوان به( پژوهشی را 1378آذین و پیر محمدی)-

با توجه  (یاریو بخت چهارمحال استان دانشجویان: موردی مطالعه) دانشجویان  فرهنگی یتبر هو ینترنتا
 هویت فرهنگی بر اینترنت و ماهواره بر تأکید با نوین یها رسانه نقش یعنی بررسی تحقیق موضوع به

که  ای ینهزم تأثیر متغیرهای شناخت  یدر پ یاری، محققو بخت چهارمحال استان یها دانشگاه دانشجویان
 به پایبندی میزان و رسانه از استفاده انگیزه، اجتماعی – اقتصادی وضعیت، سکونت محل، جنس شامل

 یرمتغ پژوهش در این .باشد یم است نوین یها نهرسا ازکنندگان  استفاده فرهنگی یتبر هو موازین اسالمی
از  تحقیق روش فرهنگی است. هویت وابسته متغیر و اینترنت و ماهواره بر تأکید با نوین یها مستقل رسانه

 و استان چهارمحال یها دانشگاه دانشجویان کلیه شامل پژوهش آماری جامعه و باشد یم پیمایشینوع 
روش  اند. شده  انتخاب نمونهعنوان  به کوکران فرمول اساس بر نفر 390ا ه آن میان از که است بختیاری

 سؤاالتی دارای که پرسشنامه یقاز طر الزم اطالعات .باشد یم یا چندمرحله یا خوشه نیز یریگ نمونه
آمار  یقاز طر پرسشنامه در مندرج اطالعات .آمدبه دست  بود وابسته و مستقل به متغیرهای مربوط

، 1های ) یهفرض مطروحه فرضیه پنج از پایان در وقرار گرفت  وتحلیل یهتجز با مورد و ستنباطیا و یفیتوص
 -اقتصادی جنسیت، وضعیت) افزار از نرم استفاده  SPSSمستقل متغیرهای با ترتیب به ( که5، 3، 2

 ی رابطه دارایاند،  شده مطرح (اسالمی موازین به پایبندی و میزان استفاده، از رسانه اجتماعی، انگیزه
 عدم علت به( سکونت محل) مستقل با متغیر( 2) اما فرضیه قرار گرفتند. تأیید مورد واند  بوده معناداری

 .نشد تأیید معنادار رابطه وجود
یری کودکان و پذ جامعهنقش ماهواره در  » عنوان به( پژوهشی را 1391فتاحی مرنگلو و فقیهی ) -

های  های استفاده از کارتون اند، تالش بر این بوده تا انگیزه انجام داده 1391در سال « نوجوانان شهر ارومیه
یری کودکان پذ جامعهترکیه در بین کودکان ایرانی و نقش والدین در این میان، سپس نقش ماهواره در 

الدین نفری و 200تعیین گردد. بنابراین با کاربرد روش پیمایش و استفاده از تکنیک پرسشنامه از یک نمونه 
از روش تحلیل عاملی این  آمده دست بهی اطالعات پرداخته شده است. نتایج آور جمعشهر ارومیه به 
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های کودک ایرانی و عدم  های ترکی، محدود بودن برنامه ی آموزشی کارتون دهد که جنبه تحقیق نشان می
 یه است. های کودک ترک های استفاده از برنامه های ایرانی از انگیزه جذابیت کارتون

سوئیس انجام « تأثیر ماهواره بر میزان ارتباطات اجتماعی»پژوهشی با عنوان ( 2009)روبت کروت  -
عنوان نمونه انتخاب کرد و نتایج  نفر را به 1196نفر جامعه آماری تعداد  15842داد که از بررسی 

ر ارتباط با دوستان را کاهش های ماهواره اندازه و مقدا دهد که استفاده از شبکه آمده نشان می دست به
سازد و نحوه توزیع زمان  اجتماعی محروم می یها که استفاده از ماهواره افراد را از تماس طوری هدهد ب می

 کند. دهد و در کل شبکه اجتماعی افراد را کوچک می افراد را تغییر می
ره و اینترنت و رفتارهای )رابطه بین استفاده از ماهوا ی در زمینه پژوهشی را (2005) ویب کیتی -

پرخطر دانشجویان دانشگاه داکوتای جنوبی( انجام داده و معتقد است که ماهواره و اینترنت هنجارهای 
کرده است و تجربه نمودن ماهواره و اینترنت  ییرخوش تغ اجتماعی ارتباطی نوجوانان را از بافتی دست

ارتباطات و نیز تعریف متغیرهای زمان و  یده های اجتماعی نوجوانان، چگونگی شکل همواره در زمینه
مهم و طبیعی رفتار نوجوانان، توانایی وی در  یها مکان از سوی آنان تغییر داده است و یکی از قسمت

