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برداران به  اي و گرايش بهره هاي ماهواره بررسي رابطه استفاده از شبكه
  هاي اجتماعي در بين جوانان شهر كرج آسيب

  
  1عبدالرضا اميري

  2مرادآبادي يونس نوري
  3سيد محمد بساطيان

  
 29/4/91 تاريخ پذيرش:    8/2/91 تاريخ وصول:

  

  چكيده
هاي زماني و مكاني به عنوان يك  اصلهو با حذف ف ها با اشاعه و پردازش اطالعات رسانه

هاي افراد  سمت و سوي بسياري از كنش ةكنند كنند كه تعيين منبع اطالعاتي قوي عمل مي
نظريه ارتباطات همچون  هاي هترين نظري با تكيه بر مهم مقاله ينا باشند. ويژه جوانان ميه ب

ماهواره بر  ثيرأتبه بررسي ، رويكرد استفاده و خشنودي و نظريه نگرش نو كاشت،
حاضر با توجه به اهداف مورد نظر، از  مقاله زاي جوانان پرداخته است. گرايشات آسيب

توصيفي و تحليلي و از حيث اجرا جهت آزمون  ،حيث هدف كاربردي، از حيث ماهيت
ها  تعداد نمونه و ر كرججمعيت آماري اين پژوهش جوانان شه باشد.فرضيات پيمايشي مي

هاي اجتماعي با ميزان  باشد. نتايج نشان داد كه بين گرايش به آسيب مينفر  384برابر با 
  استفاده، نوع استفاده و ميزان اعتماد به ماهواره همبستگي معناداري وجود دارد. 

  

 نظريه كاشت، وابستگي مخاطباناجتماعي، ماهواره،  هاي انحراف واژگان كليدي:
  .جوانان
  
  

                                                 
 استاديار دانشگاه علوم انتظامي -1

   ، نويسنده مسئولارشد مديريت رسانه دانشگاه تهرانكارشناس  -2
  ريزي رفاه اجتماعي دانشگاه عالمه طباطباييشناس ارشد برنامهكار -3
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  مقدمه
هاي  تمدن و فرهنگ در عصر حاضر، تركيبي از فناوري، نظام از آنجا كه جوهره اصلي

انقالب  بنابراينارتباطات جهاني، همراه با توليد، انتقال و پردازش اطالعات است، 
است. به  ها ايجاد كرده اي را در زندگي انسان هاي عميق و گسترده ارتباطات دگرگوني
زماني و مكاني به واسطه گستردگي و  در عصر ارتباطات، فاصله: «1 اعتقاد مانوئل كاستلز

هاي  رساني محو شده و نظم طبيعي دوران قديم يا چارچوب پيچيدگي ابزارهاي اطالع
حضور در مكان  پسمكانيكي جهان صنعتي به يمن دانش اطالعاتي از بين رفته است. 

اي و يا  كننده ارتباط شخص با جامعه شبكه تواند تعيين اي به خود گرفته كه مي معناي تازه
، 1380(كاستلز، »طرد و حذف او از اين امكان فراگير و در عين حال انحصاري باشد

 .)22ص، 1380(كاستلز،» گيرد اطالعات صورت مي -با محوريت رسانه «) كه 16ص

معتقدند كه انقالب اطالعاتي و ارتباطي به عنوان  2و جوزف ناي  رابرت كوهين
گذارد چنانكه در  سزايي بر منابع قدرت ميه تأثير ب اي ملموس، فراگير و اثرگذار، پديده
ترين منبع قدرت شناخته خواهند شد.  ارتباطي مهم -هاي اطالعاتي ، احتماالً فناوري21قرن 

هاي تلويزيوني  اي محسوس در اقناع فرهنگ از طريق برنامه گونه افزاري به قدرت نرم
اطالعاتي، همچون  -هاي ارتباطي اثرگذار است و ترديدي نيست كه سازوكارهاي فناوري

هاي پودهاي قدرت تمدن و هاي الكترونيكي جهاني، تار ماهواره و پرتو امواج نامرئي شبكه
 ،3براتچي( رسانه ةنظران حوز خي از صاحببر. )132، ص(همان آينده را تشكيل خواهند داد

گيري  حال شكل جديدي در ةبراين باورند كه جامع )1995، 5ملودي ؛1995، 4منون ؛1995
باشد. اين  آن حاكميت تكنولوژي نويني به نام ماهواره مي ةباشد كه خصوصيت عمد مي

اي نوين اما به  شود، پديده اطالعاتي نيز ناميده مي ةجامع، جديد كه به يك اعتبار  ةجامع
اسر جهان در ماهواره در سر 90امروزه در حدود كه  طوريه سرعت در حال رشد است. ب

كنند.  تلويزيوني را ارسال مي ةشبك 7000باشند كه اين تعداد، امواج حدود  ليت ميحال فعا

                                                 
1. Kastels 
2. Jozef Nai & Keohane 
3 - Brotchie 
4 - Menon 
5 - Melody 
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دهند و چيزي  ماهواره آسمان ايران را پوشش مي 35تا  30ماهواره، امواج  90از ميان اين 
تعداد  سازند. در اين ميان، شبكه را براي مخاطبان ايراني قابل دسترسي مي 3000در حدود 

 ةباشد؛ اولين شبك زبان نيز با سرعتي زياد در حال رشد مي اي فارسي هاي ماهواره شبكه
ها به  تأسيس شد، در حالي كه اكنون تعداد اين شبكه 1373زبان در سال  اي فارسي ماهواره

شبكه به اين  چهارتا  سهميانگين، ساالنه تعداد   است. در واقع به طور رسيده 40عدد 
  .)1387 عليخواه،( مجموعه افزوده شده است

گذشته، به  ةها در طي دو ده هاي تلويزيوني از طريق ماهواره در حقيقت پخش برنامه
عنوان معضلي جهاني مورد توجه بسياري از كشورها قرار گرفته است. در اين راستا هر 

هاي سنتي، (به ويژه از نقطه نظر ارزش ها و مالحظات فرهنگي كشوري با توجه به حساسيت
يكي  له را مدنظر قرار داده است.ئ) و يا سياسيِ خود، ابعاد گوناگون اين مسملي و يا مذهبي
 - هاي ماهواره با مالحظات فرهنگي و اجتماعيها، تضاد بسياري از برنامهاز اين حساسيت

  هاي اجتماعي است. و در نتيجه پيدايش آسيب -ويژه در كشورمانه ب
جمعي است كه در چارچوب  هاي اجتماعي كه شامل هر نوع عمل فردي ياآسيب

اصول اخالقي و قواعد عام عمل جمعي يا غيررسمي جامعه محل فعاليت كنشگران قرار 
گردد، به عنوان  به رو مي گيرد و در نتيجه با منع قانوني و يا قبح اخالقي و اجتماعي رو نمي

هديد دهد و نظام اجتماعي را ت اعمالي كه هنجارهاي كل جامعه را مورد تعرض قرار مي
  اي حائز اهميت جدي هستند.  كنند، در هر جامعه مي

اي گرايش و خواست مردم براي لفه بسيار مهم در سياست ماهوارهؤيك عنصر و م
 ص، ص1999، 1توماس( اي استمطلوب و مثبت) ماهواره (غالباً هايدسترسي به برنامه

نيز شهروندان از سوي ديگر، سياست آزادسازي مطلق و بدون محدوديت ، )243-254
ها و محتواهاي اي انباشته از پيامهاي مطلوب و مثبت را در دنياي رسانهمشتاق برنامه

ترين اي مردم اصليهاي رسانهگويي به خواستهنامطلوب و زيانبار رها خواهد ساخت. پاسخ
اندازي يك اي است و اين ضرورت ملي به بهترين نحو با راهگذاري رسانهمحور سياست

در  يابد.ها و مالحظات فرهنگي و سياسي ملي تحقق ميتم تحت كنترل و تابع سياستسيس

                                                 
1. thomas 
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ن اراستاي موضوع مورد مطالعه بايد خاطرنشان ساخت، از نقطه نظر كارشناسان و متخصص
تحوالت بزرگ  ةارتباطات، در مسير بررسي و تجزيه و تحليل عوامل به وجودآورند ةحوز

