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  بررسي ميزان و چگونگي رابطه بين استفاده از  وسايل  ارتباط جمعي
  تي به تفكيك جنسيتن در بين كاربران و غير كاربران اينتر

  
*محمدجواديعلي

با توجه به رشد و گسترش اينترنت و استفادة روزافزون : چكيده

 سر اي قديمي در چه وضعيتي بههاز اين فنّاوري جديد، رسانه

هاي قديمي ين رسانهزتواند جايگرند و آيا اينترنت ميبمي

شود؟ براي دستيابي به پاسخ اين سؤال تحقيقي پيمايشي در بين 

آموزان دبيرستاني كاربران و غير كاربران اينترنتي، در بين دانش

. تاساي انجام گرفتهگيري خوشه مشهد، به روش نمونه3ناحية 

در قسمت توصيفي  . نفر است403حجم نمونة اين تحقيق 

تفكيك تحقيق ميزان استفاده از انواع وسايل ارتباط جمعي، به

كاربر و غير كاربر اينترنتي، با توجه به نوع جنسيت، در بين چهار 

گروه كاربر دختر اينترنتي، كاربر پسر اينترنتي، كاربر دختر غير 

است و در قسمت اينترنتي،  سنجيده شدهاينترنتي و كاربر پسر غير 

 و مان تست –هاي آماري تحليل واريانس تي ونتبييني با انجام آزم

است و نشان داده هاي آماري پرداخته شدهويتني به آزمون

 هاي در بين گروهمجلّه كه ميزان استفاده از ماهواره و استشده

ن، در همچني.  و غير كاربران، متفاوت استمختلف كاربران

آموزان دختر و پسر در استفاده از وسايل ارتباط مواردي  دانش

هاي جمعي از عاليق متفاوتي برخوردارند و به كمك آزمون

بستگي پيرسون و آزمون آماري اسپيرمن آماري ضريب هم

نشان داده شده كه ميزان استفاده از انواع وسايل ارتباط جمعي 

دارد و استفاده از اينترنت با يكديگر رابطة مستقيم و معنادار 

شود كه از ديگر وسايل در بين كاربران اينترنتي باعث نمي

  .ارتباط جمعي كمتر استفاده كنند

 اينترنتي،  وسايل ارتباط جمعي، كاربران و غير كاربران:كليدواژه
  .انواع وسايل ارتباط جمعي، جنسيت

  مقدمه 

  ةجامع «استدر عصري كه به عصر اطالعات نام گرفته
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .غرب مركز گيالننوردستيار علمي دانشگاه پيام* 
 javadi.alimohammad@gmail.com: نشاني اينترنتي

Archive of SID

www.SID.ir



  13...  بررسي ميزان و چگونگي

ص تنها از خَطور اَالمللي بهم و روابط بينعجهاني به طور اَ

پذير ها و تسهيالت ارتباطي ذيربط امكان پيامةطريق مطالع

را فرهنگ و ارتباطات تشكيل ن فرايند هاي اصلي اياست،  جنبه

ها مورد توجه قرار عنوان كانون تجزيه و تحليل و بايد بهاندداده

    ).86: 1376، موالنا( »گيرد
ستفاده از وسايل ارتباط جمعي شناخت اينكه ما در ا

 چرا كه ؛دارد ايم اهميت ويژهيچه وضعيتي هست در
وجود هعامل در بترين  مهم كهانقالب تكنولوژي اطالعات«

 »شود بايد به رسميت شناخته شودآوردن تغيير محسوب مي
  در استفاده از وسايل ارتباط .)179: 1382 مادن ساراپ،(

بايست به كيفيت انديشيد و چگونگي جمعي مي
ة با بسط و توسع.د نظر قرار دااستفاده از آن را مد 

 ثيرأتبارة هاي زيادي در، بحثوسايل ارتباطي جديد
 .هاي قديمي وجود داردهاي جديد بر رسانهرسانه

ز وسايل ارتباط اين مطالعه به دنبال ميزان استفاده ا
  واستآموزان دختر و پسر جمعي در بين دانش

 ميزان استفاده از  وسايل ارتباطي ةابط ر،عالوه بر آن
 در بين كاربران اينترنتي و غير كاربران اينترنتي

داده خواهد شد كه كاربران شود و نشان سنجيده مي
اينترنتي در استفاده از ديگر وسايل ارتباط جمعي 

  . نسبت به غير كاربران اينترنتي چه وضعيتي دارند

  ها و چهارچوب نظريزمينه
ثير وسايل ارتباطي جديد أ دو ديدگاه اصلي در مورد ت

  :ر وسايل ارتباطي قديمي وجود داردب
  ؛نديدگاه جانشيني و جايگزين كرد .1
 ديدگاه استفاده و خشنودي كه بر نيازهاي استفاده .2

  (Lee&Leuing, 2004).استكنندگان متمركز شده

استفاده از اينترنت و ديگر  باب درنتايج متفاوتي 
اي معتقدند كه اينترنت  عده؛ها وجود داردرسانه

 يعني ،شودانشين ديگر وسايل ارتباط جمعي ميج
ه از ديگر وسايل ارتباط اينترنت  باعث كاهش استفاد

گاه جانشيني در دجمعي شده كه اين دسته متعلق به دي
  ازاي ديگر معتقدند افراد عده.هاستاستفاده از رسانه

وسايل ارتباط جمعي با توجه به نيازهايشان استفاده 
كه اينترنت جانشين ساير بر اين باورند كنند و مي

 در اين مورد ييها به گزارشادامهدر . شودها نميرسانه
 .شوداشاره مي

 انجام 1999ر دسامبر پژوهشي د) Gomez( گومز
 ، امريكاييي پاسخگوي كاربر اينترنت4600است كه از داده
 46اند و  درصد زمان خواندن روزنامه را افزايش داده25

