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بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش مردم شهرستان
فاروج نسبت به رسانههای نوین(ماهواره)
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مسعود ایمانیان اردبیلی
نعمت اله روشنی مقدم
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چکیده
هدف تحقیق حاضر سنجش «نگرش مردم شهرستان فاروج نسبت به رسانههای نوین (ماهواره) و عوامل
اجتماعی مؤثر بر آن» میباشد .روش این پژوهش پیمایش بوده و جمعآوری اطالعات با ابزار پرسشنامه و با
روش نمونهگیری تصادفی انجامگرفته است .نمونه موردمطالعه این تحقیق شامل 380نفر از افراد باالی  18سال
شهر فاروج که به ماهواره دسترسی دارند ،میباشد .برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری و برای پایایی
آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و ازآنجاکه ضریب آلفای متغیرهای تحقیق  0/96شد ،بیانگر پایایی الزم
ابزار تحقیق میباشد .با استفاده از نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل اطالعات در دو سطح آمار توصیفی و
استنباطی انجام گردید .نتایج نشان میدهد که بر اساس آزمون رگرسیون چندمتغیره ،متغیرهای پیشبین همچون
بعد انتظار فایده نقش مهمی در پیشبینی نگرش مردم نسبت به رسانههای نوین (ماهواره) داشته و طبق نتایج
بهدستآمده از ضریب همبستگی پیرسون ،تی تست و کراسکال والیس ،بین بعد انتظار فایده ،انتظارات دیگران،
تجربه قبلی ،جنسیت ،تاهل ،تحصیالت و شغل بانگرش به رسانههای نوین (ماهواره) همبستگی معناداری وجود
دارد( ) p<0/05و با بررسی رابطه سن با نگرش نشان داد که هیچگونه همبستگی معناداری بین آنها وجود ندارد
(.) p>0/05
کلیدواژهها :نگرش ،ماهواره ،انتظار فایده ،انتظارات دیگران ،تجربه قبلی.

* تاریخ وصول1394/10/20 :

تاریخ پذیرش1395/6/17 :

 -1گروه جامعهشناسی ،واحد قوچان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قوچان ،ایران
 -2گروه جامعهشناسی ،واحد قوچان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قوچان ،ایران imanian1720@gmail.com
 -3گروه جامعهشناسی ،واحد قوچان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قوچان ،ایران
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 -1مقدمه و بیان مسأله
در دنیای امروز که عصر جامعه اطالعاتی مشهور شده است ،نقش و کارکرد رسانهها دارای فراز و
نشیبهای زیاد و اهمیت بیشتری بوده است .دورکیم در کتاب قواعد روش شناخت جامعه مینویسد که
پدیده اجتماعی زمانی به مسأله تبدیل می شود که از حالت و روند طبیعی خویش عدول کند .بنابراین
همیشه حالتی از تضاد و چندگانگی وجود دارد .اما طی کردن روند صعودی آن در مدتزمانی کوتاه سبب
تأمل بیشتر و چارهجویی میشود( .دورکیم .)1374:26 ،با ظهور وسایل ارتباطجمعی جهات و ابعاد را
اشغال کرده و همهجا به هر صورت پیام وسایل ارتباطی در قالبهای مختلف از قبیل پیامهای تبلیغاتی و
مدگرایی و سیاسی و ورزشی و ...دیده و شنیده میشود لذا تأثیر وسایل ارتباط جمع همواره آگاهانه و
بهعمد تحقق نمیپذیرد ،بلکه در اکثر موارد انسان بدو آنکه قصد آموزش داشته باشد ،در کنار این وسایل
قرار میگیرد و از محتوای خاص آنان متأثر میشود (ساروخانی .)112 :1376 ،رسانههای همگانی دارای
کارکردهای متفاوت و متعدد ،در دو بعد مثبت و منفی هستند و میتوانند هویت ملی یک ملت را تحت
نفوذ خود قرار دهند .این ابزار میتواند به افراد کمک کند تا در مسیر درست و صحیح حرکت کرده و
بستر پیدایش هنجارها و ارزشهای تازه اجتماعی و تغییر در شیوه رفتار افراد را فراهم کند .رسانهها در
پیدایش عادات تازه ،شکلگیری فرهنگهای جدید منطقهای و جهانی و تغییر در رفتار و خلقوخوی انسان
نیز سهم بزرگی بر عهده دارند .اگر در گذشتههای نهچندان دور ،بسیاری از افراد برای تصمیمگیریهای
خود ازجمله انتخاب شغل یا خانه مناسب و ....از افراد صاحبنظر کمک میگرفتند ،امروزه به مدد روند
فناوری اینترنت این تصمیمگیریها دستخوش تغییرات اساسی شده است.
جهان از اوایل دهه  1980میالدی بهتدریج وارد عصر نوینی شد و فهم و درک چیستی و چرایی آن،
و نیز برنامهریزی مناسب برای همگامی و یا مقابله با آن ،مستلزم استفاده از مفاهیم و نظریههای جدید
است .تکنولوژیهای اطالعاتی و ارتباطی جدید نقش تعیینکنندهای در این میان داشتهاند .این تکنولوژیها
که برای برقراری ارتباط و یا انتقال اطالعات بین افراد به کار میروند مجموعهای وسیع و متنوعی از
سختافزار ،نرمافزار ،رسانهها و حتی سیستمهای توزیع و پخش اطالعات را شامل میشود .این
تکنولوژیها پیشینهای طوالنی دارند اما ظهور و رواج بسیار کامپیوترهای شخصی ،ویدئو ،ماهوارههای
ارتباطی (پخش مستقیم) اینترنت و نظایر آنها در طول دو دهه گذشته بهعنوان یکی از عوامل اصلی ظهور
دنیای جدید تلقی میشود .در حال حاضر جوامع و کل جهان به شبکههای بسیار متکثر ،فرامرزی و
متداخل از تولیدکنندگان ،توزیعکنندگان و مصرفکنندگان تبدیل گردیدهاند(کاستلز .)33:1380 ،در
خصوص استفاده از شبکههای ماهوارهای نیز سیاستمداران ،روشنفکران ،مدیران سازمانهای رسانهای و
عامه مردم در کشورهای مختلف نگرشهای متفاوتی را ابراز کردهاند .آنانی که رویکردهای نوسازی و

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش مردم شهرستان فاروج نسبت به ...