له به شكل ئترين مس اي ترين و پايه االخص فرهنگي، كانونيسياسي، اجتماعي، اقتصادي و ب
 زاده،(مهدي باشد هاي همگاني مي تكنولوژي رسانه اعم، نقش ارتباطات و به شكل اخص،

  .)117 ص ،1381
اي به نام ماهواره توانسته است به شكلي جدي و همه جانبه،  در عصر حاضر پديده

ايدئولوژيك و به ويژه فرهنگيِ بسياري از  ،هاي سياسي، اقتصادي تمامي ابعاد و عرصه
ها  باشد كه فرهنگ له بيانگر اين واقعيت ميئخود قرار دهد. اين مس تأثيرجوامع را تحت 

اي از  شوند بلكه مجموعه صرفاً از طريق عوامل دروني خود، دچار تغيير و دگرگوني نمي
 ،1383 (آزاد ارمكي، باشند يگونه تغيير و تحوالت دخيل م عوامل خارجي نيز در ايجاد اين

   ).74 ص
پردازند كه براساس  مي يها و هنجارهاي هاي ماهواره عمدتاً به تلقين ارزش شبكه

 فارسي(كه در شبكه  يهاي عنوان مثال برنامهه باشد، ب فرهنگ ديني و ايراني كشورمان نمي
ازي روابط اي خاص (از جمله بهنجارس شود، عمدتاً حول چند موضوع كليشه پخش مي) 1

ترين فناوري  اي به عنوان مهم هاي ماهواره از آنجا كه شبكه باشد.مي آزاد زن و مرد و...)
است كه در جمع آوري، ذخيره، پردازش و انتشار اطالعات مختلف به شكل  ارتباطي

در ايران به طور چشمگيري گسترش  شود و استفاده از آنتصويري، صدا و متن استفاده مي
ترين شاخص عيني فناوري  اي به عنوان مهم هاي ماهواره در اين پژوهش از شبكهيافته است 

هاي اجتماعي در  با توجه به اينكه برخي آسيب وشود  استفاده ميهاي نوين اطالعاتي  ارتباط
تر هستند و قابليت سنجش بيشتري را دارند، در اين  ها ملموسمقايسه با ديگر آسيب

هاي اجتماعي  اي و گرايش به آسيب ماهواره هاي اده از شبكهپژوهش به بررسي رابطه استف
  پردازيم. سال ساكن شهر كرج مي 30تا  15كيد بر روابط جنسي نامشروع) در جوانان أ(با ت

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 
 
 
 
  
 
  

 ....برداران اي و گرايش بهره هاي ماهواره بررسي رابطه استفاده از شبكه  121

  اهميت و ضرورت تحقيق
هـاي  اي و يا ارتباط اين فناوري با گرايش به آسـيب  هاي ماهواره هاي شبكه بخشي از آسيب

اي از بهره برداران نيز مرتبط است و ايـن عامـل در كنـار     ي بخش عمدهاجتماعي، با ناآگاه
اي را بـراي امـر مقابلـه بـا     ن شرايط پيچيـده فقدان يك درك مشترك بين مديران و مسئوال

اي از طريـق  هـاي مـاهواره  اي رقـم زده اسـت. شـبكه   هاي ماهوارههاي ناشي از شبكهآسيب
كننـد و موجـب از   هنگي بهـره بـرداران  فـراهم مـي    القائات فرهنگي، زمينه را براي گريز فر

  شوند. خود بيگانگي و از دست دادن هويت فرهنگي آنان مي
 ر اسـاس توان گفت ايـن اسـت كـه بـ     هاي اجتماعي در ايران ميآنچه در مورد آسيب

اي  هاي اجتماعي عالوه بر ايـن كـه مسـئله    وضعيت خاص اجتماعي حاكم بر جامعه، آسيب
بـا   ةيعنـي يـك آسـيب كـه در يـك جامعـ       شوند، بار ارزشي نيز دارند. ياجتماعي شمرده م
گنـاه بـه    در ايران عـالوه بـر جـرم بـودن،     شود، فقط يك جرم محسوب مي سياست ليبرال،

 ،شـود كـه مجـرم يـا منحـرف      اجتماعي باعث مـي  ةاين نگرش خاص به مسئل رود. شمار مي
انحراف خود بدانـد، خـودش را گنـاه    بيشتر از آن كه جامعه و روابط حاكم بر آن را عامل 

  باشد. هاي فردي و اجتماعياز آسيب تواند يكي ديگر اين مي بيند و كار مي
امـا   گذارنـد.  ثيرات خـود را مـي  أهاي اجتماعي، در اكثر جوامع وجود دارند و ت آسيب

نوع نگرش اين جوامع به علل  سازد، آنچه جوامع مختلف را در اين مورد از هم متفاوت مي
هـاي اجتمـاعي   آسـيب  بهبـود آن اسـت.   ها و راهكارهاي اصـالح و  ه وجود آورنده آسيبب

هـا   آسـيب  اين توجه به اند. ها را به خود اختصاص دادهسرمايه بخش قابل توجهي از امور و
اي كـه   هايي در فضـاي مـاهواره  ها و ارائه فعايتهمچنين درمان آسيب منجر به پيشگيري و

توانـد   دارد، مـي هاي تخريبي و آسيب زننده بـر حـذر مـي   در فعاليت افراد را از درگير شدن
  هاي اجتماعي را كاهش دهد.  بخش مهمي از آسيب

مختلـف عوامـل    شناخت واقعي و عملي نيازهـاي نسـل جـوان، مسـتلزم بررسـي ابعـاد      
اوري نـوين ارتبـاطي اسـت. ايـن     نوان فنـ اي به عهاي ماهوارهگذار و اثرپذيري از شبكهتأثير
تواند شخصيت جوان و نوجـوان را   پيامدهايي است كه مي ها و هاي جهاني حاوي پيام نهرسا

به سمت و سويي خطرناك بكشـاند. از ايـن رو، جـا دارد     قرار دهد و تأثيربه سادگي تحت 
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نوين، مباحثي كه در جوامع  هاي اوريشناسي فن حوزه جامعه قاتي وسيع دركه با انجام تحقي
آنهـا   هـاي واقعـي آنهـا مطلـع و از     شوند، جامعه را از آفـت  قلمداد مي پيشرفته مهم و حياتي

هـاي انجـام شـده در ايـران در زمينـه رابطـه اسـتفاده از         با توجـه بـه بررسـي    .پيشگيري كرد
ها و تحقيقات بسـيار كمـي   هاي اجتماعي پژوهش اي و گرايش به آسيب هاي ماهواره شبكه

اد و انجام پژوهشي در اين زمينه از اهميـت شـاياني   ثبت شده است، بنابراين توجه به اين ابع
  برخوردار است.

 

  مباني تجربي
امنيتـي   -بررسـي راهبـردي  «آقاي مجيد ملكي تبار و علي الريجاني در پژوهشـي بـا عنـوان    

ميـزان باورهـاي دينـي،     -1اند:  به نتايج زير دست يافته» ثيرات ماهواره بر باورهاي جوانانأت
كننـد  هاي مـاهواره را تماشـا مـي   گرايي كساني كه برنامهديني و ملي هاي پايبندي به ارزش

در ميان كساني كه بيننده  -2 ؛اي نيستندهاي ماهواره متفاوت از كساني است كه بيننده برنامه
هــاي مــاهواره هســتند، در كنــار عامــل مــاهواره، عوامــل ديگــري وجــود دارنــد كــه برنامــه

بـه منظـور حفـظ امنيـت جمهـوري       ؛بخشـند  ا ضعف ميثيرپذيري از ماهواره را شدت و يأت
اي راهكارهاي اجرايي براي دسـتيابي بـه اهـداف     هاي ماهواره اسالمي ايران در مقابل برنامه

عبـارت اسـت    وجود دارند كـه  هاي جمهوري اسالمي ايران هاي كلي برنامه كلي و سياست
ل ئارتبـاط بـا مسـا   هـاي روشـن و مشـخص در     ه سياسـت ئـ گـذاري و ارا  تمركز سياست« :از