   .)Lent, 2000(اند درصد استفاده از تلويزون را كاهش داده

، ميزان 2002ر سال برطبق يك گزارش اروپايي د 
درصد شهرونداني كه از خبر و اطالعات اينترنت 

رسيده % 14 به 1999در سال % 6كنند از استفاده مي
 از ،كنندگان از تلويزيونميزان  درصد استفاده است و

 ، درصد و ميزان استفاده از روزنامه65  درصد به 69
 است درصد كاهش يافته44 درصد به 46از 

.(Nguyen, 2003)   
 2004 تا 2003 با رشد اينترنت از سال ژدر نرو

است روزنامه گزارش شده  كمتر ازةميزان استفاد
(Statistics Norway, 2005)لونگ   لي و،گكن، در هنگ

اند كه خواندن روزنامه،  گزارش داده2004در سال 
 به ترتيب ، تلويزيونتماشايگوش دادن به راديو و 

اربران اينترنتي كاهش در بين ك% 53، و 40%، 35%
   .است يافته
دهند كه اينترنت جانشين  اينها گزارش ميةهم
است، تا جايي كه فيليپ ماير هاي قديمي شدهرسانه

ها از بين  روزنامه2040است كه تا سال عنوان كرده
  (Nguyen&Western, 2006). خواهند رفت

 (Chen etal, 2002)  نتايج تحقيق چن و همكاران

 بيشتر براي ارتباط ،كه تلفن استدهنشان دا
 براي ارتباط ست الكترونيكيپخويشاوندان است ولي 

 رابينسون پيمايشي توسط .شودبا دوستان استفاده مي
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  همكاراناستمپل و ،(Robinson etal. 2000)  همكاران و

(Stemple etal. 2000)اند كه  انجام شده و بدين نتيجه رسيده
كنندگان از  غير استفادهبااينترنت كنندگان از استفاده
 در استفاده از منابعي مثل روزنامه و راديو ،اينترنت

 اريـوكبـ اتوس و تةوسيلهـ ب ايمطالعه. نيستنداوت ـمتف
 (Athaus&Tewksbury, 2000) دانشجوي دورة  520 روي

 ةكه يك رابط استانجام شده امريكايي كارشناسي
راني كه از اخبار اينترنت  بين كارب رادارمثبت و معني

 روزنامه و ةكنند و كساني كه به مطالعاستفاده مي
با  ، اما اين رابطهدهدنشان مي پردازند ميمجلّه

 اينها در ةهم .استدار نشدهتماشاي تلويزيون معني
عنوان كنند اينترنت بهبرابر مشاهداتي است كه ادعا مي

آينده  تي در ارتباطي قدرتمند جانشين منابع سنّةوسيل
  .شودمي

كه توسط  آمده از تحقيق پيمايشيدستهنتايج ب
استفاده   در(Nguyen & Western, 2006) نگوين و وسترن

تي و غير ناز وسايل ارتباط جمعي در بين كاربران اينتر
است كه  كاربران  نشان داده،كاربران اينترنتي انجام شده

ر كاربران طور عمومي در مقايسه با غياينترنتي به
كنند  بيشتر استفاده ميمجلّهاينترنتي، از راديو، روزنامه و 

 از  كمتر از غير كاربران اينترنتيكاربران اينترنتيو 
  . كنند استفاده ميو تلويزيون عمومي 1تلويزيون تجاري

برخط كنندگان اخبار  بين استفاده،برطبق اين گزارش
(on-line)تي، ر منابع سنّ و اطالعات  و استفاده از  ساي

دار  معني2بكمتغيرهاي تلويزيون تجاري و راديو تاك
كنندگان داري بين استفادهمثبت و معني  ة ولي رابط،نشد

، تلويزيون  روزنامه،مجلّه و استفاده از برخطاز اخبار 
  . وجود آمده عمومي و راديو ب

است  كه در مارس  پي برده(Nielsen, 1999) نيلسون
 در ماه و  ساعت5/7 استفاده از اينترنت  ميانگين1999

فاده از تلويزيون در  ساعت است5اين در مقايسه با 
   .كنندها تماشا ميمريكاييآروز است كه 

كنندگان از اينترنت در حال رشد ازنظر هاويك استفاده
 تلويزيون را هستند نه تا جايي كه اينترنت بتواند جاي

  (Havick, 2000). د بگير

هزار دالر سي كساني كه بيش از ر رويبتحقيقي 
دهد است كه نشان مي انجام شدهمد دارندآمريكا درآ

استفاده  دقيقه در هفته از تلويزيون 9/52 اين افراد
هزار دالر درآمد شصتكنند و افرادي كه بيش از مي

 كننددقيقه در هفته تلويزيون تماشا مي 2/46دارند 
Sw & Schofield, 1994) (Head. ةاستفاده از اينترنت طبق 

كنندگان تلويزيون مشاهده  از بين؛گيردميخاصي را دربر
 خانه از افراد ة درصد از هم37است كه گزارش شده

 درصد از آنهايي كه 57 اما ،كننداينترنت استفاده مي
هزار دالر دارند مشغول استفاده از پنجاهدرآمد باالي 
   (Inteco, 1999). اينترنت هستند

تواند جانشين تلويزيون نظر هاويك اينترنت نمياز
 ،ابعاد ديگر ارتباطات را مثل تلويزيون ولي ،شود
اينترنت به يك  .استدربر گرفته و جز آن  راديو،فيلم

 شود ميتبديل منبع جديد براي مدياهاي ديگر
.(Havick, 2000)   

      نتايج ، كه مطرح شدهاييبا توجه به گزارش
ميزان  ميزان استفاده از اينترنت وباب  رآمده ددستهب

