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 چکیده

و  یو با راه انداز ریاخ یافراد به خصوص در دهه ها یمنازع آن بر زندگبال ریو تاث یارتباط یروند رو به رشد ابزارها با

و  یغرب یمردم به سمت زندگ یسبک زندگ رییتغ ،زبان یفارس یو شبکه ها یاماهواره یشبکه ها یبرنامه ها شیافزا

خانواده،  طیارتباطات آنان با افراد جامعه، مح بر یمیمستق راتیکه تاث مورد بحث است جوانان یرفتار یالگوهاتغییر  نیهمچن

 ن،ینوع پوشش، نحوه صحبت کردن و استفاده از ماش رینظ یجوان یخرده فرهنگها جادیجمع دوستان و همساالن داشته و ا

در سطح خانواده ها و جامعه شده است که  اریبس یها یباعث به وجود آمدن نگران یرفتار و پوشش ظاهر رییغت ،یقیموس

 هافتیشدت های متولی داخلی توسط سازمان و تولید محتوا  مناسب در خصوص مقابله یزیبرنامه ر فقدان لیمهم به دل نیا

چارچوب نظری تحقیق نظریه . است بر فرهنگ جوانان جم ی ماهواره ی نقش شبکه یبررسهدف اصلی این تحقیق  .است

جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی .  کاشت است وزی های استفاده و رضایت مندی، برجسته سا

 حجم نمو. سی و کارشناسی ارشد به جهت قشر جوان بوده استواحد تهران مرکزی و حتی االمکان دانشجویان مقطع کارشنا

ابزار تحقیق پرسشنامه . خوشه ای طبقه ای انتخاب شدندروش نمونه گیری بر اساس فرمول کوکران و با  کهنفر  483نه تعداد 

نتایج حاصل از این  .شده استآلفای کرونباخ استفاده  فرمولمحقق ساخته می باشد و جهت سنجش پایایی و اعتبار ابزار از 

نتایج حاکی از این است که  .داردبر تغییر فرهنگ جوانان نقش  جمشبکه ماهواره ای که برنامه های  تحقیق نشان می دهد

 . رویکرد اقتصادی، اعتقادات مذهبی و ویژگی های شخصیتی جوانان نقش داردبرنامه های شبکه ماهواره ای جم بر 
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 بیان مسأله

خواهد  یرا در پ یبا رشد و سرعت مضاعف همراه بوده و به دنبال آن تبعات مشخص ریاخ یها ل در سا یفناور شرفتیپ

 یافراد به خصوص نسل جوان بر کس یبر رفتار اجتماع یا ماهواره یها ها و شبکه رسانه ریکه امروزه تأث ییداشت تا جا

کمک کند، در  یداخل یمختلف نوپا عیبه حرکت و توسعه علوم و صنا تواند یم ها شرفتیپ نیهمان طور که ا. ستین دهیپوش

 جادینسل جوان ا ژهیجامعه به و یاخالق یادیرا در مسائل بن یراتییتغ تواند یم یبر فرهنگ داخل رگذاشتنیبا تأث گرید ییجا

 یرانینامتجانس با جامعه ا ناگونگو یها از فرهنگ یریجلوگ یبرا یمسلماً در عصر ارتباطات راهکار مثمر ثمر و کاربرد. کند

. کرده اند جادیاز گذشته ا زیمتما یبه کل ییایکوناکون، دن یبرنامه ها یاپیو پخش پ دیماهواره ها با تول ان،یم نیدر ا". دیشیاند

 یارتباط لیوسا نیا یعصر، حاصل برنامه ها نیا نینماد میآن، اسطوره ها، صورت ها و مفاه یکه در عرصه فرهنگ ییایدن

 (174: 1481 کو،یدستور ن) ".هستند نینو

 یرا ناخودآگاه با آنها همگام م شیو کنش خو شهیو اند ندیآ یم ایبه دن یرسانه ا ینهاد ها نیبا حضور ا ،یکنون یانسان ها"

 جادیو در ا. آورند یم دیسخن فرهنگ نو پد گریسازند و د یرا م دیعصر جد ینهادها، هنجارها و ارزش ها نیا. کنند

هرچند در کل، . کننده دارند نییتع یشود، نقش یمحسوب م یاز نظام جامعه جهان یو جهان شمول که بخش یهمگان یفرهنگ