نفس  منجر به بهبود عزت یتباشد که درنها خود او می های یها و نیز شناخت توانائ به چالش ییگو پاسخ
همبستگی پیرامون رفتارهای پرخطر همبستگی با شدت متوسط را نشان  شود. در این پژوهش نتایج وی می

دهد و ازنظر آمار نیز همبستگی معناداری بین رفتارهای پرخطر نوجوانان و میزان استفاده از ماهواره و  می
  .شود اینترنت مشاهده می

 
 جمع بندي پیشینه تجربی تحقیق -3   
رفتارهاي ، انجام میزان ارتباطات اجتماعیثیر ماهواره بر اکثر تحقیقات انجام شده به بررسی تا    
بر  مؤثر، جامعه پذیری، پاسخگویان می پردازد. فقط یکی ازپیشینه های تجزبی به بررسی عوامل پرخطر

خالف پیشینه، تحقیق حاضر به بررسی ای می پردازد. بر ی ماهوارهها شبکهی ها برنامهگرایش به تماشای 
 ماهواره پرداخته و عواملی که بر این نگرش تاثیر دارند را مورد مطالعه قرار می دهد. نگرش پاسخگویان به 

 
 
 چارچوب نظري -4

در خصوص نگرش و ابعاد آن نظریات مختلفی از سوی روانشناسان اجتماعی ارائه شده است که 
 شود.  یری آن اشاره میگ شکلبر  مؤثربه ذکر چند نظریه مرتبط با نگرش و عوامل  اختصار به
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  نظریه عمل مستدل 
اند. بر آنان است که رفتار، ناشی از مجموعه عواملی  این نظریه را که آقایان فیش باین و آیزن ارائه کرده

کند. و قصد و نیت فرد تابع دو متغیر گرایش  است که پس از قصد و نیت فرد برای انجام آن بروز می
یین و تعمتغیر اول آمادگی فرد را برای ارزیابی یک رفتار ی آن رفتار و هنجارهای ذهنی فرد است. سو به

یری جامعه و فشار اجتماعی است، که فرد سوگدهد و متغیر دوم نشانگر  خوب یا بد بودن آن رانشان می
ید کنند، قصد و تائها و هنجارها هر دو رفتار را  کند. در شرایطی که گرایش بینی می یشپبرای رفتار خود 
ها و هنجارها همسو نباشند قدرت نسبی  آن افزایش خواهد یافت. ولی زمانی که گرایش نیت برای انجام

کننده رفتار فرد خواهد بود. در این نظریه گرایش فرد نسبت به رفتار  یینتعیکی از این دو در مقابل دیگری 
 یر دو عامل انتظار فایده و ارزیابی فایده قرار دارد. تأثتحت 
 

 رفتار قصد و نیت  گرایش  ی فایدهارزیاب انتظار فایده

 

  شناختی  –نظریه رویکرد پاسخ 
بر مبنای این رویکرد در بافت کننده اطالعات فقط یک واکنش نسبت به اطالعات دریافتی نشان 

ییر دهد. گرین را تغیر اطالعات تأثتواند  کند و این اندیشه می دهد بلکه در مورد آن تفکر و اندیشه می نمی
با استفاده از مجموعه  آن راکنند  ای را دریافت می کننده یبترغعتقد است که وقتی اشخاص پیام والد م

تفکر و اندیشه پیرامون آن واکنش  بر اساسدهند. و  وتحلیل قرار می یهتجزاطالعات قبلی که دارند مورد 
 دهند.  نشان می

 ) رفتار( نسبت به آن پدیدهالعمل سعک اي  گرایش) آمادگی فکري و احساسی( نسبت به پدیده تجربه 
 

  ي مرجع ها گروهنظریه 
شوند الگوی یادگیری اجتماع، الگو و سرمشق قرار گرفتن  از طریق آن آموخته می ها نگرشفرایندی که 

و  ها نگرشهای خود را با مشاهده  در خانواده، فرزندان بسیاری از نگرش مثالًای است.  یا یادگیری مشاهده
که والدین در  یهنگامدهند. این فرایند حتی  اهده رفتارهای نگرشی خاص والدین شکل مییژه مشو به

یری الگو گشود. بدین ترتیب، فرآیند  آموزش نگرش خاصی به فرزندان خود تعمدی ندارند وارد عمل می
 ها آن شنوند که والدین کند. در بسیاری از موارد، کودکان می ایفا می ها نگرشدادن  در شکلنقش مهمی 