 .استاستفاده از ساير وسايل ارتباط جمعي متفاوت 
تحقيق حاضر مبتني بر ديدگاه استفاده و خشنودي 

     ي استفاده و خشنودي، افراد مخاطب در الگو.است
دنبال محتوايي هستند كه ه صورت فعال بوبيش بهكم

 ، خشنوديةدرج. كند بيشترين خشنودي را فراهم مي
قدر كه   افراد هر.نيازها و عاليق افراد بستگي دارده ـب

را شان  نياز،محتواي واقعي بيشتر احساس كنند
كند، احتمال اينكه آن محتوا را انتخاب  برآورده مي

  ).274: 1376اولسون و همكاران، (  بيشتر است كنند،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Comerical Television 

2. Talkbak Radio 
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 استفاده و خشنودي، افراد محتواي ةبر اساس نظري
 .كنندها را براي ارضاي نيازهايشان انتخاب ميرسانه

 و مورد كنند ميها را انتخابند و برنامهاافراد فعال
  . (Perse&Ferguson, 2003)دهنداستفاده قرار مي

ان طور پرقدرت نشاستفاده و خشنودي به ديدگاه
است كه افراد هوشيارانه يا ناهوشيارانه فعاليت داده
 را هاطور عمومي كاالها و محتواي آنآنها به. كنندمي

كنند  انتخاب ميارندبرحسب وضعيت خاصي كه د
 ،فنّاوري بر قابل دسترس بودن هكه اين انتخاب عالو

تماعي ـي و اجتـخشناهاي روانواستهـبه نيازها و خ
كننده رهنگي استفادهـف - تصاديـاقعيت ـراد، وضـاف

   گي داردـستـدياها بـترس مـل دسـابـواي قـو محت
 ) (Levy&Windahl; 1989 McQuail, 2000; Dutta- Bergman, 2004  

 بدين  را از الگوي استفاده و خشنوديي مدلتوانمي
  :صورت ارائه داد

ايي كه  نيازه←شناختيهاي اجتماعي و روان ريشه
هاي جمعي يا ساير   انتظارات از رسانه← آنها ةنتيج

 ←هاي عرضهگوني الگوگونه ←منابع كه سبب
         .برآوردن نياز

  اتفرضي
 استفاده از وسايل ارتباط هاي مختلفراهبين ميزان . 1

  ؛ي وجود دارددار معنيةطجمعي و جنسيت راب
بين نوع كاربران اينترنتي وغير اينترنتي و استفاده از . 2

 وجود داري معنية رابطانواع وسايل ارتباط جمعي
  ؛دارد

 استفاده از وسايل ارتباط هاي مختلفراهبين . 3
  .داري وجود دارد معنية رابطجمعي

  روش تحقيق
ة نامصورت پيمايشي و با ابزار پرسشاين تحقيق به

   .استگرفته صورت دساختهخو

آموزان دبيرستاني  دانش، آماري مورد مطالعهةجامع
 نفر 403گيري برابر  حجم نمونهو  مشهد3 ةناحي
 1/47آموزان دختر و  درصد، دانش9/52كه است بوده

 ةوكه با استفاده از شياند بوده پسر انآموزدانشدرصد 
 ةلوسيهها انتخاب و باي دبيرستان خوشهگيرينمونه
آموزان دبيرستاني در  دانش،گيري تصادفي سادهنمونه

 .اندهدبيرستان انتخاب شد

  هاي تحقيقيافته
بوط به چهار گروه وتحليل اين تحقيق مرتجزيه

  : ند ازاكه عبارتاست مختلف 
نترنتي، دختر غير دختر كاربر اينترنتي، پسر كاربر اي

 براي هريك . پسر غير كاربر اينترنتي وكاربر اينترنتي
تناسب م ها آمار توصيفي و آمار استنباطياز اين گروه

  .ايم آن را آوردهبا

  آمار توصيفي : قسمت اول

 180 ند، نفر403 از بين كل پاسخگويان كه :اينترنت
نزديك به  (66/44نفر كاربر اينترنتي هستند، يعني 

درصد پاسخگويان را كاربران اينترنتي تشكيل ) 45
 درصد دختر 7/46 بين كاربران اينترنتي  و دردهندمي
  . درصد پسر هستند3/53و 

 28/498ميانگين ميزان استفاده از اينترنت برابر با 
 ميزان استفاده از اينترنت ة ميان. استدقيقه در هفته

 50، يعني  آمد به دست دقيقه360رقم محاسبه شد كه 
تر  درصد پايين50هفته و   دقيقه در360درصد باالتر از 

  .كنند دقيقه در هفته از اينترنت استفاده مي360از 

 ميانگين مربوط به استفاده از اينترنت در بين ،در ضمن
 دقيقه در هفته و 125/514كاربران اينترنتي دختر برابر 

اينترنتي    دقيقه است و در بين كاربران360برابر   آنةميان
 آن ةانو ميهفته  دقيقه در 60/485پسر اين ميزان برابر 

 ميانگين بيشتر ةدهند كه نشاناست دقيقه 90برابر
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 و استفاده از اينترنت در بين كاربران اينترنتي دختر 
 .  بيشتر در بين كاربران اينترنتي پسر استةميان

 انواع استفاده از  تفسير جداول آمار توصيفيةقطري

  هاي تلويزيون، ماهواره، وي سي ديبرنامه

هايي كه  از انواع برنامههايي كه از گروهبراي هركدام
 شودپخش مي تلويزيون، ماهواره و وي سي دي طريقاز

 در بين چهار گروه كاربر اينترنتي ،كننداستفاده مي
دختر، كاربر اينترنتي پسر، غير كاربر اينترنتي دختر و 