49

ارتباطات توسعهگرا را ارج مینهند ،از ظهور و رواج آن استقبال نمودهاند ،و آنانی که بومیگرایی و یا
فرهنگی را در قالب ملتسازی و مبارزه با امپریالیسم فرهنگی در نظر دارند ،ماهواره را به دید تردید
نگریستهاند .بهعنوان نمونه «شوآرتز»( )1996معتقداست «تکنولوژی ماهوارهای برای کشورهای
درحالتوسعه اهمیتی حیاتی دارد و میتواند فعالیتهای داخلی بخشهای دولتی ،اقتصادی و سازمانهای
عمومی را کاراتر کرده و ضمن تقویت ارتباط کشور با جامعه جهانی ،در جلب سرمایه و جهانگردی
خارجی آثار جدی داشته باشد» (منتظر قائم)68:1384 ،
در داخل ایران تعداد کثیری از خانوادهها به رسانههای نوین اطالعاتی و ارتباطی ،بهویژه شبکههای
ماهوارهای دیجیتال خارجی و فارسیزبان دسترسی دارند و از برنامههای آنها استفاده میکنند .مسئله مهم
در اینجا این است که از این عده ،بیشترین افرادی که از برنامههای شبکههای ماهوارهای استفاده میکند
نوجوانان و جواناناند .و بیشترشان در سنین رشد و مراحل شکلگیری هویت فردی و اجتماعی در معرض
برنامههای ماهوارهای قرار میگیرند و کمکم دغدغهها ،هویتها ،شخصیتها و مسائل مشابه مطرح در
برنامههای این شبکههای ماهوارهای را ،که عمدتاً مبتنی بر دغدغهها ،ذهنیتها ،هویتها ،شخصیتها و
مسائل افراد و جوانان کشورهای توسعهیافته است ،پیدا خواهند کرد و در اجتماع مجازی استفاده میکنند
کمکم هویت فردی و اجتماعیشان از تعلق ملی ،قومی ،فرهنگی خودی و اسالمی رها میشوند و بیشتر
احساس جهانی خواهند داشت تا ایرانی .رسانههای ارتباطی نوین بهویژه شبکههای تلویزیونی ماهوارهای
این عده از نوجوانان و جوانان را باکسانی که در سطح جهان تبادل اطالعات میکنند و تعامل دارند
یکپارچه میسازد .افراد و گروههای مختلف را در جامعه دیگری غیر از جوامع ملی و واقعی خودشان
متحد میسازد و هویت اجتماعی جدیدی را برایشان برساخت و تعریف میکنند.
در پژوهش حاضر سعی شده است تا با استفاده از نظریات جامعهشناسی و بهرهگیری از یافتههای
تحقیقاتی اندیشمندان ،به بررسی نقش رسانههای نوین با تأکید بر ماهواره بر نگرش مردم شهرستان فاروج
پرداخته شود و سؤال اصلی این پژوهش آن است که عوامل اجتماعی تعیینکننده و مؤثر بر نگرش مردم
شهرستان فاروج نسبت به رسانههای نوین ( ماهواره) کدماند؟
 -2پیشینه تجربی پژوهش
 متانی ،حسنزاده و فرهنگی( )1389مقالهای را با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به تماشایبرنامههای شبکههای ماهوارهای که در پی دالیل و انگیزههای استفاده از برنامههای شبکههای ماهوارهای در
میان مخاطبان دانشجویی کدماند؟ در این پژوهش  310نفر از دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی ،مرکز
آموزشی – فرهنگی سما و آزاد اسالمی قائمشهر در سال  1389که بیننده برنامههای شبکههای ماهوارهای

50

فصلنامه مطالعات جامعهشناختی جوانان/سال هفتم /شماره بیست و دوم

فارسیزبان بودند بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .روش پژوهش از نوع پیمایش است و گردآوری
اطالعات نیز از طریق پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که
دانشجویان اغلب برای رفع نیازهای اطالعاتی و شناختی ،سرگرمی و تفریحی ،اجتماعی و کسب هویت
شخصی خود به تماشای برنامههای ماهوارهای میپردازند .همچنین ،بین ویژگیهای جمعیت شناختی
مخاطبان (سن ،جنس و سطح تحصیالت) با میزان و نحوه استفاده از برنامههای شبکههای ماهوارهای رابطه
وجود داشته است.
آذین و پیر محمدی( )1378پژوهشی را بهعنوان بررسی نقش رسانههای نوین با تأکید بر ماهواره واینترنت بر هویت فرهنگی دانشجویان ( مطالعه موردی :دانشجویان استان چهارمحال و بختیاری) با توجه
به موضوع تحقیق یعنی بررسی نقش رسانههای نوین با تأکید بر ماهواره و اینترنت بر هویت فرهنگی
دانشجویان دانشگاههای استان چهارمحال و بختیاری ،محقق در پی شناخت تأثیر متغیرهای زمینهای که