اي دشــمنان عليــه هــاي مــاهوارهفرهنگــي در جهــت مقابلــه بــا تهديــدات برنامــه-اجتمــاعي
  ).160-135 صص، 1386(ملكي تبار،  »جمهوري اسالمي ايران

) تحقيقــي تحــت عنــوان خاســتگاه اجتمــاعي الگوهــاي  1387شــهابي و جهــانگردي (
انـد كـه   مخاطبان تهراني انجام داده مياناي فارسي زبان در  هاي ماهواره استفاده از تلويزيون

هـاي   د: الگوهـاي اسـتفاده از تلويزيـون   نـ در آن سعي دارند به دو پرسش اساسـي پاسـخ ده  
يـا خاسـتگاه اجتمـاعي ايـن      أاي فارسي زبان در ميان مخاطبان تهراني كدامند و منش ماهواره
با » اي و رضامندي رسانهاستفاده « نظريهاالت از ؤ؟ براي پاسخ گويي به اين سچيستالگوها 

هاي  افراد مختلف با نقش ،نتايج فرهنگي استفاده شده است. براساس -رويكردي ساختاري 
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كننـد.   آورند و از آنها براي مقاصد مختلفي استفاده مـي  ها روي مي مختلف به اين تلويزيون
و پيونـدهاي   ها به تسهيل يا تكميل ارتباطـات  همچنين الگوي غالب استفاده از اين تلويزيون

(مجلـه تحقيقـات فرهنگـي     شود تا به جبـران ايـن ارتباطـات و پيونـدها    اجتماعي مربوط مي
  ).1387تابستان ، ايران

ــا روش توصــيفي ـ تبيينــي از نــوع       خــانم بنفشــه افهمــي و همكــارانش در پژوهشــي ب
و  ثير آن بـر باورهـا  أثر بـر گـرايش بـه مـاهواره و تـ     ؤبررسـي عوامـل مـ   «اي به  مقايسه -علي

دهد كه سن، جـنس،   هاي پژوهش نشان مي پرداخته است. يافته »مردم مشهد رفتارهاي ديني
ــ  ــراد از   دنســطح تحصــيالت، محــل ســكونت، نحــوه گذران ــابي اف اوقــات فراغــت و ارزي

باشد. در سـنجش بعـد    ثيرگذار ميأهاي تلويزيون داخلي در گرايش آنان به ماهواره ت برنامه
ماهواره را باعـث افـزايش دانـش خـود و      ،كثريت پاسخگويانشناختي گرايش به ماهواره ا

هاي سني و جنسي دانسـته و در بعـد عـاطفي گـرايش بـه       پاسخگوي نيازهاي مختلف گروه
هاي ماهواره را لذت بخش، سرگرم كننده و جالب  اكثريت پاسخگويان برنامه ،ماهواره هم

 امـا اي تمايـل دارنـد    هـاي مـاهواره   دانند. در بعد رفتاري اكثريت مردم به تماشاي برنامـه مي
داننـد. همچنـين ميـانگين اعتقـاد بـه       تشويق ديگران به تماشاي ماهواره را وظيفـه خـود نمـي   

باورها و رفتارهاي ديني در دو گروه كساني كه به ماهواره دسترسي دارند و كساني كـه بـه   
اي كه كساني كـه از   گونه ماهواره دسترسي ندارند، تفاوت قابل توجهي با يكديگر دارد؛ به

(افهمـي و   انـد  كننـد بيشـتر بـه باورهـا و رفتارهـاي دينـي پايبنـد بـوده         ماهواره اسـتفاده نمـي  
درباره زنان هـوادار سـريال تلويزيـوني     1985سال  1آنگ. )78-63 صص، 1386 همكاران،
نشان داد  هاي خانوادگي) تحقيق كرده و زرق و برق خاص از نمايش پر برنامه(يك  داالس

گونـه   گذراننـد و جـذب ايـن    هـا مـي   زنان ساعات زيادي از وقت خود را بـا ايـن برنامـه    كه
شوند تا جايي كه از ارتباطالت اجتماعي خود با ديگران كاسته و روابط خود را  ها مي برنامه

  ).143-144، صص 1380(مك كوايل،  رسانند مي با اعضاي خانواده به حداقل 
دهـد كـه محققـان دو نكتـه را بـه صـورت        ن مـي هاي مذكور نشا سيماي كلي پژوهش

گيري از ماهواره منجر به تضعيف پايبندي به  اند. اول اينكه بهره مشترك اذعان كرده عمدتاً

                                                 
1. Ang 
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هـاي مـاهواره بـا     شـود و دوم اينكـه تماشـاي برنامـه     در افراد مي هاها، باورها و اعتقادارزش
ن بـه نقـش   اچـه اشـاره محققـ   گيـرد. اگـر    هدف ايجاد خشنودي در رفع نيازها صورت مـي 

شود اما نبايد از اين نكته غافل شد كـه   و باورها به جا تلقي مي هاماهواره در تضعيف اعتقاد
شود و در مراحـل   ميو باورها منجر به گرايش به سمت ماهواره  هاچه بسا ضعف در اعتقاد

ي را دامـن  هاي ارزشـي و اعتقـادي و   تر شدن پايه بعد با گرايش مخاطب به ماهواره، سست
مـاهواره   ةن مذكور در شناسايي نقش و عملكرد رساناهاي محقق زند. اما به هر حال يافته مي

هـاي مـاهواره در    تواند بسيار مفيد باشد اگر چه جاي بررسي موردي برنامه بر روي افراد مي
  باشد.ن داخلي خالي ميابين محقق

  

  مباني نظري
  

 1نظريه كاشت

هاي مدرن چنان جايگاه محوري در  تلويزيون در ميان رسانه اعتقاد دارد كهاين نظريه 
هايش  شده و پيام »محيط نمادين«است كه منجر به غلبه آن بر زندگي روزمره ما پيدا كرده

  (مك در مورد واقعيت، جاي تجربه شخصي و ساير وسايل شناخت جهان را گرفته است
ديگري از پژوهشگران مدرسه  ) و تعداد1969( 2»جرج گربنر« .)399، ص 1382كوايل،

ترين  ترين و گسترده استفاده از تحقيقي كه احتماالً طوالني ارتباطات دانشگاه پنسيلوانيا با
(سورين، و  را ارائه دادند» كاشت باورها«برنامه پژوهش اثرهاي تلويزيون است، نظريه 

  ).392، ص 1381تانكارد، 
بيني و نظام  در جهان تأثيرت موجب اين نظريه معتقد است كه تلويزيون در بلندمد

شود و به آنها نگرش تلويزيوني واحد در مورد واقعيات  ارزشي بينندگان پرمصرف خود مي
گويد: از نظر تماشاگران پرمصرف، تلويزيون عمالً، ديگر منابع  مي »گرنبر«بخشد.  مي

اثر اين مواجهه با كند.  آورده و يك كاسه مي ها را به انحصار در اطالعات، افكار و آگاهي
بيني رايج،  را كاشت يا آموزش جهان  كند كه وي آن هاي مشابه، چيزي را توليد مي پيام

                                                 
1. Cultivation Theory 
2. Gerebner 
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ر عقيده دارد كه پيام تلويزيون از چندين بنگر نامد. هاي رايج، مي هاي رايج و ارزش نقش
ان به عنو در نهايتاش،  جنبة اساسي از واقعيات فاصله دارد؛ اما به جهت تكرار دائمي

در تواند  شود و تماس ممتد با جهان تلويزيون، مي ديدگاه مورد وفاق جامعه، پذيرفته مي
كند، دربارة  به قبول ديدگاه تلويزيون، كه همواره واقعيت را به درستي منعكس نمي نهايت

  .)390، ص 1381جهان واقعي منجر شود (سورين و تانكارد،
اي و بـه   هاي ماهواره تلويزيون ةكه بايستي مقولاند  پردازان بر اين عقيده برخي از نظريه

 1هاي جديد اي را در چارچوب موضوع رسانه هاي ماهواره تر راديو و تلويزيون عبارت دقيق
و آثار و نتايج آنها مورد تـدقيق و بررسـي قـرار داد. برخـي ديگـر نيـز بـدون آن كـه ميـان          