کنند و همین آگاهی از  نسبت به شخص خاص، شیء خاص، یا موضوع خاص، نظر خاصی ابراز می
 شود.  در آنان می ها نگرشیری همان گ شکلی والدین سبب ها نگرش
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ی که در کسان همهگیرند، شاید بتوان گفت  البته، تنها والدین نیستند که الگو و سرمشق کودکان قرار می
ها، بزرگساالن دیگر، دوستان، معلمان یا هر فرد مهم دیگر، مورد  یهمبازهستند نظیر محیط اطراف کودک 

( همسایگان، وسایل ارتباطی، مدرسه، مساجد، 1999)آرونسون، گیرند اهده و الگوبرداری قرار میمش
 باشند.  مؤثریری نگرش فرد گ شکلتوانند در  عواملی هستند که می ها آندوستان و نظایر 
( معتقدند، وضع نیاز، شخصیت فرد و مقایسه اجتماعی در تکوین 1962فیلد و باالکی)کرچ، کراچ

گیرند  او قرار می سر راههای فرد برای رفع نیاز، موانع و مشکالتی بر  یتفعال. در جریان مؤثرندها  نگرش
که نیازهای آورند. نسبت به اشیاء عوامل، وسایل و اشخاصی  ای را در او به وجود می ی ویژهها نگرشکه 

ی موافق و مثبت و نسبت به موانعی که سد راه ها نگرشرسانند،  یش میها هدفاو را برطرف کرده و به 
، دانشجویانی که در یک کالس مثال عنوان بهکند.  ی منفی پیدا میها نگرششوند،  یش میها هدفرسیدن به 

ین مشکالت را به جان خریده و ا اند حاضرشده بازهمرغم همه مشکالت موجود  یعلاند و  درس نشسته
کنند که نسبت به درس و تحصیل نگرشی مثبت دارند. این نگرش  همچنان به تحصیل ادامه دهند، ثابت می

ید تائنیاز به  ازجملهکند.  آید که تحصیل، نیازی از آنان را برآورده می مثبت بدین خاطر در آنان پدید می
طور است تماشای  ینهمگذارند یا نیاز مادی و  کرده احترام می یلتحصاجتماعی از سوی مردم که به افراد 

 (41:1379تلویزیون با خاطر پر کردن اوقات فراغت، کسب اطالعات و اخبار و....... ) کریمی، 
 نگرش یري الگو گفرآیند 

 
  نظریه در معرض قرار گرفتن 

رزشیابی ما را از آن موضوع یا شویم ا می رو روبهتعداد دفعاتی که ما با یک موضوع یا شیء نگرشی 
( مفهوم اثر در معرض قرار گرفتن را مطرح کرده است. 1986دهد. زایونک ) یر قرار میتأثشیء تحت 

کند، چه آن  نسبت به یک شیء یا یک شخص نیرومندتر می ما راهای  تکرار در معرض قرار گرفتن، پاسخ
ی است.)کریمی،  رأی آور جمعدر تالش برای  غذای خاص در یک رستوران باشد. یا کاندیدایی باشد که

31:1379) 

 نگرش انتخاب رسانه  میزان مواجهه
 

  شده يزیر برنامهنظریه رفتار  
بینی کنند متعلق به  یشپتوانند رفتار عمدی را  می ها نگرشمشهورترین نظریه در مورد اینکه چگونه 

 ( 1980برنامه ریزی شده است ) آیزن وفیش باین، آیسک آیزن و مارتین فیش باین، معروف به نظریه رفتار 
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بینی  یشپخواهند اندیشه کنند، بهترین  می آنچهطبق این نظریه، وقتی مردم وقت کافی دارند تا درباره 
های ذهنی افراد  نسبت به رفتار، ما نیاز داریم که هنجار ها نگرش. عالوه بر سنجش هاست آنکننده رفتار 

بینند( را نیز  را چگونه می موردنظراند، رفتار  درباره اینکه کسانی که برای آنان مهم ها آن)یعنی، باورهای 
اطالع داشتن از  اندازه بهبینی قصد و نیت کسی، اطالع داشتن از این باورها  اندازه بگیریم. برای پیش

ا قصد دارد به یک م موردنظربینی کنیم که آیا فرد  یشپخواهیم  می ما مثالًاهمیت دارد،  ها آنی ها نگرش
دانیم که نگرش نسبت به این عمل منفی است، یعنی از موسیقی  کنسرت موسیقی کالسیک برود یا نه و می

خواهیم گفت که او به این کنسرت نخواهد رفت. اما اگر فرض  احتماالًآید، بنابراین،  کالسیک بدش می
ماست، عاشق موسیقی  موردنظرفرد  تراممورداحکنیم که ما همچنین بدانیم که بهترین دوست یا کسی که 

این هنجار ذهنی، یعنی باور او در  با دانستنمیل دارد که او هم به کنسرت برود،  واقعاًکالسیک است و 
بینی ما در اینکه  یشپاین مورد که یک دوست نزدیک درباره رفتن به کنسرت چه نظری دارد، ممکن است 