شامل جنس ،محل سکونت ،وضعیت اقتصادی – اجتماعی ،انگیزه استفاده از رسانه و میزان پایبندی به
موازین اسالمی بر هویت فرهنگی استفادهکنندگان از رسانههای نوین است میباشد .در این پژوهش متغیر
مستقل رسانههای نوین با تأکید بر ماهواره و اینترنت و متغیر وابسته هویت فرهنگی است .روش تحقیق از
نوع پیمایشی میباشد و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاههای استان چهارمحال و
بختیاری است که از میان آنها  390نفر بر اساس فرمول کوکران بهعنوان نمونه انتخاب شدهاند .روش
نمونهگیری نیز خوشهای چندمرحلهای میباشد .اطالعات الزم از طریق پرسشنامه که دارای سؤاالتی
مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته بود به دست آمد .اطالعات مندرج در پرسشنامه از طریق آمار
توصیفی و استنباطی و با مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت و در پایان از پنج فرضیه مطروحه فرضیههای (،1
 )5 ،3 ،2که به ترتیب با متغیرهای مستقل  SPSSاستفاده از نرمافزار (جنسیت ،وضعیت اقتصادی-
اجتماعی ،انگیزه استفاده ،از رسانه و میزان پایبندی به موازین اسالمی) مطرح شدهاند ،دارای رابطهی
معناداری بودهاند و مورد تأیید قرار گرفتند .اما فرضیه ( )2با متغیر مستقل (محل سکونت) به علت عدم
وجود رابطه معنادار تأیید نشد.
 فتاحی مرنگلو و فقیهی ( )1391پژوهشی را بهعنوان « نقش ماهواره در جامعهپذیری کودکان ونوجوانان شهر ارومیه» در سال  1391انجام دادهاند ،تالش بر این بوده تا انگیزههای استفاده از کارتونهای
ترکیه در بین کودکان ایرانی و نقش والدین در این میان ،سپس نقش ماهواره در جامعهپذیری کودکان
تعیین گردد .بنابراین با کاربرد روش پیمایش و استفاده از تکنیک پرسشنامه از یک نمونه  200نفری والدین
شهر ارومیه به جمعآوری اطالعات پرداخته شده است .نتایج بهدستآمده از روش تحلیل عاملی این
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تحقیق نشان میدهد که جنبهی آموزشی کارتونهای ترکی ،محدود بودن برنامههای کودک ایرانی و عدم
جذابیت کارتونهای ایرانی از انگیزههای استفاده از برنامههای کودک ترکیه است.
 روبت کروت () 2009پژوهشی با عنوان «تأثیر ماهواره بر میزان ارتباطات اجتماعی» سوئیس انجامداد که از بررسی  15842نفر جامعه آماری تعداد  1196نفر را بهعنوان نمونه انتخاب کرد و نتایج
بهدستآمده نشان میدهد که استفاده از شبکههای ماهواره اندازه و مقدار ارتباط با دوستان را کاهش
میدهد بهطوریکه استفاده از ماهواره افراد را از تماسهای اجتماعی محروم میسازد و نحوه توزیع زمان
افراد را تغییر میدهد و در کل شبکه اجتماعی افراد را کوچک میکند.
 ویب کیتی ( )2005پژوهشی را در زمینهی (رابطه بین استفاده از ماهواره و اینترنت و رفتارهایپرخطر دانشجویان دانشگاه داکوتای جنوبی) انجام داده و معتقد است که ماهواره و اینترنت هنجارهای
اجتماعی ارتباطی نوجوانان را از بافتی دستخوش تغییر کرده است و تجربه نمودن ماهواره و اینترنت
همواره در زمینههای اجتماعی نوجوانان ،چگونگی شکلدهی ارتباطات و نیز تعریف متغیرهای زمان و
مکان از سوی آنان تغییر داده است و یکی از قسمتهای مهم و طبیعی رفتار نوجوانان ،توانایی وی در
پاسخگویی به چالشها و نیز شناخت توانائیهای خود او میباشد که درنهایت منجر به بهبود عزتنفس
وی میشود .در این پژوهش نتایج همبستگی پیرامون رفتارهای پرخطر همبستگی با شدت متوسط را نشان
می دهد و ازنظر آمار نیز همبستگی معناداری بین رفتارهای پرخطر نوجوانان و میزان استفاده از ماهواره و
اینترنت مشاهده میشود.
 -3جمع بندي پیشینه تجربی تحقیق
اکثر تحقیقات انجام شده به بررسی تاثیر ماهواره بر میزان ارتباطات اجتماعی ،انجام رفتارهاي
پرخطر ،جامعه پذیری ،پاسخگویان می پردازد .فقط یکی ازپیشینه های تجزبی به بررسی عوامل مؤثر بر
گرایش به تماشای برنامههای شبکههای ماهوارهای می پردازد .برخالف پیشینه ،تحقیق حاضر به بررسی
نگرش پاسخگویان به ماهواره پرداخته و عواملی که بر این نگرش تاثیر دارند را مورد مطالعه قرار می دهد.

 -4چارچوب نظري
در خصوص نگرش و ابعاد آن نظریات مختلفی از سوی روانشناسان اجتماعی ارائه شده است که
بهاختصار به ذکر چند نظریه مرتبط با نگرش و عوامل مؤثر بر شکلگیری آن اشاره میشود.
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 نظریه عمل مستدل

این نظریه را که آقایان فیش باین و آیزن ارائه کردهاند .بر آنان است که رفتار ،ناشی از مجموعه عواملی
است که پس از قصد و نیت فرد برای انجام آن بروز میکند .و قصد و نیت فرد تابع دو متغیر گرایش
بهسوی آن رفتار و هنجارهای ذهنی فرد است .متغیر اول آمادگی فرد را برای ارزیابی یک رفتار و تعیین
خوب یا بد بودن آن رانشان میدهد و متغیر دوم نشانگر سوگیری جامعه و فشار اجتماعی است ،که فرد
برای رفتار خود پیشبینی میکند .در شرایطی که گرایشها و هنجارها هر دو رفتار را تائید کنند ،قصد و
نیت برای انجام آن افزایش خواهد یافت .ولی زمانی که گرایشها و هنجارها همسو نباشند قدرت نسبی
یکی از این دو در مقابل دیگری تعیینکننده رفتار فرد خواهد بود .در این نظریه گرایش فرد نسبت به رفتار
تحت تأثیر دو عامل انتظار فایده و ارزیابی فایده قرار دارد.
انتظار فایده ارزیابی فایده گرایش  قصد و نیت  رفتار