 و همچنين كل دختران و كل ،غير كاربر اينترنتي پسر
كه يكي مربوط  شده دو جدول در نظر گرفته ،پسران

  كه استهاييبه ميانگين استفاده از انواع برنامه
    ،)1كد ( خيلي كم ،)0كد ( هيچ وقت ميانگين آنها از

) 4كد (و خيلي زياد ) 3كد  (زياد ،)2كد (تاحدودي 

ميزان استفاده از انواع درصد است، ديگري مربوط به 
اين  ، كه درواقع استها در بين چهار گروهبرنامه

هاي وسايل دول مربوط به ميزان استفاده از برنامهج
دگذاري تا خيلي زياد كُ از اصالًبوده، ارتباط جمعي 

دهاي خيلي  با اين تفاوت كه كساني كه كُ؛استشده
اند كه عنوان كساني بودهاند بهكم تا خيلي زياد را داده
 را د اصالًاند و كساني كه كُاز برنامه استفاده كرده

اند كساني هستند كه از آن برنامه استفاده ردهانتخاب ك
   .اندنكرده

  تلويزيون

مربوط به ميانگين استفاده از  )1 ةشمار(جدول 
هاي تلويزيون به دقيقه و همچنين ميانگين انواع برنامه

  .استفاده از تلويزيون در بين چهار گروه است

   تلويزيونيهاميانگين استفاده از برنامه: 1جدول 

  

 كاربران اينترنتي غير كاربران اينترنتي  اسخگويانكل پ

 دختر پسر كل دختر پسر كل  دختر  پسر  كل

 كاربر

  

 نوع استفاده

 تلويزيون 233 251 243 238 236 237  235  246  240

 سريال 89/2 78/2 83/2 92/2 37/2 68/2 88/2 59/2 74/2

 ورزشي 30/1 22/2 82/1 20/1 31/2 69/1 24/1 32/2 75/1

 سينمايي 56/2 98/2 80/2 66/2 52/2 60/2 62/2 75/2 68/2

 خبري 54/1 02/2 81/1 80/1 89/1 84/1 68/1 99/1 83/1

 علمي 96/1 16/2 07/2 80/1 93/1 86/1 87/1 05/2 96/1
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شود ميزان  مشاهده مي1 ةهمچنان كه در جدول شمار
تر از استفاده از تلويزيون در بين كاربران اينترنتي بيش

  كاربران اينترنتي دختر  از.غير كاربران اينترنتي است
كنند، ولي  تلويزيون  استفاده مي ازها كمتر  گروهةبقي

كاربران اينترنتي  غير  از، كاربران اينترنتي،در كل
  . كننديزيون تماشا ميتلو بيشتر

  هاي تلويزيون در در مورد انواع استفاده از برنامه

 ةميزان استفاد هاي خبري،هجز برنام موارد بهةهم
 ؛كاربران اينترنتي از غير كاربران اينترنتي بيشتر است

البته بايد توجه داشت كه اين افزايش مربوط به 
   .كاربران اينترنتي پسر است

 يها ميزان استفاده از انواع برنامه)2 ةشمار(در جدول 
تلويزيون به درصد در بين چهار گروه كاربر اينترنتي 

.استآمدهكاربر اينترنتي به تفكيك جنسيت و غير 
 

هاي تلويزيونفاده از برنامهتميزان اس :2جدول 

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ماهواره
 به ميانگين استفاده از  است مربوط)3 ةجدول شمار(

هايي كه روز و  انواع برنامهماهواره به دقيقه در شبانه
   .كنندمياز ماهواره تماشا 

در اين جدول ميزان استفاده از ماهواره در بين كاربران 
روز و براي غير يقه در شبانه دق104اينترنتي برابر با 

  . روز است دقيقه در شبانه60كاربران اينترنتي برابر با 
مراتب بهدهد كه كاربران اينترنتي نشان مي آمار اين

  .كننداشا ميبيشتر از غير كاربران اينترنتي ماهواره تم
 به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه كاربران اينترنتي 

 يك ميزان از ماهواره استفاده ه بتقريباًدختر و پسر 
همچنين غير كاربران اينترنتي دختر و پسر  .كنندمي

  .كنند به يك ميزان از ماهواره استفاده مينيز تقريباً
 ميانگين استفاده از ماهواره ،در بين كل پاسخگويان 

 در ، همچنين؛روز است دقيقه در شبانه79برابر با 
ستفاده از انواع  ميانگين ميزان ا)3 ةجدول شمار(

است كه اين ميانگين از بين هاي ماهواره آمدهبرنامه
  در 4د  كُباد صفر گرفته تا خيلي زياد  كه كُاصالً

  .نوسان است

 كاربران اينترنتي غير كاربران اينترنتي

 زن مرد زن مرد

          نوع كاربر

 نوع استفاده

 سريال 95% 94% 99% 95%

 ورزشي 95% 85% 69% 89%

 سينمايي 94% 96% 86% 94%

 خبري 81% 85% 93% 87%

 علمي 82% 86% 87% 8%
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  گروه هاي ماهواره در بين چهارميانگين ميزان استفاده از انواع برنامه : 3جدول 

  
هاي  برنامه انواع استفاده از پخش نظرسنجي دربارةدر

  نسبت به،پسران كاربر اينترنتيمشخص شد ماهواره 
اي هوارههاي مااز برنامهها  زمينهة  در هم،ها گروهةبقي

هاي كنند و فقط در استفاده از برنامهبيشتر استفاده مي
شو است كه ميانگين دختران كاربر اينترنتي از پسران 

ناشي از اين مسئله  كه  بودهكاربر اينترنتي بيشتر
  .جذابيت بيشتر شو براي كاربران دختر اينترنتي است