تلويزيـون محسـوب    ةجـزو خـانواد   تلويزيون و ماهواره تفاوتي قائل شـوند، مـاهواره را نيـز   
اي نيـز تسـري    هـاي مـاهواره   تلويزيـون  ةاند و مطالعات مربوط به تلويزيون را بـه حـوز   كرده
از سوي ديگر، گروهـي از انديشـمندان ايـن حـوزه اساسـاً موضـوع مسـتقلي را در         اند. داده
هـاي   يـون اند كه تاكنون با عنـاويني همچـون تلويز   وسايل ارتباط جمعي مطرح كرده ةعرص

همـان،  ( ناميـده شـده اسـت    6المللـي  بـين  و 5اي ، مـاهواره 4، بين كشـوري 3، جهاني2فرامرزي
  .)392ص

  
  رويكرد استفاده و خشنودي

دهد.  ها را مورد توجه قرار مي كننده رسانه اين ديدگاه نحوه استفاده و خشنودي نظر مصرف
كننـد و چـه    ها استفاده مي رسانهپردازد كه مردم چگونه از  اين ديدگاه به بررسي اين امر مي

. پژوهشـگران نحـوه اسـتفاده و    نماينـد  ها دريافت مي جو و از رسانهو  نوع رضايتي را جست
دهند كه مخاطبان از داليـل خـود در مصـرف محتـواي      فرض را بر اين قرار مي رضامندي،

   ).701 ص، 1384(ويمر، دومنيك،  ند آنها را به زبان آورندنتوا ها آگاهند و مي رسانه

                                                 
1. New Media 
2.Trans-Borders Televisions 
3. GlobalTelevisions 
4. Trans-National Televisions 
5. Satellites Televisions 
6. International Televisions 
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ه فرض اصلي الگوي استفاده و خشنودي اين است كه افـراد مخاطـب، كـم و بـيش بـ     
صورت فعال، به دنبال محتوايي هستند كـه بيشـترين خشـنودي را فـراهم كننـد. درجـه ايـن        
خشنودي بستگي به نيازها (و عالئق) فرد دارد. افراد هرقدر بيشتر احساس كنند كه محتواي 

 كند، احتمال اينكـه آن محتـوا را انتخـاب كننـد بيشـتر اسـت      آورده ميواقعي نياز آنان را بر
بر انتخاب، دريافت و شيوه پاسـخ مخاطبـان    اين نظريه.)275 ، ص1376(ويندال و ديگران، 

  ).1985ص ، 1كوايل(مكها متمركز است  رسانه
به عبـارت ديگـر نظريـه اسـتفاده و خشـنودي بـه نـوع، محتـوا و چگـونگي اسـتفاده و           

هـاي   رسانه«ها توجه دارد و به جاي پاسخگويي به اين سؤال كه  ن از رسانهاي مخاطبخشنود
هـاي جمعـي    مردم با رسانه«پردازد كه  به اين سؤال اساسي مي» كنند؟ جمعي با مردم چه مي

هـا مسـتقيماً بـر     جـاي ايـن تصـور كـه رسـانه     ه بنابراين برمبناي ايـن نظريـه بـ   ». كنند؟ چه مي
عنوان منابع بالقوة نفـوذ در كمـك بـه سـاير     ه ها ب م نفوذ دارند، به رسانهكنندگان پيا دريافت

ينـد ارتبـاطي   اهـا، در چنـين فر   منابع نگريسته شده و اين باور وجود دارد كه مردم نـه رسـانه  
داراي نفوذ و قدرت زيادي هستند. بنابراين بر اساس اين رويكـرد، قبـل از شـروع تـأثيرات     

هـا بررسـي گـردد و سـپس      هاي استفاده مخاطـب از رسـانه   ا و انگيزهها ابتدا بايد نيازه رسانه
  )2،1986(براينتالگوهاي مصرف مخاطبان شناخته و تبيين شود

شـود   كند كه فعاليت مخاطب، ميانجي تأثيرات ارتباطات واقع مـي  اين نظريه تأكيد مي
و اجتمـاعي   هـاي  ) خاستگاه1طور كلي نظريه استفاده و خشنودي مرتبط است با:ه ب همان)(

هاي جمعي يا ساير منابع است  ) رسانه4) انتظاراتي از 3وجود آورندة ه ) نيازها، كه ب2 يروان
هـا)   ها (يا اشتغال به سـاير فعاليـت   ) الگوهاي متفاوت رويارويي با رسانه5شود به  و منجر مي

 واسـته باشـد  ) ساير پيامدهايي كه شايد اغلب ناخ7) ارضاء نيازها و 6كه منتج خواهد شد به 
   )90، ص 1986 كوايل،(مك

                                                 
1. Mcquail 
2. Bryant 
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  ها ها در انتقال هنجارها و ارزش فرايند اجتماعي كردن و كاركرد رسانه
هـاي   دانند كه طي آن فرد شـيوه  را فرايندي مي »اجتماعي كردن«دانشمندان علوم اجتماعي 

و آنها را  گيرد ها، الگوها و معيارهاي فرهنگي خاص جامعه را ياد مي رفتاري، باورها، ارزش
ترين بخش اجتمـاعي كـردن در دوران كـودكي روي     سازد. بنيادي جزء شخصيت خود مي

  يابد.  دهد اما اين روند در سراسر عمر آدمي ادامه مي مي
اول از نظـر فـردي، اجتمـاعي كـردن      اجتماعي كـردن داراي دو نقـش اساسـي اسـت:    

يت و تبـديل فـرد بـه شخصـي     كند و امكان رشد شخص استعدادهاي بالقوه فرد را شكوفا مي
ينـدي اسـت بـراي انتقـال     ادوم از نظر جامعه اجتماعي كردن فر آورد. اجتماعي را فراهم مي

هاي فرهنگي يك جامعه از نسـلي بـه نسـل ديگـر و فـراهم آوردن امكـان تعامـل و         ويژگي
اعي هاي مختلف اجتمـ  ها و احراز پايگاه استمرار فرهنگ و نيز تربيت افراد براي ايفاي نقش

   ).94 ، ص1375 (قنادان و همكاران،
خـانواده و   -اند. الـف  شناسان دو نوع عامل اجتماعي را از يكديگر متمايز كرده جامعه

 )56(همــان، ص هــا اســت مدرســه و رســانه -ب ؛گيــرد برمــي هــاي همســاالن را در گــروه
 د.هاي همگاني به عنوان يكي از عوامل بسيار مهم اجتماعي كردن مطرح هستن رسانه

اي و  هاي نوين مـاهواره  ها، نشريات ادواري، مجالت به ويژه تلويزيون و رسانهروزنامه
هاي مختلف اجتماعي از جملـه   الكترونيكي و ديجيتالي، هر روزه مورد استفاده وسيع گروه

 تـأثير گيرد و نگرش و عقايـد آنهـا را تحـت     دكان، نوجوانان و جوانان قرار ميهاي كو نسل
اي را بــر  هـاي رسـانه   برنامـه  تـأثير اسـت كـه   تحقيقـات فراوانـي انجـام شــده   دهـد.   قـرار مـي  
اند. اگر چه هنوز بيشتر اين تحقيقات از نظـر   هاي كودكان و بزرگساالن تحليل كرده نگرش

هـاي جمعـي انـواع گونـاگوني از      توان انكـار كـرد كـه رسـانه     استنباط قطعي نيستند اما نمي
 ).88 ، ص1377(گيـدنز،  دهنـد  ها) را انتقال مي ا و ارزشاطالعات و محتوا (به ويژه هنجاره

هـاي كلـي    هـاي تجربـه بـراي مخاطبـان، نگـرش      ها به عنوان فراهم كننـده چـارچوب   رسانه
 كنند. اي براي تفسير اطالعات توسط افراد جامعه در جوامع امروزي ايجاد مي فرهنگي

كرده، نسبت بـه آن واكـنش   هايي را كه افراد زندگي اجتماعي را تفسير  ها شيوه رسانه
 كننـد  دهند را با كمك نظم دادن به تجربه ما از زندگي اجتماعي، قالب ريـزي مـي   نشان مي
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نوجوانـان و جوانـان،    ،پـذيري كودكـان  ). بنابراين در جريان جامعه479 ، ص1377(گيدنز،
ي و هـا و هنجارهـاي خـانوادگ    معنـي كـه ارزش   به ايـن كنند،  ها نقشي اساسي ايفا مي رسانه