 نظریه رویکرد پاسخ – شناختی
بر مبنای این رویکرد در بافت کننده اطالعات فقط یک واکنش نسبت به اطالعات دریافتی نشان
نمیدهد بلکه در مورد آن تفکر و اندیشه میکند و این اندیشه میتواند تأثیر اطالعات را تغییر دهد .گرین
والد معتقد است که وقتی اشخاص پیام ترغیبکنندهای را دریافت میکنند آن را با استفاده از مجموعه
اطالعات قبلی که دارند مورد تجزیهوتحلیل قرار میدهند .و بر اساس تفکر و اندیشه پیرامون آن واکنش
نشان میدهند.
تجربه  گرایش( آمادگی فکري و احساسی) نسبت به پدیدهاي  عکسالعمل( رفتار) نسبت به آن پدیده

 نظریه گروههاي مرجع
فرایندی که نگرشها از طریق آن آموخته میشوند الگوی یادگیری اجتماع ،الگو و سرمشق قرار گرفتن
یا یادگیری مشاهدهای است .مثالً در خانواده ،فرزندان بسیاری از نگرشهای خود را با مشاهده نگرشها و
بهویژه مشاهده رفتارهای نگرشی خاص والدین شکل میدهند .این فرایند حتی هنگامیکه والدین در
آموزش نگرش خاصی به فرزندان خود تعمدی ندارند وارد عمل میشود .بدین ترتیب ،فرآیند الگو گیری
نقش مهمی در شکل دادن نگرشها ایفا میکند .در بسیاری از موارد ،کودکان میشنوند که والدین آنها
نسبت به شخص خاص ،شیء خاص ،یا موضوع خاص ،نظر خاصی ابراز میکنند و همین آگاهی از
نگرشهای والدین سبب شکلگیری همان نگرشها در آنان میشود.
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البته ،تنها والدین نیستند که الگو و سرمشق کودکان قرار میگیرند ،شاید بتوان گفت همهکسانی که در
محیط اطراف کودک هستند نظیر همبازیها ،بزرگساالن دیگر ،دوستان ،معلمان یا هر فرد مهم دیگر ،مورد
مشاهده و الگوبرداری قرار میگیرند(آرونسون )1999 ،همسایگان ،وسایل ارتباطی ،مدرسه ،مساجد،
دوستان و نظایر آنها عواملی هستند که میتوانند در شکلگیری نگرش فرد مؤثر باشند.
کرچ ،کراچفیلد و باالکی( )1962معتقدند ،وضع نیاز ،شخصیت فرد و مقایسه اجتماعی در تکوین
نگرشها مؤثرند .در جریان فعالیتهای فرد برای رفع نیاز ،موانع و مشکالتی بر سر راه او قرار میگیرند
که نگرشهای ویژهای را در او به وجود میآورند .نسبت به اشیاء عوامل ،وسایل و اشخاصی که نیازهای
او را برطرف کرده و به هدفهایش میرسانند ،نگرشهای موافق و مثبت و نسبت به موانعی که سد راه
رسیدن به هدفهایش میشوند ،نگرشهای منفی پیدا میکند .بهعنوانمثال ،دانشجویانی که در یک کالس
درس نشستهاند و علیرغم همه مشکالت موجود بازهم حاضرشدهاند این مشکالت را به جان خریده و
همچنان به تحصیل ادامه دهند ،ثابت میکنند که نسبت به درس و تحصیل نگرشی مثبت دارند .این نگرش
مثبت بدین خاطر در آنان پدید میآید که تحصیل ،نیازی از آنان را برآورده میکند .ازجمله نیاز به تائید
اجتماعی از سوی مردم که به افراد تحصیلکرده احترام میگذارند یا نیاز مادی و همینطور است تماشای
تلویزیون با خاطر پر کردن اوقات فراغت ،کسب اطالعات و اخبار و ( .......کریمی)41:1379 ،
فرآیند الگو گیري  نگرش

 نظریه در معرض قرار گرفتن
تعداد دفعاتی که ما با یک موضوع یا شیء نگرشی روبهرو میشویم ارزشیابی ما را از آن موضوع یا
شیء تحت تأثیر قرار میدهد .زایونک ( ) 1986مفهوم اثر در معرض قرار گرفتن را مطرح کرده است.
تکرار در معرض قرار گرفتن ،پاسخهای ما را نسبت به یک شیء یا یک شخص نیرومندتر میکند ،چه آن
غذای خاص در یک رستوران باشد .یا کاندیدایی باشد که در تالش برای جمعآوری رأی است(.کریمی،
)31:1379

میزان مواجهه انتخاب رسانه  نگرش

 نظریه رفتار برنامهریزيشده
مشهورترین نظریه در مورد اینکه چگونه نگرشها میتوانند رفتار عمدی را پیشبینی کنند متعلق به
آیسک آیزن و مارتین فیش باین ،معروف به نظریه رفتار برنامه ریزی شده است ( آیزن وفیش باین)1980 ،
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طبق این نظریه ،وقتی مردم وقت کافی دارند تا درباره آنچه میخواهند اندیشه کنند ،بهترین پیشبینی
کننده رفتار آنهاست .عالوه بر سنجش نگرشها نسبت به رفتار ،ما نیاز داریم که هنجارهای ذهنی افراد
(یعنی ،باورهای آنها درباره اینکه کسانی که برای آنان مهماند ،رفتار موردنظر را چگونه میبینند) را نیز
اندازه بگیریم .برای پیشبینی قصد و نیت کسی ،اطالع داشتن از این باورها بهاندازه اطالع داشتن از
نگرشهای آنها اهمیت دارد ،مثالً ما میخواهیم پیشبینی کنیم که آیا فرد موردنظر ما قصد دارد به یک
کنسرت موسیقی کالسیک برود یا نه و میدانیم که نگرش نسبت به این عمل منفی است ،یعنی از موسیقی
کالسیک بدش میآید ،بنابراین ،احتماالً خواهیم گفت که او به این کنسرت نخواهد رفت .اما اگر فرض
کنیم که ما همچنین بدانیم که بهترین دوست یا کسی که مورداحترام فرد موردنظر ماست ،عاشق موسیقی
کالسیک است و واقعاً میل دارد که او هم به کنسرت برود ،با دانستن این هنجار ذهنی ،یعنی باور او در
این مورد که یک دوست نزدیک درباره رفتن به کنسرت چه نظری دارد ،ممکن است پیشبینی ما در اینکه
او به کنسرت خواهد رفت یا نه فرق کند.
هنجار ذهنی  باورهاي رفتاري  نگرش