 بايد توجه داشت كه بيشترين ميزاني كه از انواع 
   اي در بين چهار گروههاي ماهوارهف برنامهمختل

هاي شو است كه  استفاده از برنامهدست آمده، ميزانبه
 كه اين ميزان بوده 35/1ميانگين آن در كل برابر با 

   . است81/1براي كاربران اينترنتي دختر برابر با 
بعد از گروه كاربر اينترنتي پسر، كاربران اينترنتي 

 ة از بقي،هاي جنسيجز برنامه به، مواردةدختر در هم
     استفادهاي هاي ماهوارهاز برنامهبيشتر  هاگروه

   .كنندمي
هاي جنسي در بين كاربران بيشترين استفاده از برنامه

اينترنتي پسر و بعد از آن غير كاربر اينترنتي پسر 
  .است
توان گفت كه كاربران اينترنتي از طور خالصه مي به

جنسي، سينمايي، ورزشي و   شو، خبر،هايبرنامه
 .كنند از غير كاربران اينترنتي استفاده مي بيشتر،علمي

) 3ةجدول شمار( جزئيات بيشتر به ةبراي مقايس
  .رجوع شود

  هاي ماهواره به درصدفاده از برنامهتميزان اس
شود در استفاده از   مشاهده مي)4 ةجدول شمار(در 

اربران اينترنتي پسر از اي سهم كهاي ماهوارهبرنامه
 شو كه متعلق ةغير از برنام به؛ها بيشتر استهو گرةبقي

  . به كاربران اينترنتي دختر است

 كاربران اينترنتي غير كاربران اينترنتي  كل پاسخگويان

 دختر پسر كل دختر پسر كل  دختر  پسر  كل

 ع كاربرنو

  

 نوع استفاده

 ماهواره 102 106 104 62 57 60  76  83  79

 شو 81/1 66/1 72/1 16/1 /92 05/1  39/1  31/1  35/1

 خبري /71 /86 /80 /47 /47 /47  /5  /67  /62

 جنسي /23 /96 /64 /18 /65 /39  /20  /83  /50

 سينمايي 13/1 53/1 43/1 /95 /84 /90  09/1  2/1  14/1

 ورزشي /65 18/1 /94 /45 /75 /56  /49  005/1  /3

 علمي /68 /89 /80 /58 /46 /53  /62  /68  /65
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  هاي ماهوارهميزان استفاده از انواع برنامه :4جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  

ميانگين ميزان استفاده از وي سي دي از  :وي سي دي
خيلي كم، كم، زياد، تا حدودي، خيلي  ،اصالً بين 
 كاربر  است كه سهم دختران49/2 برابر با ،زياد

ها هو گرةاينترنتي در استفاده از وي سي دي از بقي
  .بيشتر است

هاي  وي سي ه از انواع برنامهد بيشترين ميزان استفا
 كه اين ميزان بودهدي مربوط به فيلم سينمايي ايراني 

در بين كاربران دختر از همه بيشتر است  و بعد از آن 

مربوط به ها بيشترين ميزان استفاده در بين كل گروه
كه سهم دختران كاربر است تماشاي شو از اينترنت 

  .ها بيشتر است گروهة از بقي،در استفاده از شو
تي در استفاده از ن سهم كاربران اينتر،طور خالصه به

  پخش  وي سي دي ةوسيلههايي كه بانواع برنامه
  . از غيركاربران اينترنتي بيشتر استشودمي

 )5 ةجدول شمار( بيشتر  به  جزئياتآگاهي از براي 
  .مراجعه شود

  

هاي وي سي ديبرنامه ن ميزان استفاده از انواعيميانگ :5جدول 

  

 كاربران اينترنتي غير كاربران اينترنتي

 دختر پسر دختر  پسر

 نوع كاربر

 نوع استفاده

 شو 53% 51% 36% 29%

 خبر 34% 39% 26% 21%

 جنسي 12% 42% 11% 26%

 سينمايي 46% 51% 35% 29%

 ورزشي 30% 43% 22% 27%

 علمي 29% 38%  29%  24%

 كاربران اينترنتي غير كاربران اينترنتي  كل پاسخگويان

 دختر پسر كل دختر پسر كل  دختر  پسر  كل

نوع 
 استفاده

 ديوي سي 92/2 8/2 85/2 13/2 28/2 20/2  43/2  56/2  49/2

 شو 94/2 55/2 73/2 04/2 96/1 2  36/2  29/2  33/2

ينمايي س 77/2 36/2 54/2 36/2 20/2 29/2  51/2  28/2  40/2

 ايراني

سينمايي  53/2 53/2 53/2 52/1 18/2 81/1  90/1  38/2  13/2

 خارجي

 جنسي /48 25/1 /91 /23 /98 /52  /31  12/1  /69

 ميعل 24/1 56/1 42/1 /86 20/1 01/1  04/1  36/1  20/1
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زان استفاده از انواع بوط به مي مر)6 ةجدول شمار(
است كه به درصد در نظر هاي وي سي دي برنامه

  .استگرفته شده
شود كه بيشترين ميزان  در اين جدول مشاهده مي

كاربران اينترنتي  استفاده از وي سي دي  مربوط به
   .است% 99كه برابر با   بودهدختر

    بدين ديهاي وي سيمه برناميزان استفاده از انواع
  

  :استصورت آمده
 از شو و فيلم سينمايي ايراني ،كاربران اينترنتي دختر

     كاربران بيشتر استفاده ة از بقي،سينمايي خارجي فيلمو
   .كنندمي

 مربوط هاي جنسيبيشترين ميزان استفاده از برنامه
ير و بعد از آن غ% 54به كاربران اينترنتي پسر با مقدار 