  كنند. دهند و آن را دروني مي اجتماعي را به نسل جديد انتقال مي
  

  نگرش نو
نگرش نو در معناي كلي و گسترده آن با فكـر و ايـده نـوآوري، ابـداع، ابتكـار، خالقيـت،       

 شـود همـراه و مقـارن اسـت.    پيشرفت و آنچه كه از آن با عنوان فرهنگ توسعه نام برده مي
) در كلمبيـا، ايـنكلس و   1965( ) در تركيـه، راجـرز  1996( هـايي كـه توسـط فـري    پيمايش
) 1962( ر هنـد د 1پـل نـورت  ) در شش كشور رو به توسـعه، تجربـه ميـداني    1974( اسميت

 انـد  ان پارادايم مسلط شناخته شدههاي جمعي دارد كه به عنوانجام شد، اشاره به نقش رسانه
مرور زمـان باعـث جـذب افـراد بـه       ها به ). در اين پارادايم، ماهواره25، ص 1991(ملكوت،

ثر اسـت.  ؤشوند و ايـن امـر در افـزايش زمـان اسـتفاده مـ       ويژه سرگرم كننده ميه ها ب برنامه
هـا و   توانند به افول نگرش هاي جديد مي ها در پخش و نشر رفتارها و نگرش همچنين رسانه

افـزايش نـوگرايي    رفتارهاي ضد نوگرايي در مردم منجر شوند و از اين طريق به ايجاد و يـا 
 در افراد كمك كند.

هـا و   هـاي نـو بـر ارزش    هـا بـا انتشـار افكـار و ايـده      ويـژه مـاهواره  ه هاي جمعي ب رسانه
هـا قادرنـد    باشـند. ملـوين ديفيـور معتقـد اسـت كـه رسـانه        گذار مـي تأثيرهاي جامعه  نگرش
االهـاي مـادي   هاي جديد را در جامعه رواج دهند. امكان دارد ايـن رواج در زمينـه ك   پديده

باشد. مانند آگاه كردن افراد جامعه از انواع كاالهاي مصـرفي يـا موضـوعات فكـري ماننـد      
  .)48، ص 1991، 2ديفلور( هاي جديد زندگي افكار و عقايد تازه يا روش

صـورت  ه گونـه خاصـي نـوعي رفتـار و فرهنـگ غربـي را بـ       ه اي بـ  هاي ماهواره شبكه
صـورت كاالهـاي نمـادين فرهنگـي در اختيـار      ه را بـ  كننـد و آنهـا   گري بازنمايي مي اشاعه

ها بعد از مدتي تبديل بـه  دهند. اين نوع فرهنگ عرضه شده توسط ماهواره مخاطب قرار مي
كنند.مد روز بودن شود و مخاطبان بدون مقاومت از اين نوع فرهنگ الگوبرداري مي مد مي

                                                 
1. Pool nort 
2. Deflor 
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بخشـد و در  را تحكيم مـي  هم نشانگر تعلق داشتن و عضويت است كه هويت اجتماعي فرد
  .)1،1971(زيمل دهد خود را از ديگران متمايز كنندعين حال به افراد اجازه مي

  

  اهداف تحقيق
  

  هدف كلي
 اجتماعي هاي بردارن به آسيب اي وگرايش بهره هاي ماهواره شناخت رابطه استفاده از شبكه

  .سال شهر كرج 30تا  15(روابط جنسي نامشروع) بين جوانان 
  

 فرعياهداف 

 ؛ايهاي ماهوارهميزان آشنايي آگاهي جوانان با شبكه شناخت .1

 ؛ايهاي ماهوارهشبكه شناخت نوع دسترسي وطول مدت بهره برداري از .2

اي و گرايش بهره برداران به هاي ماهوارهشناخت نوع رابطه بين استفاده از شبكه  .3
  ؛آسيب هاي اجتماعي

تا چه اندازه در تغيير سبك زندگي و گرايش  ايهاي ماهوارهشناخت اينكه، شبكه .4
 ثر هستند؟ؤبه زندگي غربي متظاهرانه م

  

  هاي تحقيق فرضيه
  هاي اين پژوهش عبارتند از: ترين فرضيه مهم

هاي اي و گرايش به آسيب هاي ماهوارهرسد بين استفاده از شبكه به نظر مي -1
ال شهر كرج رابطه معناداري س 30تا  15اجتماعي (روابط جنسي نامشروع) در جوانان 

  ؛ وجود دارد
اي و گرايش به روابط هاي ماهوارهاستفاده از شبكهميزان رسد بين به نظر مي -2

  ؛سال شهر كرج رابطه معناداري وجود دارد 30تا  15جنسي نامشروع در جوانان 
جنسي اي و گرايش به روابط هاي ماهوارهاستفاده از شبكه رسد بين نوعبه نظر مي -3

  ؛سال شهر كرج رابطه معناداري وجود دارد 30تا  15نامشروع در جوانان 
                                                 

1. Bryant 
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گرايش به روابط جنسي ماهواره و  ةرسد بين ميزان اعتماد به رسانبه نظر مي -4
  ؛سال شهر كرج رابطه معناداري وجود دارد 30تا  15نامشروع در جوانان 

و گرايش به روابط  ماهوارهميزان آگاهي از ماهيت رسانه رسد بين  به نظر مي -5
  سال شهر كرج رابطه معناداري وجود دارد. 30تا  15جنسي نامشروع در جوانان 

گيري از نظريات مطرح شده همچون نظريه  در ارائه فرضيات مذكور، ضمن بهره
بيني شده خود را با حذف آگاهي و تجربه  ها اهداف پيش كاشت كه معتقد است رسانه

كارند و آنها را  ارزشي بينندگان پر مصرف در وجود افراد مي دهي نظام شخصي و شكل
و يا  -كند كه رويكرد نگرش نو نيز به نوعي به آن اشاره مي همچنان -سازند يكسان مي

ها در رويكرد استفاده و خشنودي كه بر رفع نيازهاي مخاطب و نوع استفاده از رسانه
   .كيد داردأپذيرش و الگوسازي از محتواي آن ت

 

  روش تحقيق
صورت گرفته است. پيمايش روشـي در تحقيـق اجتمـاعي     1 اين پژوهش به روش پيمايشي

از پرسشنامه  به معني تكنيك خاصي در گردآوري اطالعات نيست اما عمدتاً است كه دقيقاً
معنـا   بـه آن هاسـت.   شود. مشخصه پيمايش، مجموعه ساختمند يا منظمـي از داده استفاده مي

كنيم  آوري مياره متغيرها يا خصوصيات يكسان، دست كم دو مورد جمعكه اطالعاتي درب
ترين راه تهيـه ايـن مـاتريس     رسيم و از آنجا كه پرسشنامه ساده ها مي و به يك ماتريس داده

 .باشـد  مـي ترين تكنيـك مـورد اسـتفاده در تحقيـق پيمايشـي       هاي ساختمند است، رايج داده
منظـور   دهند. سال ساكن شهر كرج تشكيل مي 30تا  15جامعه آماري اين تحقيق را جوانان 
است كه به لحاظ جغرافيايي سـاكن و   آقايانيو  ها خانماز اين جامعه، تمامي جوانان اعم از 

مي وگردند. طبـق آخـرين سرشـماري عمـ    به لحاط حقوقي شهروند شهر كرج محسوب مي
 باشـد ار نفـر مـي  هـز  616199، جمعيت اين گـروه سـني برابـر بـا    1385سال  نفوس و مسكن

با توجه به نامحدود بودن حجم اين جامعـه، از فرمـول جامعـه نامحـدود     (مركز آمار ايران). 