-1-4نظریههاي ارتباطجمعی
در این قسمت تعدادی از مهمترین نظریههای ارتباطجمعی را که بیشتر به چارچوب نظری پژوهش و
نگرش مربوط میشوند را ارائه میدهیم:
 نظریه لرنر
دانیل لرنر نظریه پرداز و محقق آمریکایی ،مسائل توسعه را از دیدگاه وسایل ارتباطی مطرح کرد .وی با
بیش از ده سال تجربه و کار میدانی در کشورهای خاورمیانه ایران ،اردن ،مصر ،ترکیه ،سوریه و لبنان ،به
بررسی تغییراتی پرداخته است که از طریق رسانههای گروهی بر سطوح مختلف اجتماعی اثر میگذارد.
لرنر در کتاب معروف خود با عنوان گذر از جامعه سنتی ،نوسازی خاورمیانه ،اساس تغییرات را بیش از هر
چیز ،تحول در راه و روش ،انتقال افکار و عقاید و طرز فکرهای نوین تودههای مردم میداند(لرنر،1985 ،
 .)45اساس نظریه لرنر بر این فرض استوار است که رسانههای همگانی قادرند نگرشهای اجتماعی را
تغییردهند و حس همدلی و مشارکت بیشتر در مردم پدیدآورند .لرنر در کتاب خود به این نتیجه میرسد
که تناسب بسیار نزدیکی بین چهار مقوله شهرنشینی ،سواد ،استفاده از وسایل ارتباطجمعی و شرکت در
فعالیتهای اقتصادی و سیاسی وجود دارد(رشیدپور.)150 :1348 ،
رسانه  نگرش
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 تأثیرات انتخابی و محدود رسانهها
این دیدگاه به این مسئله میپردازد که تأثیرات وسایل ارتباطجمعی بر مخاطبان قدرتمند و هماهنگ
نیست ،بلکه محدود و انتخابی است .بر اساس این نظریه بین مردم ازنظر ساختار روانشناختی ،تفاوتهای
فردی آموختهشدهای وجود دارد .افراد جامعه ازنظر تعلق به مقولههای اجتماعی گوناگون مانند سطح
درآمد ،هوش ،سن ،جنس و خیلی از موارد دیگر متفاوت هستند .این تفاوتهای فردی و تنوع در
الگوهای روابط اجتماعی موجب میشود عالقه نشان دادن ،انتخاب ،توجه و تفسیر مردم از محتوای
برنامهها به شیوه کامالً انتخابی صورت گیرد .بنابراین ازآنجاکه مردم بهگونهای انتخابی به پیامهای رسانهها
توجه نشان میدهند و تفسیر متفاوتی از محتوای آنها دارند ،هر پیامی که ارائه میشود درمجموع تأثیرات
محدود و جزئی بر جامعه دارد ( گانتر و آلر )18:1997 ،ویژگیهای روانشناختی فرد او را بر آن میدارد
که شکلهای خاصی از محتوای رسانه را انتخاب کند که موجبات تفریح ،سرگرمی و آرامش او را فراهم
سازد و یا بهگونهای او را در حلوفصل مشکالت و مسائل روزانه یاری رساند.
رسانه  ویژگیهاي فردي  نگرش

 -5فرضیات تحقیق
 -1بین انتظار فایده و نگرش به رسانههای نوین (ماهواره) رابطه معنیداری وجود دارد.
 -2بین انتظارات دیگران و نگرش به رسانههای نوین (ماهواره) رابطه معنیداری وجود دارد.
 -3بین تجربه قبلی و نگرش به رسانههای نوین (ماهواره) رابطه معنیداری وجود دارد.
 -4بین جنسیت و نگرش به رسانههای نوین(ماهواره) رابطه معنیداری وجود دارد.
 -5بین وضعیت تأهل و نگرش به رسانههای نوین (ماهواره) رابطه معنیداری وجود دارد.
 -6بین میزان تحصیالت و نگرش به رسانههای نوین (ماهواره) رابطه معنیداری وجود دارد.
 -7بین سن و نگرش به رسانههای نوین (ماهواره) رابطه معنیداری وجود دارد.
 -8بین شغل و نگرش به رسانههای نوین (ماهواره) رابطه معنیداری وجود دارد.
 -6روششناسی
در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است تا اطالعاتی در مورد نگرش به رسانههای نوین
(ماهواره) و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان فاروج جمعآوری شود .جامعه آماری را افراد باالی  18سال
شهرستان فاروج که از ماهواره استفاده میکنند ،تشکیل میدهند که تعداد این افراد  36076نفر میباشد.
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جمعیت نمونه طبق جدول مورگان و کرجسی  380نفر انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه
م حقق ساخته که از طریق تعریف عملی متغیر وابسته و متغیرهای مستقل ،نگرش مردم نسبت به رسانههای
نوین (ماهواره) و عوامل موثر بر آن سنجیده شد .قسمت اول پرسشنامه مرتبط با اطالعات فردی
پاسخدهندگان میباشد ،سؤاالت در مورد جنسیت ،وضعیت تأهل ،سن ،تحصیالت ،شغل ،زمان استفاده از
ماهواره در روز ،مدت استفاده از ماهواره ،برنامههای موردعالقه در ماهواره آنهاست .در قسمت دوم
پرسشنامه سؤاالت مربوط به متغیر نگرش و سه متغیر (انتظار فایده ،تجربه قبلی ،انتظارات دیگران) مؤثر بر
نگرش میباشد .در مرحله آزمون مقدماتی  30پرسشنامه به نمونه مورد بررسی داده شد و از طریق آن
میزان پایایی سئواالت بررسی و اشکاالت پرسشنامه بر طرف و در نهایت پرسشنامه نهایی تهیه شد .روش
تجزیهوتحلیل دادهها در این تحقیق از طریق  SPSSبوده و آمارهای مربوط به این تحقیق هم شامل
جداول تکبعدی ،مد ،میانگین ،انحراف معیار ،واریانس ،رگرسیون گامبهگام ،ضریب همبستگی پیرسون،
واریانس یکطرفه میباشد.
 -7یافتههاي پژوهش
توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت نشان میدهد که تعداد  55/50درصد آنها مرد و  45/5درصد
آنها زن میباشد .توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت نشان میدهد که اکثریت (با  54/7درصد) متاهل و
مابقی (با  45/3درصد) مجرد میباشد .توزیع پاسخگویان برحسب تحصیالت نشان میدهد که اکثریت (با
 34/5درصد) دارای تحصیالت "دیپلم" و اقلیت آنها (با  9/8درصد) دارای تحصیالت "فوقلیسانس و