  .است% 41ن اينترنتي پسر با مقدار كاربرا

  هاي وي سي ديميزان استفاده از انواع برنامه : 6جدول 

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

آموزان  ميزان استفاده از روزنامه در بين دانش:روزنامه
نش و براي دا در هفته  دقيقه 87دختر كاربر برابر با 

 دقيقه در هفته، براي غير 91آموزان پسر برابر با 
 و براي غير كاربران  در هفته دقيقه71كاربران دختر 

 كاربران ،در كل. استدر هفته  دقيقه 80پسر برابر با 
كاربران اينترنتي روزنامه مطالعه  بيشتر از غيراينترنتي

  ).7جدول شمارة (كنند مي
آموزان  در بين دانشمجلّه ميزان استفاده از :مجلّه

و براي در هفته يقه ـدق 103اربر برابر با ـدختر ك
براي غير   دقيقه در هفته،65سر برابر با آموزان پدانش

و براي غير كاربران در هفته دقيقه  96كاربران دختر 
 در ، و درمجموع است دقيقه در هفته71با  پسر برابر

 67 دقيقه و پسران 98دختران  ،بين كل پاسخگويان
 غير ةسهم استفاد .كنند مطالعه ميمجلّهدقيقه در هفته 

 دقيقه و براي 85 در هفته همجلّكاربران اينترتي از 
 كه است دقيقه 82كاربران اينترنتي اين ميزان برابر با 

) به ميزان كمي(دهد غير كاربران اينترنتي نشان مي
جدول ( خوانندمي مجلّهبيشتر از كاربران اينترنتي 

  ).7 ةشمار
 دركتاب غير درسي   ميزان استفاده از:كتاب غيردرسي

 نوع استفاده كاربران اينترنتي غير كاربران اينترنتي

 دختر پسر دختر پسر

 وي سي دي 99% 98% 90% 92%

 شو 90% 84% 81% 74%

 سينمايي ايراني 95% 88% 86% 87%

 سينمايي خارجي 91% 88% 74% 84%

 جنسي 25% 54% 15% 41%

  علمي  56%  67%  53%  61%
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در  دقيقه 91ربر برابر با آموزان دختر كابين دانش
 دقيقه در 113پسر برابر با آموزان  و براي دانشهفته
 و در هفته دقيقه 71، براي غير كاربران دختر هفته

 است دقيقه در هفته 80براي غير كاربران پسر برابر با 
 دقيقه در 86دقيقه و پسران  77 دختران ،مجموعو در
  .كنند مطالعه ميمجلّههفته 
 انتي از غير كاربرنكاربران اينتر صهطور خالبه

  ).7 ةجدول شمار(درسي بيشتري دارند غير ةمطالع

  روزنامه،شود در بين سه عنوانهمچنان كه مالحظه مي
 مجلّهآموزان دختر از  دانش،، و كتاب غيردرسيمجلّه

 آموزانكنند و دانشآموزان پسر استفاده ميبيشتر از دانش
   درسي بيشتر استفاده رغي پسر از روزنامه و كتاب

روزنامه ر استفاده از و سهم كاربران اينترنتي د كنندمي
 اينترنتي است و و كتاب غيردرسي بيشتر از غير كاربران

 از كاربران اينترنتي  بيشترمجلّهغير كاربران اينترنتي از 
  .كننداستفاده مي

  سي به دقيقه در هفته، روزنامه و كتاب غيردرمجلّهميزان استفاده از  :7جدول 

  
 نوع كاربر  كل پاسخگويان  غيركاربران اينترنتي  كاربران اينترنتي

  

  نوع استفاده

  

  دختر

  

  پسر

  

  كل

  

  دختر

  

  پسر

  

  كل

  

  دختر

  

  پسر

  

  كل

  81  86  77  75  80  71  89  91  87  روزنامه

  84  67  98  85  71  96  82  65  103  مجله

 102 111  94  101 110  93  103  113  91  كتاب غيردرسي

  

  هاآزمون فرضيه
 هايي از بين انواع استفاده،آزمون آماري مناسبة وسيلهب

آموزان دختر و پسر از وسايل ارتباط جمعي كه دانش
 متغيرهاي زير توانستند از آزمون رد عبور كنند  ،دارند

  :شودها مطرح ميكه در اينجا به تفكيك جنسيت گروه
  ه مشخص طرفبا انجام آزمون تحليل واريانس يك

داري شد كه ميزان استفاده از ماهواره با سطح معني
داري  با سطح معنيمجلّهو ميزان استفاده از / 009
داري دارد كه در بين چهار گروه تفاوت معني/ 026

 ةزمينمشخص شد كه در L.S.Dبا انجام آزمون 
   دختر كاربر با دختر غير كاربر در ،استفاده از ماهواره

  
تر كاربر با پسر غير كاربر در سطح و دخ/ 033سطح 
 و پسر كاربر با دختر غير كاربر در  /023داري معني
كاربر  و پسر كاربر با پسر غير/ 011 داريمعني سطح

  . داري دارندتفاوت معني  /008در سطح 
 دختر كاربر با پسر كاربر در ،مجلّهدر استفاده از 

در سطح و  دختر غير كاربر با پسر كاربر  / 016سطح 
/ 04غير كاربر با دختر كاربر در سطح و پسر  / 025
ها براي تشخيص تفاوت ميانگين (انددار شدهمعني

 7 و جدول 3هاي مختلف به جدول بين گروه
  ). مراجعه شود
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  هاي تلويزيونانواع برنامه
 هاي برنامهةبه كمك آزمون آماري كروسكال واليس هم

  جز استفاده  به،ار گروهزيون در بين چهياستفاده از تلو

  
جدول (است دار شده معني،هاي علمياز برنامه

  ).8 ةشمار

  ها گروهةهاي تلويزيون در بين همداري انواع برنامه آزمون معني :8جدول 

  
  