                                                 
1. Survey 
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گيـري  شـيوه نمونـه   نفر برآورد گرديده اسـت.  384گيري استفاده شده كه تعداد  براي نمونه
  رفته است.گاي صورت گيري خوشه هاي نمونهبراساس روش

طقـه شـمال،   من سـه مالك جغرافيايي، شـهر كـرج بـه    بر مبناي اين روش ابتدا براساس 
ها انتخاب شده و در نهايت نيـز،  و سپس مناطق، نواحي و بلوك جنوب و مركز تقسيم شده

هـا اجـرا    شـده در ميـان خـانواده     هـاي تـدوين   گيري تصادفي ساده، پرسشـنامه به روش نمونه
ي بايد گفت كه در ايـن تحقيـق،   گير) ابزار اندازهValidityدر رابطه با روايي ( اند. گرديده

(اسـتفاده از   صـوري و از نوع براي سنجش ميزان روايي پرسشنامه، از روش اعتبار محتوايي 
 50در ادامـه، بعـد از تكميـل    نظرات ناظر، اساتيد و كارشناسان تحقيق) استفاده شـده اسـت.  

آلفاي كرونبـاخ  در ميان معدودي از جامعه آماري، از آماره  آزمونپيشپرسشنامه به عنوان 
 پرسشنامه استفاده گرديـده اسـت.   (Reliability)براي سنجش ميزان پايايي و قابليت اعتماد 

 درصـد  60ميزان آلفاي كرونباخ بدست آمده براي تمامي متغيرهاي تحقيق حاضر بـيش از  
  رسد. بوده است كه ميزان قابل قبولي به نظر مي

  

  ايايي متغيرها. مقدار آلفاي كرونباخ جهت سنجش پ1جدول 
  ميزان آلفاي كرونباخ  ميزان همبستگي  متغيرها

  78/0    هاي اجتماعي (روابط نامشروع)گرايش به آسيب
    95/0  استفاده از رسانه ماهواره

  71/0    ميزان استفاده از رسانه ماهواره
  68/0    نوع استفاده از رسانه ماهواره

  74/0    ميزان آگاهي از ماهيت رسانه ماهواره
  83/0    هاي ماهوارهزان اعتماد به برنامهمي

  

 spssافزار نرم ةوسيله ر، بضها در تحقيق حاآناليز اطالعات استخراج شده از پرسشنامه
ترتيب اطالعـات مـورد تجزيـه و    به اين هاي مقتضي صورت گرفته است. و با كمك آماره

 ن بخـش بـه دو صـورت   دسـت آمـده از ايـن آنـاليز در ايـ     ه هاي بـ  تحليل قرار گرفته و داده
  گردد. هاي توصيفي و تحليلي ذكر مي يافته
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  شاخص سنجش ارتباط جنسي نامشروع
ايران، هر رابطه بين دو جنس مذكر و مونث كه بـه   ةهاي ديني و عرفي جامعبراساس آموزه
صـورت   -شـود با صيغه مشخص مي كه عمدتاً -ند، اگر از طرق شرعي آنا سن بلوغ رسيده
تواند روابط سـاده و محـاورات   شود. اين رابطه ميامشروع جنسي خوانده مينگيرد، رابطه ن

گيرد. ذكر ايـن نكتـه ضـروري    عادي تا مراودات عاشقانه و در نهايت رابطه جنسي را در بر
است از آنجايي كه در روابـط جنسـي نامشـروع، جنسـيت طـرف مقابـل موضـوعيت دارد،        

كه جنسيت طرف مدنظر نيست، رابطه نامشروع  روابط عادي اعم از روابط كار، خريد و ...
گردد. بنابراين با توجه به تعاريف مذكور و بـا لحـاظ ايـن نكـات، هـر گونـه       محسوب نمي

(پيامـك، نامـه و ...) روابطـي     رابطه با جنس مخالف اعم از برقراري تمـاس تلفنـي و متنـي   
شـاپ،  فيهمچون قدم زدن در پارك، صـرف غـذا در رسـتوران، صـرف نوشـيدني در كـا      

هـاي  تماشاي تئاتر و فيلم در سينما و ... و نيز برقراري تماس بـدني و يـا جنسـي از شـاخص    
  اند.باشند كه در پژوهش حاضر مورد سنجش قرار گرفتهروابط جنسي نامشروع مي

  

  هاي پژوهشبخش اول يافته
در برجسـته  اهميتي تحقيق توصيفي نيست. تحقيق توصـيفي  تأكيد زياد بر تبيين به معناي بي

تواند برانگيزنده اقدامات آنها نقش كليدي دارد و مي ةساختن وجود مسائل اجتماعي و دامن
هـاي توصـيفي پـژوهش حاضـر نشـان      اجتماعي باشد. ماحصل جداول مربوط به بخش يافته

  دهد كه:مي
  

  فراواني استفاده از ماهواره .2جدول
      هامقوله 

  هاآماره
  درصد افزايشي  بردرصد معت  درصد  فراواني

  08/77  08/77  08/77  296  بلي
  100  92/22  92/22  88  خير
  -  100  100  384  جمع
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 138درصـد از پاسـخگويان مـرد و     06/64نفر معـادل   246هاي توصيفي اساس يافتهبر
درصــد  15/60نفــر معــادل  231انــد. در حالــت كلــي درصــد زن بــوده 93/35نفــر معــادل 

درصـد مـابقي داراي    23/37نفـر معـادل    143نداشـته و   پاسخگويان تحصيالت دانشـگاهي 
درصد بـه ايـن    6/2نفر معادل  دهاند. ضمن اينكه تحصيالت عاليه (فوق ديپلم و باالتر) بوده

درصـد از   87/21نفـر معـادل    84دهـد كـه   ها نشان مياند. همچنين يافتهال پاسخي ندادهؤس
تـا   20درصـد در رده سـني    95/48عادل نفر م 188سال،   20تا  15پاسخگويان در رده سني 

اند. اما ديگـر  سال قرار داشته 30تا  25درصد در رده سني  16/29نفر معادل  112سال و  25
  :در جداول زير گزارش گرديده استهاي اين بخش يافته

درصد از مـاهواره اسـتفاده    08/77نفر معادل  296پاسخگوي اين تحقيق،  384از ميان 
-درصـد از رسـانه مـاهواره بهـره     92/22نفر معادل  88ي پاسخگويان، يعني نمايند و مابقمي

  نمايند.گيري نمي
  

  فراواني نوع استفاده از رسانه ماهواره .3جدول 
  هامقوله

  هاآماره
  درصد افزايشي  درصد معتبر  درصد  فراواني

  1/33  1/33  1/33  98  سرگرمي
  14/61  04/28  04/28  83  كسب اخبار و اطالعات

  78/83  64/22  64/22  67  آموزش
  100  22/16  22/16  48  هاساير استفاده
  -  100  100  296  جمع

  

درصد با هدف سرگرمي و تفـريح،   1/33دهد  همانگونه كه اطالعات جدول نشان مي
درصـد بـا    22/16درصـد بـا هـدف آمـوزش و      64/22 ،درصد با هدف كسب اخبار 04/28

  .اندردهها از رسانه ماهواره بهره بديگر انگيزه
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  فراواني ميزان استفاده از رسانه ماهواره .4جدول 
  هامقوله           

  متغيرها              
  كم

  (درصد)
  متوسط
  (درصد)

  زياد
  (درصد)

  77/32  84/37  39/29  ميزان استفاده از رسانه ماهواره
 

دهد كه شان ميهاي استخراجي ندر رابطه با متغير ميزان استفاده از رسانه ماهواره، يافته
 84/37درصد به ميزان كم،  39/29اند، نفري كه از رسانه ماهواره استفاده كرده 296از ميان 

  ؛نماينددرصد به ميزان زيادي از ماهواره استفاده مي 77/32درصد به ميزان متوسط و 
  

  رسانه ماهواره به فراواني اعتماد .5جدول  

  

به ميزان كمي به رسانه ماهواره اعتماد دارنـد و ايـن در حـالي    درصد از پاسخگويان  80/38
درصد به ميزان زيادي به اين رسانه اعتماد  82/26به ميزان متوسط و  درصد 38/34است كه 

  .نددار
  

  هاي اجتماعيفراواني گرايش به آسيب .6جدول 

  
  
  

  هامقوله           
  متغيرها              

  كم
  (درصد)

  متوسط
  (درصد)

  زياد
  (درصد)

  82/26  38/34  80/38  ميزان اعتماد به رسانه ماهواره

  هامقوله
  متغيرها

  كم
  (درصد)

  متوسط
  (درصد)

  زياد
  (درصد)

هاي ميزان گرايش به آسيب
  اجتماعي(روابط جنسي نامشروع)

35/21  17/54  48/24  
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 35/21دهد كه ي پژوهش حاضر، نتايج توصيفي نشان ميدر ارتباط با متغير وابسته )5
درصد به ميزان زيادي گرايش  48/24درصد به ميزان متوسط و  17/54به ميزان كم، درصد 

  دهند. (روابط نامشروع) نشان مي هاي اجتماعيبه آسيب
  

  رسانه ماهوارهماهيت آگاهي از  فراواني .7جدول 

االت مربوط به متغير ميـزان آگـاهي از ماهيـت رسـانه مـاهواره      ؤنفري كه به س 377از ميان 
 درصـد  01/19درصد به ميزان متوسـط و   62/40درصد به ميزان كم،  54/38اند، پاسخ داده

  به ميزان زيادي از ماهيت رسانه ماهواره آگاهي دارند.
  