باالتر" میباشند.

بیشترین میزان تماشای ماهواره در طول روز با  39/5درصد "دو ساعت بیشتر" و کمترین آن با 29/5

درصد "یک تا دو ساعت" میباشند .و بیشترین مدت دسترسی به ماهواره (با  31/6درصد) "سه سال

بیشتر" و کمترین مدت دسترسی به ماهواره (با  23/4درصد) "کمتر از یک سال" میباشد .بیشترین برنامه
موردعالقه افراد در ماهواره (با  31/8درصد) "سرگرمی و تفریح" و کمترین برنامههای موردتوجه افراد (با
 6/6درصد) "علمی و آموزشی" میباشد.
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 بین انتظار فایده مردم شهرستان فاروج و نگرش به رسانههاي نوین (ماهواره) رابطه معنیداريوجود دارد.
جهت بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفادهشده است .بررسی نشان میدهد که
سطح معناداری رابطه بین بعد انتظار فایده و نگرش به رسانهای نوین کمتر از  0/05میباشد که نشان
میدهد بعد انتظار فایده بر نگرش به رسانهای نوین مؤثر بوده و فرضیه فوق (فرض یک) پذیرفته میگردد.
جدول  :1ضریب همبستگی رابطه بین نگرش به رسانهاي نوین و انتظار فایده
ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

**0/889

0/000

 بین انتظارات دیگران و نگرش مردم شهر فاروج به رسانههاي نوین (ماهواره) رابطه معنیداريوجود دارد.
جهت بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .بررسی نشان میدهد که
سطح معناداری رابطه بین بعد انتظارات دیگران و نگرش به رسانهای نوین کمتر از  0/05میباشد که نشان
میدهد انتظارات دیگران بر نگرش به رسانهای نوین مؤثر بوده و فرضیه فوق (فرض یک) پذیرفته
میگردد.
جدول :2رابطه بین نگرش به رسانهاي نوین و انتظار فایده
ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

**0/334

0/000

 بین تجربه قبلی و نگرش به رسانهاي نوین (ماهواره) رابطه معنیداري وجود دارد.جهت بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .بررسی نشان میدهد که سطح
معناداری رابطه بین بعد تجربه قبلی و نگرش به رسانهای نوین کمتر از  0/05میباشد که نشان میدهد بعد
تجربه قبلی بر نگرش به رسانهای نوین مؤثر بوده و فرضیه فوق (فرض یک) پذیرفته میگردد.
جدول  :3رابطه بین نگرش به رسانهاي نوین و تجربه قبلی
ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

**0/285

0/000
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 به نظر میرسد بین نوع جنسیت و نگرش به رسانهاي نوین(ماهواره) رابطه معنیداري وجوددارد.
جهت بررسی این فرضیه از آزمون  t-testاستفاده شده است .بررسی نشان میدهد که سطح
معناداری کمتر از  0/05میباشد لذا این فرض تائید میگردد و نشان میدهد که تفاوت معناداری بین
نگرش به رسانهای نوین و جنسیت وجود دارد .یعنی جنسیت بر نگرش تاثیر دارد.
جدول  :4رابطه بین نوع نگرش به رسانهاي نوین و جنسیت
جنسیت

فراوانی

مرد

211

زن

189

آماره F

آماره t

سطح معناداری

4/901

-0/382

0/027

 به نظر میرسد بین وضعیت تأهل و نگرش به رسانهاي نوین (ماهواره) رابطه معنیداري وجوددارد.
جهت بررسی این فرضیه از آزمون  t-testاستفاده شده است .بررسی نشان میدهد که سطح
معناداری کمتر از  0/05میباشد لذا این فرض تائید میگردد و نشان میدهد که تفاوت معناداری بین
نگرش به رسانهای نوین متاهل و مجرد وجود دارد .یعنی وضعیت تاهل بر نگرش تاثیر دارد.
جدول  :5رابطه بین نگرش به رسانهاي نوین و وضعیت تأهل
تأهل

فراوانی

متأهل

208

مجرد

172

آماره F

آماره t

سطح معناداری

7/691

-1/015

0/006

 بین میزان تحصیالت و نگرش به رسانهاي نوین (ماهواره) رابطه معنیداري وجود دارد.جهت بررسی این فرضیه از آزمون کراسکال والیس استفاده شده است .بررسی نشان میدهد که سطح
معناداری کمتر از  0/05میباشد لذا این فرض تائید میگردد و نشان میدهد که تفاوت معناداری بین میزان
تحصیالت و نگرش به رسانههای نوین وجود دارد .یعنی تحصیالت بر نگرش تاثیر دارد.
جدول  :6رابطه بین نگرش به رسانهای نوین و میزان تحصیالت
میزان تحصیالت

فراوانی

زیر دیپلم

113

دیپلم

131

لیسانس

102

فوقلیسانس و باالتر

34

مجذور کای دو

41/066

سطح معناداری

0/000
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 -بین سن و نگرش به رسانهاي نوین (ماهواره) رابطه معنیداري وجود دارد.