 . او به کنسرت خواهد رفت یا نه فرق کند
 

 نگرش باورهاي رفتاري  هنجار ذهنی 
 

 ی جمع ارتباطهاي  نظریه-4-1
ی را که بیشتر به چارچوب نظری پژوهش و جمع ارتباطهای  ین نظریهتر مهمدر این قسمت تعدادی از 

 دهیم: می ارائهشوند را  نگرش مربوط می

  نظریه لرنر 
پرداز و محقق آمریکایی، مسائل توسعه را از دیدگاه وسایل ارتباطی مطرح کرد. وی با  یهنظردانیل لرنر 

بیش از ده سال تجربه و کار میدانی در کشورهای خاورمیانه ایران، اردن، مصر، ترکیه، سوریه و لبنان، به 
گذارد.  ر میهای گروهی بر سطوح مختلف اجتماعی اث بررسی تغییراتی پرداخته است که از طریق رسانه

لرنر در کتاب معروف خود با عنوان گذر از جامعه سنتی، نوسازی خاورمیانه، اساس تغییرات را بیش از هر 
، 1985)لرنر، داند های مردم می و روش، انتقال افکار و عقاید و طرز فکرهای نوین توده راه درچیز، تحول 

ی اجتماعی را ها نگرشهای همگانی قادرند  اساس نظریه لرنر بر این فرض استوار است که رسانه(. 45
رسد  یدآورند. لرنر در کتاب خود به این نتیجه میپدییردهند و حس همدلی و مشارکت بیشتر در مردم تغ

ی و شرکت در جمع ارتباطکه تناسب بسیار نزدیکی بین چهار مقوله شهرنشینی، سواد، استفاده از وسایل 
 .(150: 1348رد)رشیدپور، های اقتصادی و سیاسی وجود دا یتفعال

 نگرش رسانه 
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 ها  انتخابی و محدود رسانه راتیتأث 
ی بر مخاطبان قدرتمند و هماهنگ جمع ارتباطیرات وسایل تأثپردازد که  این دیدگاه به این مسئله می

ی اه تفاوتی، شناخت روانساختار  ازنظراین نظریه بین مردم  بر اساسنیست، بلکه محدود و انتخابی است. 
های اجتماعی گوناگون مانند سطح  تعلق به مقوله ازنظری وجود دارد. افراد جامعه ا شده آموختهفردی 
ی فردی و تنوع در ها تفاوتدیگر متفاوت هستند. این  از موارد، هوش، سن، جنس و خیلی درآمد

از محتوای شود عالقه نشان دادن، انتخاب، توجه و تفسیر مردم  الگوهای روابط اجتماعی موجب می
ها  های رسانه ی انتخابی به پیاما گونه بهمردم  ازآنجاکهانتخابی صورت گیرد. بنابراین  کامالًها به شیوه  برنامه

یرات تأث درمجموعشود  دارند، هر پیامی که ارائه می ها آندهند و تفسیر متفاوتی از محتوای  توجه نشان می
دارد  ی فرد او را بر آن میشناخت روانهای  ( ویژگی18:1997 محدود و جزئی بر جامعه دارد ) گانتر و آلر،

های خاصی از محتوای رسانه را انتخاب کند که موجبات تفریح، سرگرمی و آرامش او را فراهم  که شکل
 روزانه یاری رساند. مسائلمشکالت و  وفصل حلی او را در ا گونه بهسازد و یا 

 
 نگرش هاي فردي  یژگیو رسانه 

  
 رضیات تحقیقف  -5
 . دارد وجود داری یمعن رابطه( ماهواره) نوین های رسانه به و نگرش فایده انتظار بین -1
 دارد. وجود داری یمعن رابطه( ماهواره) نوین های رسانه به نگرش و دیگران انتظارات بین -2
 رد.دا وجود داری یمعن رابطه( ماهواره) نوین های رسانه به و نگرش تجربه قبلی بین -3
 .دارد داری وجود یمعن رابطه( ماهواره)نوین های رسانه به و نگرش جنسیت بین -4
 دارد. وجود داری یمعن رابطه( ماهواره) نوین های رسانه به و نگرشتأهل  وضعیت بین -5
 دارد. وجود داری یمعن رابطه( ماهواره) نوین های رسانه به و نگرش تحصیالت میزان بین -6
 دارد. وجود داری یمعن رابطه( ماهواره) نوین های رسانه به شو نگر سن بین -7
 دارد. وجود داری یمعن رابطه( ماهواره) نوین های رسانه به و نگرش شغل بین -8
 