  

  
  

    
  ههاي ماهوارانواع برنامه

ي ها گروهة ماهواره همهايدر استفاده از برنامه
    جز به،هاي ماهواره در استفاده از برنامهكاربران اينترنتي

  
جدول (تفاوت دارند گر با يكديهاي علمي برنامه
  ).9 ةشمار

  هاهو گرةهاي ماهواره در بين همداري انواع برنامهآزمون معني  :9جدول 

  

  

  
  

  
  

  

  هاي آن و انواع برنامهوي سي دي
   ها در گروهة همهاي وي سي ديدر استفاده از برنامه

  

  
هاي وي سي دي با  و  برنامهاستفاده از وي سي دي

  ). 10 ةجدول شمار( داري دارنديكديگر تفاوت معني

  هاهاي وي سي دي در بين همة گروهداري انواع برنامهزمون تفاوت معنيآ: 10جدول 

  
  

  نوع

  

  وي سي دي

  

  شو

  

 سينمايي ايراني

  

  سينمايي خارجي

  

  جنسي

  

  علمي

  /004  /000  /000  /013 /000  /000  سطح معني داري

  

وسايل مختلف كه استفاده از مشخص شد  و آزموديمثير متغيرهاي ارتباط جمعي را بر يكديگر أهمچنين ت

 سينمايي ورزشي سريال  اخبار  نوع برنامه

  /004  /000  /001  /027  داريسطح معني

  ورزشي  سينمايي  نسيج  اخبار  شو  انواع برنامه

  /001  /004  /000  /024  /001  داريسطح معني
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شود كه استفاده از ديگر ارتباط جمعي باعث نمي
 ،ديگرعبارتوسايل ارتباط جمعي كاهش يابد، يا به

زيون يشود كه از تلواستفاده از ماهواره باعث نمي
 مثبت ة و در مواردي هم يك رابطشودكمتر استفاده 

 دارشده بين آنها برقرار است كه متغيرهاي معنيدارمعني
  : است ذيل به قرار

 آزمون ضريب ةوسيلهدار شده بمتغيرهاي معني )الف
  :بستگي پيرسونهم
 متغير ميزان استفاده از ماهواره با متغير ميزان .1

 )sig = 000(/ 01 دارياستفاده از اينترنت در سطح معني
است و به اين معني است كه دار شدهمعني/ 29و شدت 

 ماهواره و ميزان ه از مستقيم بين ميزان استفادطةيك راب
  .استفاده از اينترنت وجود دارد

 متغير ميزان استفاده از تلويزيون با متغيرهاي .2 
   :استدار شدهزير معني

/  01داري ميزان استفاده از روزنامه با سطح معني
)sig = 005( با سطح مجلّه، ميزان استفاده از 

ار د معني+/14و شدت ) sig = /005/ (01داري معني
  مستقيم بين استفاده ازة يعني يك رابط؛استشده

تلويزيون و روزنامه و همچنين استفاده از تلويزيون و 
  . وجود داردمجلّه
 دار ميزان استفاده از روزنامه با متغيرهاي زير معني.3
  :استشده

  / 05داري عنيـح مـاده از اينترنت با سطـميزان استف

  )sig = /012( با مجلّهيزان استفاده از ،  م/18 و شدت 
/ 44 و شدت )sig = 000(/ 01داري سطح معني

 مستقيم بين ميزان ة يعني يك رابط.استدار شدهمعني
 مستقيم ةاينترنت و روزنامه و همچنين رابطاستفاده از 

  . و روزنامه وجود داردمجلّهبين ميزان استفاده از 
دار عنيمذيل  با متغيرهاي مجلّه ميزان استفاده از .4
  :استشده

/  01داري ميزان استفاده از اينترنت با سطح معني

)sig = 000( ميزان استفاده از كتاب /31 و شدت ،
 و )sig = /000(/ 01داري درسي با سطح معنيرغي

 مستقيم ة يعني يك رابط؛انددار شدهمعني/  28شدت 
 ة و همچنين رابطمجلّه بين ميزان استفاده از اينترنت و

درسي  و كتاب غيرمجلّهيزان استفاده از قيم بين ممست
  .وجود دارد

بستگي  ضريب همةوسيلهدار شده بمتغيرهاي معني )ب
  :اسپرمن

متغير ميزان استفاده از وي سي دي با ساير وسايل 
ذيل ارتباط جمعي در رابطه گذاشته شد و متغيرهاي 

  :توانستند از آزمون رد عبور كنند
، ميزان /30نترنت با شدت ميزان استفاده از اي

، ميزان استفاده از /22ون با شدت استفاده از تلويزي
 ورزشي ةز برنام، ميزان استفاده ا/24ال با شدت سري

هاي زان استفاده از برنامه، مي/17ون با شدت از تلويزي
زان استفاده از مي/ 28سينمايي از تلويزيون با شدت 

 مجلّهستفاده از زان ا، مي/13 با شدت هاي خبريبرنامه
، /32ه با شدت ، ميزان استفاده از ماهوار/16با شدت 

زان ، مي/37اده از شو از ماهواره با شدت ميزان استف
، /30 از ماهواره با شدت هاي خبرياستفاده از برنامه

 از ماهواره با شدت هاي جنسيزان استفاده از برنامهمي
با از ماهواره  هاي سينماييزان استفاده از برنامه، مي/27

هاي علمي از ماهواره ، ميزان استفاده از برنامه/37شدت 
 ةداري هماند كه سطح معنيدار شدهمعني/ 26با شدت 

  .است )sig = 000(/ 01اين متغيرها در سطح 
دار بين ميزان قيم و معنيت مسةيعني يك رابط