دسته، ملت و قوم دارد و شناخت آن  کی ییایجغراف یآداب و سنن و حت خ،یدر تار شهیاست که ر یمعنو یفرهنگ، امر

 یها یو فناور شرفتهیپ یارتباط لیامروزه با وجود وسا یسازنده فرهنگ است، ول یاجزا یخیتار یو مطالعه  یبررس ازمندین

 (131همان؛ )".میرو دار شیفرهنگ را پ یبلکه گسترش جهان ،یفرهنگ دیجد یها تینه تنها موقع نینو

از نوع  ییشوند و ارزش ها یم ارویرو گرید یروزمره خود، با فرهنگ ها یدر زندگ یا ندهیمردم سراسر جهان به نحو فزا"

با . شوند یآشنا م یدر جوامع بشر یاریبس یبا چهره ها لهیوس نیکنند و به ا یمتفاوت را کشف م ییو نگرش ها گرید

داده  شیکامال باز نما یجهان و روابط حاکم بر آن ، به ظاهر به صورت پهنه ا واره،از ماه یونیزیتلو یبرنامه ها میپخش مستق

 (148همان؛ )".گذارد یم یملت ها و روابط جهان یبر زندگ یا ندهیفزا ریامر تاث نیشود و ا یم

 یها رساختیز انیاست، تقابل م بانیبا آن دست به گر رانیجهان سوم، از جمله ا  یکه کشور ها یمهم لیاز مسا یکیاما "

به وجود آورده اند،  رانیرسانه ها در جامعه ا نیکه ا یچالش نیو مهم تر(167همان؛ص . )است نینو یها یجامعه با فناور

 ".ارزش ها است نیرسانه ها با ا نیمدرن ا یها یریو جهت گ یمذهب _ینتس یارزش ها نیاز تقابل آشکار ب یناش

در  یمهم اریهستند و شناخت آنها نقش بس یهر جامعه ا یدر نظام فرهنگ یدیاز عناصر کل یکی یاجتماع یارزش ها"

سنجش نظام  یبرا ییوافر کرده اند که روش ها یسع یرو، دانشمندان علوم اجتماع نیاز ا. دارند یشناخت نظام فرهنگ

 نیاز مهم تر یکی یارزش یها یریو سو گ حاتیاز آن روست که ترج یاجتماع یارزش ها تیاهم. ابداع کنند جوامع یارزش

جامعه دارند و بر اساس  کی دیدر باورها، عقا شهیارزش ها ر. جامعه هستند کی یاعضا یرفتار یجهت ها یکننده ها نییتع

بزرگ  ینظام ها. دانند یم یاخالق ریغ ای یاخالق با،یز ایبد، زشت  ایرا خوب  یزیجامعه چ یباورهاست که اعضا نیا

 روانیپ یکه باورها دندیابتدا کوش یآن نظام اجتماع جهیو در نت ینظام ارزش رییتغ یبرا یجهان انیاد گرید انیو به ب یدتیعق

قرآن  یرسا ریبه تعب. جامعه دارند کی یباورها و ارزش ها رییدر تغ شهیر یاجتماع راتییتغ نیبنابرا. خود را دگرگون سازند

 کی یاجتماع یسخن، تا باورها و ارزش ها گریبه د. دهند رییشود مگرآنکه ابتدا خود را تغ یدگرگون نم یقوم چیوضع ه

 ( ص: 1478 ،یکوثر)".نخواهد کرد ریینکنند آن جامعه تغ رییجامعه تغ



پخش  یشبکه ها قیکه از طر ییاز افراد جامعه به برنامه ها یادیشمار ز یو بهره مند یدر حال حاضر، با توجه به دسترس"

 یقشر جوان و همچنبن خانواده ها داشته است، ضرورت نگاه یبرنامه ها برا نیکه ا ییو به طبع جاذبه ها یماهواره ا میمستق

 (1431 ،یقیحق)".شود یاحساس م شیاز پ شیه ها بمبرنا نیا یبه محتوا قیدق

پاره  انیب یآن را برا ،یفرهنگ و مطالعات یجامعه شناس ی است که پژوهشگران حوزه یمیاز جمله مفاه یمفهوم سبک زندگ