 شناسیروش -6

ی نوین ها رسانهاست تا اطالعاتی در مورد نگرش به  شده  استفادهدر این تحقیق از روش پیمایشی 
سال  18ی شود. جامعه آماری را افراد باالی آور جمعر آن در شهرستان فاروج ب مؤثر)ماهواره( و عوامل 

باشد. نفر می 36076که تعداد این افراد دهند کنند، تشکیل می شهرستان فاروج که از ماهواره استفاده می
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نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه  380جمعیت نمونه طبق جدول مورگان و کرجسی 
ی ها رسانهحقق ساخته که از طریق تعریف عملی متغیر وابسته و متغیرهای مستقل، نگرش مردم نسبت به م

نوین )ماهواره( و عوامل موثر بر آن سنجیده شد. قسمت اول پرسشنامه مرتبط با اطالعات فردی 
ستفاده از ، سن، تحصیالت، شغل، زمان اتأهلدر مورد جنسیت، وضعیت  سؤاالتباشد،  می دهندگان پاسخ

. در قسمت دوم هاست آنی موردعالقه در ماهواره ها برنامهماهواره در روز، مدت استفاده از ماهواره، 
بر  مؤثرمربوط به متغیر نگرش و سه متغیر )انتظار فایده، تجربه قبلی، انتظارات دیگران(  سؤاالتپرسشنامه 
مورد بررسی داده شد و از طریق آن   مونهبه ن  پرسشنامه 30باشد. در مرحله آزمون مقدماتی  نگرش می

میزان پایایی سئواالت بررسی و اشکاالت پرسشنامه بر طرف و در نهایت پرسشنامه نهایی تهیه شد. روش 
بوده و آمارهای مربوط به این تحقیق هم شامل  SPSSها در این تحقیق از طریق  وتحلیل داده یهتجز

، ضریب همبستگی پیرسون، گام به گامیار، واریانس، رگرسیون ی، مد، میانگین، انحراف معبعد تکجداول 
 باشد. واریانس یکطرفه می

 
 هاي پژوهش یافته  -7

درصد  5/45مرد و  ها آندرصد  50/55دهد که تعداد  جنسیت نشان می برحسبتوزیع پاسخگویان 
درصد( متاهل و  7/54دهد که اکثریت )با  جنسیت نشان می برحسبباشد. توزیع پاسخگویان  زن می ها آن

دهد که اکثریت )با  تحصیالت نشان می برحسبباشد. توزیع پاسخگویان  درصد( مجرد می 3/45مابقی )با 
یسانس و ل فوق"درصد( دارای تحصیالت  8/9)با  ها آنو اقلیت  "دیپلم"درصد( دارای تحصیالت  5/34

 باشند. می "باالتر
 5/29و کمترین آن با  "دو ساعت بیشتر"درصد  5/39ا بیشترین میزان تماشای ماهواره در طول روز ب

سه سال "درصد(  6/31باشند. و بیشترین مدت دسترسی به ماهواره )با  می "دو ساعتیک تا "درصد 
باشد. بیشترین برنامه  می "سال کمتر از یک"درصد(  4/23و کمترین مدت دسترسی به ماهواره )با  "بیشتر

افراد )با  موردتوجهی ها برنامهو کمترین  "سرگرمی و تفریح"درصد(  8/31با افراد در ماهواره ) موردعالقه
 باشد. می "علمی و آموزشی"درصد(  6/6
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 يدار یمعن رابطه( ماهواره) نوین هاي رسانه به و نگرش فاروج شهرستان مردم فایده انتظار بین -
 . دارد وجود

دهد که  نشان می است. بررسی شده هاستفادجهت بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون 
باشد که نشان  می 05/0از  ای نوین کمتر نگرش به رسانهو  بعد انتظار فایدهسطح معناداری رابطه بین 

 گردد.  می پذیرفتهو فرضیه فوق )فرض یک( بوده  مؤثرای نوین  نگرش به رسانه بر بعد انتظار فایدهدهد  می
 

 و انتظار فایدهاي نوین  گرش به رسانهنرابطه بین ضریب همبستگی  :1جدول 
 سطح معناداری پیرسون ضریب همبستگی

**889/0 000/0 

 
 يدار یمعن رابطه( ماهواره) نوین هاي رسانه به فاروج شهر مردم نگرش و دیگران انتظارات بین -
 دارد.  وجود

دهد که  می نشانجهت بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. بررسی 
باشد که نشان  می 05/0از  ای نوین کمتر نگرش به رسانهو  بعد انتظارات دیگرانسطح معناداری رابطه بین 

 پذیرفتهو فرضیه فوق )فرض یک( بوده  مؤثرای نوین  نگرش به رسانه بر انتظارات دیگراندهد  می
  .گردد می