جهت بررسی این فرضیه از آزمون کراسکال والیس استفاده شده است .بررسی نشان میدهد که سطح
معناداری بیشتر از  0/05میباشد لذا این فرض تائید نمیگردد ونشان میدهد که تفاوت معناداری بین
میزان سن افراد و نگرش به رسانهای نوین وجود ندارد .یعنی سن بر نگرش تاثیر ندارد.
جدول  :7رابطه بین نگرش به رسانهاي نوین و سن افراد
سن

فراوانی

 20تا  30سال

113

 31تا  40سال

73

 41تا  50سال

144

 51سال به باال

50

مجذور کای دو

6/062

سطح معناداری

0/109

 بین شغل و نگرش به رسانهاي نوین (ماهواره) رابطه معنیداري وجود دارد.جهت بررسی این فرضیه از آزمون کراسکال والیس استفاده شده است .بررسی نشان میدهد که سطح
معناداری کمتر از  0/05میباشد لذا این فرض تائید میگردد و نشان میدهد که تفاوت معناداری بین شغل
افراد و نگرش به رسانهای نوین وجود دارد .یعنی شغل بر نگرش تاثیر دارد.
جدول  :8رابطه بین نگرش به رسانهاي نوین و شغل
شغل

فراوانی

فرهنگی

55

نظامی

20

کاسب

69

پزشکی و مهندسی

52

خانهدار

98

کارگر و بنا

30

کشاورز

39

بیکار

17

مجذور کای دو

35/038

سطح معناداری

0/000

 تحلیل رگرسیون چندمتغیرهرگرسیون چند متغیره و تحلیل رگرسیونی از بهترین روشهای تحلیلی است که تأثیرهای مشترک و
مجزای متغیرهای مستقل را بر متغیر وابسته ارزیابی و موردسنجش قرار میدهد .در این پژوهش از روش
رگرسیونی چند متغیره به شیوه گامبهگام استفاده شده است .مقدار ضریب تعیین برابر با  0/796بوده و
بیانگر این مطلب است که  79درصد از تغییرات (واریانس) نگرش به رسانهای نوین به متغیر انتظار فایده
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مربوط است .درمجموع شاخصهای تحلیل واریانس ،معنیدار بودن رگرسیون و رابطه خطی بین متغیر

مالک و پیشبین را نشان داده که سطح معناداری کوچکتر از  P>0/05آن را تأیید میکند.

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

ضریب تعیین

چندگانه
0/892

ضریب تعیین

0/796

آماره F

تعدیلشده
0/792

سطح

دوربین

معناداری

واتسون

0/000

1/70

181/279

بررسی آزمون آنالیز واریانس معنادار بودن رگرسیون و رابطه خطی بین متغیرها را نشان داده که
سطح معناداری آن را تائید میکند .ضرایب رگرسیونی نشان میدهد که متغیرهای میزان نگرش مردم نسبت

به رسانههای نوین (ماهواره ) در بهترین مدل پیشبینی ،بعد انتظار فایده ( ، )=0/889جنسیت
( )=0/219تأهل ( ) =-0/214قادر به پیشبینی متغیر مالک است .بعد انتظار فایده بیشترین نقش را در
پیشبینی نگرش به رسانهای نوین را دارد.
جدول  :10ضرایب رگرسیونی متغیر هاي مستقل
متغیر های مستقل

ضرایب غیراستاندارد
خطای استاندارد

ضرایب استاندارد

2/147

0/032

37/700

0/000
0/884

B
0/193

0/90

انتظار فایده

0/971

0/026

0/889

انتظارات دیگران

0/006

0/039

0/005

0/146

تجربه قبلی

0/054

0/038

0/048

1/443

0/150

سن

-0/031

0/017

-0/045

-1/794

0/074

مقدار ثابت

Beta

t

سطح معناداری

 -8نتایج پژوهش
 .1پاسخگویان عملکرد اطالعرسانی بهویژه صداوسیما را در پر کردن اوقات فراغت مردم نامناسب
میدانند.
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 .2گرایش اکثر پاسخگویان به کارکردهای فراغتی ،سرگرمکننده و اطالعرسانی ماهواره زیاد ولی
نسبت به برنامههای سیاسی و علمی ماهواره کم است.
 .4از منظر پاسخگویان ،بین کانالهای مختلف ماهوارهای ،تفاوت چندانی وجود ندارد بلکه
میخواهند از طریق تماشای برنامههای ماهوارهای ،اوقات و فراغت خود را به نحوی سپری نمایند.
 .5استفاده از ماهواره ،طی سالهای مختلف بیانگر این حقیقت است که نگرش پاسخگویان نسبت به
ماهواره همانند دیگر وسایل سمعی و بصری به امر طبیعی مبدل شده است.
 .6بهطورکلی می توان گفت که استفاده از ماهواره در نزد دارندگان آن تا حدود زیادی طبیعی جلوه
میکند .در راستای جمعآوری تجهیزات دریافت برنامههای ماهوارهای بایستی روشهای جایگزین
(کانالهای داخلی ،کابلی و  )...موردتوجه قرار گیرد.
 .7مباحث فوق بدین معناست که در کنار جمعآوری تجهیزات ماهوارهای حتماً بایستی به فکر
راههای جایگزین بود.
 -9پیشنهادات پژوهش
 .1تالش بیشتری برای همنوایی بین نهادها و ارگانهای ذیربط در خصوص «تصمیمگیری»،
«برنامهریزی» و «اجرای قانون یکپارچه» در ارتباط با ماهواره صورت گیرد.
 .2برای رویارویی جامعه با پیشرفت فناوری وسایل ارتباطجمعی برنامهریزی اساسی انجام پذیرد.
 .3روند تعامل دولت و مردم و توسعه و نظارت و کنترل اجتماعی بهبود یابد.
 .4اقدام عملی در راستای توسعه کمی و کیفی شبکههای داخلی صورت گیرد.
 .5فراهم آوردن زمینه استفاده آسان از شبکههای سالم ماهوارهای.
فهرست منابع
 .1ارونسون ،ا ،تیموتی ،د و اکرت ،ر ،م ،)1385( ،روان شناسی اجتماعی ،ترجمه :افسانه شیخ االسالم
زاده ،انتشارات ما و ما ،تهران.
 .2استوتزل ،ژان ،)1354( ،روانشناسی اجتماعی ،ترجمهی علی کاردان ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.،
 .3آلپورت ،گوردن دبلیو و جونز ،ادوارد ای ،)1371( ،روانشناسی اجتماعی از آغاز تا کنون ،محمدنقی
منشی طوسی ،چاپ اول ،آستان قدس رضوی ،مشهد.
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اوپنهایم ،ان ،)1369( ،طرح پرسشنامه و سنجش نگرشها ،ترجمه مرضیه کریم نیا ،انتشارات آستان
قدس ،مشهد.