  بخش دوم آزمون فرضيات
  

  هاي اجتماعي(روابط نامشروع)آزمون ارتباط بين استفاده از رسانه ماهواره با گرايش به آسيب .8جدول 
  آماره                                

  همبستگي متغيرها    
  مقدار كاي اسكوئر
(chi-square) 

  وي كرامرز
Cramers) (V 

سطح 
  معناداري

هاي ماهواره با گرايش به آسيب استفاده از رسانه
  اجتماعي(روابط نامشروع)

73/7  62/0  00/0  

  

هاي ماهواره و گرايش  بين استفاده از شبكه«بر اساس فرضيه، اول فرض بر اين بود كه 
سال شهر كـرج رابطـه    30تا  15هاي اجتماعي (روابط جنسي نامشروع) در جوانان  به آسيب

دهـد   نشان مـي  )Sig= 600( دو) خي -كاي اسكوئر(زمون كه نتايج آ» معناداري وجود دارد
وي «اطمينـان وجـود دارد. مقـدار     درصد 99بين اين دو متغير همبستگي معناداري در سطح 

V ترتيـب   بـه ايـن   باشد.  وجود همبستگي قوي بين اين دو متغير مي ةنيز نشان دهند »كرامرز
گيـري   به كساني كه از اين رسانه بهـره  نمايند نسبت ماهواره استفاده مي ةكساني كه از رسان

  هاي اجتماعي دارند. نمايند گرايش بيشتري به آسيب نمي

  هامقوله           
  متغيرها              

  كم
  درصد)(

  متوسط
  (درصد)

  زياد
  (درصد)

  01/19  62/40  54/38  اهي از ماهيت رسانه ماهوارهميزان آگ
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 هاي اجتماعيآزمون همبستگي بين ميزان استفاده از رسانه ماهواره با گرايش به آسيب.9جدول 
  (روابط نامشروع)

  آماره                                
  همبستگي متغيرها

(Gamma)سطح معناداري  امامقدار گ  

ميزان استفاده از رسانه ماهواره با گرايش به 
  هاي اجتماعي(روابط نامشروع)آسيب

38/0  021/0  

  
وجود همبستگي معنادار بين ميزان استفاده از ماهواره با «اما فرضيه دوم حكم به 

داشت كه با توجه به آزمون گاما، » (روابط نامشروع) هاي اجتماعي گرايش به آسيب
ي وجود همبستگي معنادار بين اين دو هاي استنباطي مندرج در جدول زير نشان دهنده افتهي

باشد نشانگر مي 38/0باشد. مقدار گاما نيز كه برابر با درصد اطمينان مي 95متغير در سطح 
ترتيب كه با افزايش به اين  باشد. وجود همبستگي متوسط و مثبت بين اين دو متغير مي

هاي اجتماعي نيز با شدت متوسطي  ه از ماهواره، ميزان گرايش به آسيبميزان استفاد
 يابد.  افزايش مي

  
هاي اجتماعي آزمون ارتباط بين نوع استفاده از رسانه ماهواره با گرايش به آسيب .10جدول 

  (روابط نامشروع)
  آماره                                

  همبستگي متغيرها
  مقدار كاي اسكوئر
(chi-square) 

  وي كرامرز
Cramers (V) 

 سطح معناداري

  
نوع استفاده از رسانه ماهواره با گرايش به 

  هاي اجتماعي(روابط نامشروع)آسيب
71/5 21/0 039/0  

   

بين نوع استفاده از رسانه ماهواره با «با توجه به اينكه در فرضيه سوم فرض شده بود 
معناداري وجود دارد، نتايج آزمون  ةوع) رابط(روابط نامشر هاي اجتماعي گرايش به آسيب

 95معنادار بين اين دو متغير در سطح  ةكاي اسكوئر در جدول زير نشان از وجود رابط
درصد اطمينان دارد. مقدار وي كرامرز نيز حكم به رابطه ضعيف بين اين دو متغير دارد. 

رسانه ماهواره بهره دهد كه كساني كه با هدف سرگرمي از  نتايج اين آزمون نشان مي
  (روابط نامشروع) دارند. هاي اجتماعي گيرند گرايش بيشتري به آسيب مي
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هاي هاي ماهواره با گرايش به آسيبآزمون همبستگي بين ميزان اعتماد به برنامه .11جدول 
  اجتماعي (روابط نامشروع)

  آماره                                
  همبستگي متغيرها

(Gamma) سطح معناداري  ار گامامقد  

هاي  هاي ماهواره با گرايش به آسيبميزان اعتماد به برنامه
  اجتماعي(روابط نامشروع)

54/0 00/0  

  

هاي ماهواره با براساس فرضيه چهارم نيز فرض بر اين بود كه بين ميزان اعتماد به برنامه
جود دارد كه نتايج (روابط نامشروع) همبستگي معناداري و هاي اجتماعيگرايش به آسيب

آزمون گاما جهت سنجش همبستگي بين دو متغير مذكور، نشان از وجود همبستگي معنادار 
درصد نيز نشان  54/0درصد اطمينان بين آنان دارد. مقدار گاما، به ميزان  99در سطح 

هاي ماهواره بيشتر باشد، ميزان  اين قضيه است كه هر چه ميزان اعتماد به برنامه ةدهند
  يابد.(روابط نامشروع) نيز افزايش مي هاي اجتماعيايش به آسيبگر

  
هاي آزمون همبستگي بين ميزان آگاهي از ماهيت رسانه ماهواره با گرايش به آسيب .12جدول 

  اجتماعي (روابط نامشروع)
  آماره                                

  همبستگي متغيرها
(Gamma)سطح معناداري  مقدار گاما  

زان آگاهي از ماهيت رسانه ماهواره با گرايش به مي
  هاي اجتماعي (روابط نامشروع) آسيب

14/0- 09/0  

  
پنجم حكم به وجود همبستگي معنادار بين دو متغير ميزان  ةاينكه فرضي در نهايت

(روابط نامشروع) داشت  هاي اجتماعيآگاهي از ماهيت رسانه ماهواره با گرايش به آسيب
ن گاما نشان از رد اين فرضيه و عدم همبستگي معنادار بين اين دو متغير دارد. كه نتايج آزمو

) بين اين دو متغير، همبستگي ضعيف -14/0( دست آمدهه همچنين بر اساس مقدار گاماي ب
 .باشدآماري نمي ةو منفي است، اما معنادار و در نتيجه قابل تعميم به جامع
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  تحليل مسير
اسـت، بـه كـار    هاي علي كه از نظريات پژوهش گرفتـه شـده   مدل تحليل مسير براي آزمون

سـازد   رود و مستلزم تنظيم مدلي به صورت نمودار علي است. تحليل مسير ما را قادر مـي  مي
كند اثر هر متغير تا چـه حـد    به ساز و كار اثر متغيرها بر يكديگر پي ببريم و نيز مشخص مي

دار علي تحليل مسير در اين پژوهش كـه در زيـر   نمو مستقيم است و تا چه حد غير مستقيم.
چگونگي روابط علي بـين متغيرهـاي مسـتقل بـا متغيـر گـرايش بـه         ةآمده است، نشان دهند