 هو انتظار فایداي نوین  نگرش به رسانه: رابطه بین 2جدول

 سطح معناداری پیرسون ضریب همبستگی
**334/0 000/0 

 
 دارد. وجود يدار یمعن رابطه( ماهواره) نوین اي رسانه به و نگرش تجربه قبلی بین -

دهد که سطح  نشان میجهت بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. بررسی 
بعد دهد  باشد که نشان می می 05/0از  ای نوین کمتر رش به رسانهنگو  بعد تجربه قبلیمعناداری رابطه بین 

 گردد. می پذیرفتهو فرضیه فوق )فرض یک( بوده  مؤثرای نوین  نگرش به رسانه بر تجربه قبلی
 

 و تجربه قبلیاي نوین  نگرش به رسانه: رابطه بین 3جدول 
 سطح معناداری پیرسون ضریب همبستگی

**285/0 000/0 
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 ي وجوددار یمعن رابطه( ماهواره)نوین اي رسانه به و نگرش جنسیت نوع بین رسد می ظرن به -
  .دارد

دهد که سطح  استفاده شده است. بررسی نشان می t-testجهت بررسی این فرضیه از آزمون 
دهد که تفاوت معناداری بین  گردد و نشان می باشد لذا این فرض تائید می می 05/0معناداری کمتر از 

 یعنی جنسیت بر نگرش تاثیر دارد. ای نوین و جنسیت وجود دارد. گرش به رسانهن
 

 اي نوین و جنسیت : رابطه بین نوع نگرش به رسانه4جدول 

 سطح معناداری tآماره  Fآماره  فراوانی جنسیت

 211 مرد
901/4 382/0- 027/0 

 189 زن

 
 وجود يدار یمعن رابطه( ماهواره) نوین اي هرسان به و نگرش تأهل وضعیت بین رسد می نظر به -
 دارد. 

دهد که سطح  استفاده شده است. بررسی نشان می t-testجهت بررسی این فرضیه از آزمون 
دهد که تفاوت معناداری بین  گردد و نشان می باشد لذا این فرض تائید می می 05/0معناداری کمتر از 

 د دارد. یعنی وضعیت تاهل بر نگرش تاثیر دارد.و مجرد وجو لهمتاای نوین  نگرش به رسانه
 تأهلاي نوین و وضعیت  : رابطه بین نگرش به رسانه5جدول 

 سطح معناداری tآماره  Fآماره  فراوانی تأهل
 208 متأهل

691/7 015/1- 006/0 
 172 مجرد

 دارد. وجود يدار یمعن رابطه( ماهواره) نوین اي رسانه به و نگرش تحصیالت میزان بین -
دهد که سطح  جهت بررسی این فرضیه از آزمون کراسکال والیس استفاده شده است. بررسی نشان می

دهد که تفاوت معناداری بین میزان  گردد و نشان می باشد لذا این فرض تائید می می 05/0معناداری کمتر از 
 گرش تاثیر دارد.یعنی تحصیالت بر ن ی نوین وجود دارد. ها تحصیالت و نگرش به رسانه

 ای نوین و میزان تحصیالت : رابطه بین نگرش به رسانه6جدول 
 سطح معناداری مجذور کای دو فراوانی میزان تحصیالت

 113 زیر دیپلم

066/41 000/0 
 131 دیپلم

 102 لیسانس
 34 و باالتر سانسیل فوق
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 دارد. وجود يدار ینمع رابطه( ماهواره) نوین اي رسانه به و نگرش سن بین -
دهد که سطح  جهت بررسی این فرضیه از آزمون کراسکال والیس استفاده شده است. بررسی نشان می

دهد که تفاوت معناداری بین  گردد ونشان می باشد لذا این فرض تائید نمی می 05/0معناداری بیشتر از 
 بر نگرش تاثیر ندارد.یعنی سن  ای نوین وجود ندارد. میزان سن افراد و نگرش به رسانه

 اي نوین و سن افراد : رابطه بین نگرش به رسانه7جدول 
 سطح معناداری مجذور کای دو فراوانی سن

 113 سال 30تا  20

062/6 109/0 
 73 سال 40تا  31
 144 سال 50تا  41
 50 سال به باال 51

 
 دارد. وجود يدار ینمع رابطه( ماهواره) نوین اي رسانه به و نگرش شغل بین -

سطح  دهد که جهت بررسی این فرضیه از آزمون کراسکال والیس استفاده شده است. بررسی نشان می
دهد که تفاوت معناداری بین شغل  گردد و نشان می باشد لذا این فرض تائید می می 05/0معناداری کمتر از 