 .5جود بهنر و میکائیل وانک ،)1385( ،نگرشها وتغییر آنها ،ترجمهی علی مهداد ،انتشارات جنگل،
تهران.
 .6علی ،دالور ،)1384( ،روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی .نشر ویرایش ،تهران.
 .7رفیع پور ،ف ،)1372( ،سنجش و گرایش روستائیان نسبت به جهادسازندگی ،پژوهشی در سه استان
اصفهان ،فارس و خراسان .مرکز تحقیقات بررسی مسائل روستایی ،نشر ارغوان ،تهران.
 .8رفیعپور ،فرامرز ،)1373( ،سنجش و گرایش روستاییان به جهاد سازندگی ،انتشارات شرکت سهامی،
تهران.
 .9ساروخانی ،باقر ،)1376( ،جامعهشناسی ارتباطات ،چاپ دوم ،انتشارات اطالعات ،تهران.
 .10ساروخانی ،باقر ،)1386( ،روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ،جلد سوم ،نشر دیدار ،تهران.
 .11ستوده ،هدایتاهلل ،)1376( ،درآمدی بر روانشناسی اجتماعی ،چاپ سوم ،انتشارات آوای نور،تهران.
 .12سرمد ،غالمعلی ،)1387( ،روابط انسانی در سازمانهای آموزشی ،انتشارات سمت ،تهران.
 .13شکرکن ،حسین ،غالمرضا نفیسی ،علی محمد رفیعی ،فرهاد ماهر و محمد غروی ،)1372( ،مکتبهای
روان شناسی و نقد آن ،ج ،2سازمان سمت.
 .14صدیق بنای ،هلن ،)1389( ،آشنایی با شبکههای اجتماعی اینترنتیwww.hamshahrionlin c.ir ،

 .15مهرآرا ،علی اکبر ،)1373( ،زمینه روان شناسی اجتماعی ،چ اول ،انتشارات مهرداد ،تهران.
 .16فرگاس ،جوزف پی ،)1373( ،روا نشناسی تعامل اجتماعی ،ترجمه خشایاربیگی و مهرداد فیروزبخت،
ابجد.
 .17کاستلز ،مانوئل ،)1380( ،ظهور جامعه شبکه ای ،ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز ،انتشارات
طرح نو ،تهران.
 .18کرچ ،دیوید،کراچفیلد ،ریچارد اس ،و بالکی ،اجرتون ال ،)1347( ،فرد در اجتماع ،ترجمه محمود
صناعی ،کتابفروشی زوار ،تهران.
 .19کرلینجر ،فرد.ان ،)1376( ،مبانی پژوهش در علوم رفتاری ،مترجمان حسن پاشا شریفی ،جعفر نجفی
زند ،موسسات آوای نور.
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 .20کریمی و همکاران ،)1385( ،روانشناسی اجتماعی ،نظریهها مفاهیم و کاربردها ،انتشارات ارسباران،
تهران.
کریمی ،یوسف ،)1379( ،روان شناسی شخصیت ،انتشارات ویرایش ،تهران.
 .21کریمی ،یوسف ،)1373( ،روانشناسی اجتماعی ،چاپ اول ،انتشارات بعثت ،تهران.
 .22کوهن ،آرتور ،)1378( ،تغییر نگرش وتاثیر اجتماعی ،ترجمه علیرضا کلدی ،انتشارات دانشگاه علوم
بهزیستی و توان بخشی ،تهران.
 .23گولد ،جولیوس و کولب ،ویلیام ،)1376( ،فرهنگ علوم اجتماعی ،کیا ،نشر مازیار ،چاپ اول ،تهران.
 .24محسنی منوچهر ،)1379( ،بررسی آگاهیها ،نگرشها و رفتارهای اجتماعی -فرهنگی در ایران ،دبیر
خانه شورای فرهنگ عمومی ،تهران.
 .25منتظر قائم مهدی ،)1384( ،سیاستهای دریافت برنامههای تلویزیونی ،ماهوارهای در کشورهای
آسیایی ،فصلنامه علوم اجتماعی شماره .26
 .26هنرسون ،مارلن امی ،)1381( ،نحوه نگرش سنجی ،ترجمه هوشنگ نائبی ،انتشارات فرهنگ مکتوب،
تهران.
 .27هیوستون ،م و اشتروبه ،)1383( ،مقدمهای بر روان شناسی اجتماعی از منظر اروپاییان ،ترجمه :جواد
اژه ای وهمکاران ،انتشارات سمپاد ،تهران.
 .28یعقوبی ،پژوهنده ،)1390( ،ماهواره ،اینترنت و رسالت حوزهها ،گفتگو با دکتر محسنیان راد ،نشریه
اندیشه ،سال نهم ،حوزه 2و.3
29. Ajzen, I., Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social
behavior. Prentice- Hall.
30. Allport, G.W. (1935). Attitudes. In C.M. Murchison (ed.). Handbook of social
psychology.
31. Aronson, E. wilsonT .D, Akert, R. M. (1999). Social psychology (3rd ed.).
Longman.
32. Gunter, B., M.C. Aleer, J. (1997). Children and television. (2nd ed.) Landon:
Routledge.
33. Hruschka, E. (1974). Die Beziehung zwischen einstellung and verhalten.
34. Johnstone, J. (1975). Social integration and mass media use among adolescents : a
case study.
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New York: Free Press.
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