استفاده از وي سي دي با متغيرهاي ميزان استفاده از 
ميزان استفاده از تلويزيون، ميزان استفاده از اينترنت، 

 ورزشي از تلويزيون، ميزان استفاده از هايهبرنام
هاي سينمايي از تلويزيون، ميزان استفاده از برنامه
، ميزان مجلّههاي خبري، ميزان استفاده از برنامه

هاي جنسي استفاده از ماهواره، ميزان استفاده از برنامه
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هاي سينمايي از ان استفاده از برنامهاز ماهواره، ميز
هاي علمي از ماهواره ماهواره، ميزان استفاده از برنامه

  .وجود دارد

  گيريجهنتي
 پاسخگويان برابر ةميزان استفاده از تلويزيون در بين كلي

 دهداين نشان ميكه  روز است دقيقه در شبانه240با 
رنتي به يك كاربران اينتكاربران اينترنتي و غير تقريباً
  .كنند از تلويزيون استفاده ميميزان

 پاسخگويان ة ميزان استفاده از ماهواره در بين كلي
  ة سهم استفادكهاست روز قه در شبانه دقي79برابر با 

 در استفاده از كاربران اينترنتي از غير كاربران اينترنتي
ن انواع استفاده بيشتر است و در بيمراتب ماهواره به

از همه   استفاده از شو ميزان،هاي ماهوارهامهاز برن
كه اين استفاده در بين كاربران اينترنتي است  بيشتر

  . از غير كاربران اينترنتي استبيشتر 
در استفاده از وي سي دي بيشترين استفاده مربوط 
به كاربران دختر اينترنتي است كه اين ميزان برابر با 

بين غير كاربران  در .اد است است كه در حد زي92/2
  .  است20/2 اين ميزان برابر با ،اينترنتي

در استفاده از روزنامه بيشترين استفاده مربوط به 
 دقيقه در هفته 91كاربران اينترنتي پسر است با ميزان 

  .خوانند پسران از دختران بيشتر روزنامه مي،و در كل
 دختران بيشتر از پسران ، در كل،مجلّهدر استفاده از 

كنند و اين استفاده در بين كاربران  مطالعه ميلّهمج
  .استاز بقيه  شتربياينترنتي دختر 

ن درسي در بيربيشترين ميزان استفاده از كتاب غي
 دقيقه در 113آموزان كاربر اينترنتي پسر برابر با دانش
 103 كاربران اينترنتي با ،مجموعكه دراست هفته 

ان اينترنتي كتاب دقيقه در هفته بيشتر از غير كاربر
  .كننددرسي مطالعه ميرغي

 ها آزمون شدند وهباطي فرضيتندر قسمت آمار اس

ميزان استفاده از داري بين چهار گروه و تفاوت معني
مجلّه، ميزان استفاده از انواع ماهواره، ميزان استفاده از 

 ميزان استفاده  و علميةجز برنام به،هاي ماهوارهبرنامه
 .حاصل شداز وي سي دي 

 مثبت ةتفاده از ماهواره و اينترنت رابطبين ميزان اس
  .داري برقرار استو معني

 ةبين استفاده از تلويزيون و روزنامه و مجلّه رابط
  .داري برقرار استمثبت و معني

 بين ميزان استفاده از روزنامه با ميزان استفاده از 
داري برقرار  مثبت و معنيةاينترنت و مجلّه رابط

 بين ميزان استفاده از مجلّه و ميزان استفاده از .است
داري برقرار  معنيةاينترنت و كتاب غيردرسي رابط

   .است
آمده، تنوع استفاده از دست بهنتايجبا توجه به 

شود كه ميزان استفاده وسايل ارتباط جمعي باعث نمي
 كاهش  غيرهون ويها مثل تلويزاز هريك از رسانه

 كاربران اينترنتي از غير كاربران ،ني ا بره عالو؛يابد
اينترنتي از ديگر وسايل ارتباط جمعي نه تنها كمتر 

 داري در استفاده ازطور معني بلكه به،كننداستفاده نمي
  بيشتر از غير،ديسيروزنامه، مجلّه، ماهواره و وي

نتايج اين تحقيق  .كنندكاربران اينترنتي استفاده مي
گاه دبا توجه به دي  كههاييرشييدي است بر گزاأت

استفاده و خشنودي معتقدند كه اينترنت نخواهد 
 نست جانشين ديگر وسايل ارتباط جمعي شودتوا

(Nguyen&Western; Robinson; Stemple; Head&Schofield)  

  . است
 اينترنت باعث يك ،(Havick) هاويكة برطبق عقيد

اهد براي اينترنت است و اينترنت نخو منبع جديد
توانست جاي ساير وسايل ارتباط جمعي را بگيرد و 

 فيليپ ماير و برطبق ة برخالف عقيد،عالوه بر آن
ها در آينده از بين  روزنامه،عقايد نگوين و وسترن

  . نخواهند رفت
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 اقتصادي -البته در تحقيقات بعدي پايگاه اجتماعي
 بايد در نظر گرفت كه ممكن  نيزكاربران اينترنتي را

در افزايش يا كاهش  استفاده از وسايل ارتباط است 
  .باشد ثرؤجمعي م

  منابع

 عليرضا ة ترجمهاي ارتباطات،كاربرد نظريه ،)1376 (اولسون و همكاران

  ؛تهران، هادهقان، مركز مطالعات و رسانه

، راهنمايي مقدماتي بر پساساختارگرايي و پسامدرنيسم ،)1381 (ساراپ، مادن

  ؛ تهران،ني، تاجيك  احمدةترجم
، 2 ج ،كتاب سروشها و فرهنگ، مجموعه مقاالت، رسانه، )1376 (موالنا
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