 ش تاثیر دارد.یعنی شغل بر نگر ای نوین وجود دارد. افراد و نگرش به رسانه
 اي نوین و شغل : رابطه بین نگرش به رسانه8جدول 

 سطح معناداری مجذور کای دو فراوانی شغل
 55 فرهنگی

038/35 000/0 

 20 نظامی
 69 کاسب

 52 پزشکی و مهندسی
 98 دار خانه

 30 کارگر و بنا
 39 کشاورز
 17 بیکار

 
 تحلیل رگرسیون چندمتغیره -
یرهای مشترک و تأثی تحلیلی است که ها روشگرسیون چند متغیره و تحلیل رگرسیونی از بهترین ر

دهد. در این پژوهش از روش  قرار می موردسنجشمجزای متغیرهای مستقل را بر متغیر وابسته ارزیابی و 
بوده و  796/0ا مقدار ضریب تعیین برابر باستفاده شده است.  گام به گامرگرسیونی چند متغیره به شیوه 

انتظار فایده  به متغیرای نوین  نگرش به رسانهدرصد از تغییرات )واریانس(  79بیانگر این مطلب است که 
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 دار بودن رگرسیون و رابطه خطی بین متغیر های تحلیل واریانس، معنی مربوط است. درمجموع شاخص
 کند. آن را تأیید می P<05/0تر از  را نشان داده که سطح معناداری کوچک بین یشپمالک و 
 

فردي و اجتماعی بر نگرش مردم نسبت به خالصه مدل رگرسیون و نتایج تحلیل واریانس دالیل  :9جدول 
 ماهواره

ضریب همبستگی 
 چندگانه

 ضریب تعیین
 ضریب تعیین

 شده یلتعد 
 Fآماره 

 سطح 
 معناداری

 دوربین 
 واتسون

892/0 796/0 792/0 279/181 000/0 70/1 

 
رسی آزمون آنالیز واریانس معنادار بودن رگرسیون و رابطه خطی بین متغیرها را نشان داده که بر

دهد که متغیرهای میزان نگرش مردم نسبت  کند. ضرایب رگرسیونی نشان می ید میتائسطح معناداری آن را 
، جنسیت ( =889/0) ، بعد انتظار فایدهبینی در بهترین مدل پیشی نوین )ماهواره ( ها رسانهبه 

(219/0= )تأهل (214/0- = )بعد انتظار فایده بیشترین نقش را در بینی متغیر مالک است.  قادر به پیش
 ای نوین را دارد. بینی نگرش به رسانه یشپ

 
 : ضرایب رگرسیونی متغیر هاي مستقل10جدول 

 های مستقلمتغیر 
 ضرایب استاندارد یراستانداردضرایب غ

t سطح معناداری 
B خطای استاندارد Beta 

 90/0 193/0 مقدار ثابت

 

147/2 032/0 

 000/0 700/37 889/0 026/0 971/0 انتظار فایده

 884/0 146/0 005/0 039/0 006/0 انتظارات دیگران

 150/0 443/1 048/0 038/0 054/0 تجربه قبلی

 074/0 -794/1 -045/0 017/0 -031/0 سن

 
 نتایج پژوهش -8
را در پر کردن اوقات فراغت مردم نامناسب  مایصداوس ژهیو بهی رسان اطالعیان عملکرد . پاسخگو1

 دانند. می
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ولی ی ماهواره زیاد رسان اطالعو  کننده سرگرم. گرایش اکثر پاسخگویان به کارکردهای فراغتی، 2
 های سیاسی و علمی ماهواره کم است. نسبت به برنامه

ی، تفاوت چندانی وجود ندارد بلکه ا ماهوارههای مختلف  . از منظر پاسخگویان، بین کانال4
 ای، اوقات و فراغت خود را به نحوی سپری نمایند. های ماهواره خواهند از طریق تماشای برنامه می

های مختلف بیانگر این حقیقت است که نگرش پاسخگویان نسبت به  . استفاده از ماهواره، طی سال5
 معی و بصری به امر طبیعی مبدل شده است.ماهواره همانند دیگر وسایل س

توان گفت که استفاده از ماهواره در نزد دارندگان آن تا حدود زیادی طبیعی جلوه  ی میطورکل به. 6
های جایگزین  ای بایستی روش های ماهواره ی تجهیزات دریافت برنامهآور جمعکند. در راستای  می

 قرار گیرد. موردتوجه...(  های داخلی، کابلی و )کانال
بایستی به فکر  حتماًای  ی تجهیزات ماهوارهآور جمع. مباحث فوق بدین معناست که در کنار 7

 های جایگزین بود. راه
 
 پیشنهادات پژوهش -9
، «گیری یمتصم»های ذیربط در خصوص  تالش بیشتری برای همنوایی بین نهادها و ارگان. 1