اين پژوهش اسـت. براسـاس ايـن ديـاگرام و بـا       ةهاي اجتماعي، به عنوان متغير وابستآسيب
استفاده از ماهواره بيشترين  )، در ميان متغيرهاي مورد بررسي، متغيرBeta( توجه به مقدار بتا

) را بر متغير وابسته داشته است و از اثـرا ت غيـر مسـتقيم بيشـترين سـهم      =32/0Beta( ثيرأت
باشـد.   ) مـي =18/0Betaمربوط به متغيراعتماد به رسانه ماهواره بر نوع اسـتفاده از مـاهواره (  

و ميزان كل اثرهاي غيـر   82/0 ميزان كل اثرهاي مستقيم برابر با همچنين بر اساس اين مدل،
  .است 11/0 مستقيم برابر با

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 تحليل مسير .1شكل 
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   گيرينتيجه
ارتباطات همچـون نظريـه كاشـت، رويكـرد      هاي هترين نظري با تكيه بر مهمكه پژوهش  اين

صورت گرفت، حاوي نتايج مهـم و كـاربردي بـراي     نو استفاده و خشنودي و نظريه نگرش
بـين گـرايش بـه     است از:ترين نتيجه اين پژوهش عبارت  باشد. مهم في ميهاي مختل سازمان
هاي اجتماعي با ميزان استفاده، نـوع اسـتفاده و ميـزان اعتمـاد بـه مـاهواره همبسـتگي         آسيب

ميـزان آگـاهي از   هاي اجتمـاعي و   معناداري وجود دارد. ضمن اينكه بين گرايش به آسيب
ييد أنتايج پژوهش در تمامي موارد ت ري مشاهده نشد.همبستگي معنادا ماهيت رسانه ماهواره

هـاي نظـري صـورت     (خارج از كشور) بود كه بر اساس همين چـارچوب  كننده نتايج قبلي
ييد كننده فرضيات اصلي موجـود در  أگرفته بودند، يا بهتر است بگوييم كه نتايج پژوهش ت

اي  عنوان نگرش بدبينانهبه هيچ  حاضر پژوهش ،چارچوب نظري پژوهش بود. عالوه بر اين
وران را، فارغ از نظارت و  هاي جديد ارتباطي بهره نوآوري .به تحوالت تكنولوژيكي ندارد

اي  هـا و محتـواي رسـانه    هاي متنـوعي از كانـال   هاي حكومتي، در برابر گزينه كنترل دستگاه
اي مخاطبـان  ههاي داخلي به ساليق و رجحان توجهي رسانه دهند. در اين شرايط بي قرار مي

هاي غيرقابل كنترل خـارجي و محتـواي بعضـاً نـامطلوب و زيانبـار       باعث اقبال آنها به كانال
اي و از  هاي مطلوب ماهواره وري مناسب از برنامه شود. از آنجايي كه از يك طرف بهره مي

ناپـذير و ضـروري بـه نظـر      هاي زيانبار آن امري اجتناب طرف ديگر مبارزه با دريافت كانال
  .رسد مي

  

  پيشنهادها
اي كه در برخـي مـوارد    هاي ماهواره با توجه به اينكه يكي از علل گرايش به برنامه )1
و ضعف امكانات تفريحي و سرگرمي در نبود هاي اجتماعي را به دنبال داشته است، آسيب

ر باشـد، بـه نظـ   هاي صدا و سيما در برآوردن اين نياز مـي خصوص ناتواني برنامهه جامعه و ب
تواند با رفع اين نقـص گـرايش بـه    هاي صدا و سيما ميرسد تقويت كمي و كيفي برنامهمي

  هاي ماهواره را تقليل دهد؛برنامه
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ويـژه در  ه مفقوده جذب گرايشات مـردم، نيازمنـد تقويـت بـ     ةاعتماد به عنوان حلق )2
د بـه صـدا و   زمينه رسانه ملي است. بنابراين ايجـاد و بسترسـازي الزم جهـت افـزايش اعتمـا     

اي كمك شاياني تواند به گرايش مردم به اين نهاد رسانهسيماي جمهوري اسالمي ايران مي
  داشته باشد؛

اي در  هاي ماهواره با در نظر گرفتن اين امر كه آگاهي مردم از ماهيت برخي شبكه )3
ط رســاني توســ هــاي تبليغــاتي و آگــاهي ســطح نســبتاً پــائيني قــرار دارد، اســتعانت از روش 

هـا،   ريـزي شـده ايـن شـبكه    صالح در ارتباط با نتايج مخرب و از قبل برنامه هاي ذي دستگاه
  ؛تواند عاملي در جهت خودكنترلي كاربران ماهواره گردد مي

وري  از آنجايي كه ممنوعيت مطلق ماهواره از يك طـرف مشـكل و فرصـت بهـره     )4
ــاهواره را مــي  مناســب از برنامــه ــدون   ســوزاند و از هــاي مطلــوب م طــرف ديگــر آزادي ب

انـدازي   هاي بعضاً زيانبار را به دنبال خواهد داشت، راه كانال ةنشد محدوديت، رواج كنترل
توانـد   زا نيـز مـي   هاي مورد قبول و غيرآسـيب  ها و كانال يك سيستم ملي جهت انتقال برنامه
  ؛راهگشاي مشكل مطرح شده باشد

اي هسـتند و   هاي مـاهواره ون و سياستشايان ذكر است كه مردم مجريان نهايي قان )5
توجه جدي به خواست آنها اهميت فراواني دارد، چرا كـه بـديهي اسـت در صـورت عـدم      

  گردند؛ همكاري آنها، اين مجريان اصلي به مجرمان بدل مي
هـاي بلنـد مـدتي از سـوي     اي كاربران ماهواره در ايران برنامـه ) در زمينه سواد رسانه6
  ي تدوين شود.اهاي رسانهسازمان
  

  

  منابع فارسي
  .، سايت باشگاه انديشهفرهنگ در عصر ماهواره .)1383(.آزاد ارمكي، تقي

ثر بر گرايش به ؤبررسي عوامل م .)1386(.افهمي، بنفشه و حميدرضا آقامحمديان شعرباف
، نشريه مطالعات تربيتي و مردم مشهد ثير آن بر باورها و رفتارهاي دينيأماهواره و ت

        .2، شماره 1386مهر  ناسي دانشگاه فردوسي مشهد،ش روان
   .19/1/1387،اعتماد ملي ةگفت و گو با روزنام .)1387(.عليخواه، فردين
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نقش اينترنت و ماهواره در تغييرات فرهنگي و سياسي كشورهاي  .)1385(.عيوضي،محمدرحيم
   7سي مشهد، شماره شناسي دانشگاه فردو در حال توسعه، نشريه مطالعات تربيتي و روان

  .نشر آواي نور :، تهرانجامعه شناسي مفاهيم كليدي. )1375(.قنادان، منصور و همكاران
اي؛ ترجمه احمد عليقليان و افشين  عصر اطالعات: ظهور جامعه شبكه .)1380(.كاستلز، امانوئل

  .تهران: طرح نو خاكباز،
  ي، تهران، نشر ني.)، جامعه شناسي، ترجمه منجهر صبور1377(.گيدنز، آنتوني

، ترجمه پرويز اجاللي، تهران: مركز هاي ارتباطات درآمدي بر نظريه. )1382(.مك كوايل،دنيس
  .ها مطالعات و تحقيقات رسانه

ثيرات ماهواره بر باورهاي أامنيتي ت- بررسي راهبردي .)1386(.تبار، مجيد و علي الريجاني ملكي
 .29شماره  ،1386بهار .. فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيكجوانان

ترجمه كاووس  ،هاي جمعي تحقيق در رسانه .)1384(.ويمر،راجر دي؛ دومينيك، جوزف آر
  .                             انتشارات سروش سيد امامي،

تهران:  هاي ارتباطات، كاربرد نظريه). 1376( .ويندال، سون، سيگنايزر، بنو و اولسون، جين
  ها، چاپ اول. يقات رسانهمركز مطالعات و تحق

  1387مجله تحقيقات فرهنگي ايران  1381مهدي زاده 
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