 ارتباط با ماهواره صورت گیرد.در « اجرای قانون یکپارچه»و « یزیر برنامه»
 یزی اساسی انجام پذیرد.ر برنامهی جمع ارتباطبرای رویارویی جامعه با پیشرفت فناوری وسایل  .2
 . روند تعامل دولت و مردم و توسعه و نظارت و کنترل اجتماعی بهبود یابد.3
 های داخلی صورت گیرد. . اقدام عملی در راستای توسعه کمی و کیفی شبکه4
 ای. های سالم ماهواره . فراهم آوردن زمینه استفاده آسان از شبکه5
 

 فهرست منابع

 االسالم شیخ اجتماعی، ترجمه: افسانه شناسی روان (،1385اکرت، ر، م، ) و ارونسون، ا، تیموتی، د .1

 زاده، انتشارات ما و ما، تهران.

 انتشارات دانشگاه تهران، تهران،. ی علی کاردان، (، روانشناسی اجتماعی، ترجمه1354استوتزل، ژان، ) .2

شناسی اجتماعی از آغاز تا کنون، محمدنقی  روان (،1371، )آلپورت، گوردن دبلیو و جونز، ادوارد ای .3

  .آستان قدس رضوی، مشهد ،منشی طوسی، چاپ اول
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 آستان انتشارات نیا، کریم مرضیه نگرشها، ترجمه سنجش و پرسشنامه طرح ،(1369) ،اوپنهایم، ان .4

 .مشهد ،سقد

 ،د، انتشارات جنگلی علی مهدا ها، ترجمه ها وتغییر آن (، نگرش1385جود بهنر و میکائیل وانک، ) .5

 .تهران

  .تهران ، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. نشر ویرایش ،(1384دالور، ) ،علی .6

 استان سه در جهادسازندگی، پژوهشی به نسبت روستائیان گرایش و سنجش (،1372پور، ف، ) رفیع .7

  ارغوان، تهران. روستایی، نشر مسائل بررسی تحقیقات مرکز. خراسان اصفهان، فارس و

شرکت سهامی،  گرایش روستاییان به جهاد سازندگی، انتشارات (، سنجش و1373پور، فرامرز، )رفیع .8

 تهران.

 تهران. انتشارات اطالعات، ،شناسی ارتباطات، چاپ دومجامعه ،(1376) ،ساروخانی، باقر .9

  .تهران ،روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، جلد سوم، نشر دیدار ،(1386) ،ساروخانی، باقر. 10

  .آوای نور،تهران ، انتشاراتشناسی اجتماعی، چاپ سوم درآمدی بر روان (،1376، )اهلل ستوده، هدایت. 11

 رات سمت، تهران.(، روابط انسانی در سازمانهای آموزشی، انتشا1387سرمد، غالمعلی، ). 12

مکتبهای  ،(1372)، شکرکن، حسین، غالمرضا نفیسی، علی محمد رفیعی، فرهاد ماهر و محمد غروی. 13

 .، سازمان سمت2روان شناسی و نقد آن، ج

 www.hamshahrionlin c.irهای اجتماعی اینترنتی،  (، آشنایی با شبکه1389صدیق بنای، هلن، ). 14

 (، زمینه روان شناسی اجتماعی، چ اول، انتشارات مهرداد، تهران. 1373مهرآرا ،علی اکبر، ). 15

فیروزبخت،  مهرداد خشایاربیگی و اجتماعی، ترجمه تعامل نشناسی روا (،1373پی، ) فرگاس، جوزف. 16

  ابجد.

(، ظهور جامعه شبکه ای، ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز، انتشارات 1380کاستلز، مانوئل، ). 17

 نو، تهران.طرح 

 محمود ترجمه ،اجتماع در فرد ،(1347)، ال ، اجرتونیبالک و ،اس چاردیلد، ریکراچف،دیویکرچ، د. 18

  .تهران، زوار یکتابفروش ی،صناع

مبانی پژوهش در علوم رفتاری، مترجمان حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی  ،(1376)، کرلینجر، فرد.ان. 19

 موسسات آوای نور.، زند
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ها مفاهیم و کاربردها، انتشارات ارسباران،  (، روانشناسی اجتماعی، نظریه1385و همکاران، )کریمی . 20

 تهران.

 (، روان شناسی شخصیت، انتشارات ویرایش، تهران.1379کریمی، یوسف، )

  .بعثت، تهرانانتشارات شناسی اجتماعی، چاپ اول،  روان (،1373، )کریمی، یوسف. 21

تغییر نگرش وتاثیر اجتماعی، ترجمه علیرضا کلدی، انتشارات دانشگاه علوم  (،1378کوهن، آرتور، ). 22
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