 یادیرواج ز یعلوم اجتماع اتیّآن در ادب یریکارگ به برند و دامنه یکار م و به کنندیمطرح م یفرهنگ یها تیّاز واقع یا

از واژگان موجود از جمله مفهوم طبقه را  یاریبس ینیجانش تیّقابل مفهوم، نیمعتقدند ا یکه برخ یا گونه است؛ به افتهی

 و یفرهنگ ینگرش ها یرفتارها و حتّ یدهیچیپ تیّواقع یایگو یتر قیتواند به نحو دق یو م( 1481 ان،یچاوش)داراست 

 تیّکه به گروه احساس هو داند یم یمشترک یها ها و رسم را ارزش یسبک زندگ وبر. باشد دیدر جامعه جد یاجتماع

از  یرتبه از نوع هم یها که طبقات و گروه گردد یبازم ییها روش به یمعتقد است سبک زندگ نیهمچن. بخشد یم یجمع

 یسبک زندگ ،یاز طبقات اجتماع کیهر. از باورها یا رفتار و مجموعه یفرهنگ یالگو ،یعبارت به آورند؛ یم دیپد یزندگ

 ژهیو یاجتماع اتیّکه تجرب یاز نگاه به زندگ یروش گذارد؛ یم شیرا به نما یزیمتما ینیب و جهان دهد یم پرورش خود را

 فلسفه پول در کتاب ملیز (. 4: 1481 و همکاران، یهند) کند یم انیب یاجتماع یها گروه گریخود و روابطش را با د

جامعه مطابق  کیاست که افراد  ییها صورت وستهیپ هم کلّ به ،یزندگ سبک یبر آن است که در منظر علوم اجتماع( 1331)

 و عینی طیمح ستیو ز یذهن تیّشخص انیتوازن م جادیا یکه برا یواسطه تالش خودشان و به قیسال و یدرون یها زهیانگ

 (113 :1434به نقل از فتحی و مختارپور،   36: 1331زیمل، )برمی گزینند  خود زندگی برای می رسانند، انجام به انسانیشان

 

عمده افراد جامعه ما  نکهیجوان است و با توجه به ا یروین ،یجوامع انسان یو توسعه تمام شرفتیکه موتور مولّد پ ییاز آنجا

 یها شبکه  ریبه مانند تأث یتکنولوژ شرفتیاز پ یناش راتیبه فراخور آن تأث نیداده است، بنابرا لیرا نسل جوان تشک

به  زیاز هر چ شیب زمانیکه توسعه کشور عز ییبوده تا جا تیبا اهم اریآنان بس یو اجتماع یدبر افکار و رفتار فر یا ماهواره

 . نسل جوان وابسته است تیترب

 یداخل یمناسب دارند، اما با نبود الگو یبه الگو و الگوساز ازین ینسل جوان بنا به اقتضائات سن میدان یهمان طور که م

 یها تیمواجه شده و بنا به جذاب یارائه شده توسط فرهنگ غرب یناخودآگاه با الگوها ،یاسالم _یرانیمتناسب با فرهنگ ا

رفتار و اخالق  یرسانه ها قرار گرفته و دچار دگرگون نیا ریتحت تأث یا ماهواره یاه گوناگون شبکه یها برنامه یظاهر

 .شوند یم

 نیاز اهداف ا یکیداد که  صیتشخ توان یم یبه سادگ ر،یاخ انیزبان در سال یفارس یابا توجه به تنوع و تعدد شبکه ه

 یکردن سبک زندگ لیتحم یو به نوع یغرب یزندگ ی؛ برتر جلوه دادن الگوجمزبان  یها به خصوص شبکه فارس شبکه

، واضح است که در  شبکه نیا یها بنا به استقبال مردم از برنامه. است کشورها به نسل جوان  برنامه نیشده، از طرف ا یمعرف

 ایو  ینوع دوگانگ کیوجود داشته که موجب  یا دهیمشکالت عد ،یو سرگرم کننده داخل یفرهنگ یها پخش برنامه انیجر

 یها تیو محدود یگفرهنبنا به اقتضائات . افراد جامعه شده است یرفتار اتیدر عادات و خصوص رییبه تغ لیتما یحت

وجود  یخارج یها و شبکه یداخل یها شبکه نیرقابت نابرابر ب کی مایکشور و خاصّه صدا و س یا رسانه یموجود در فضا

استفاده را نموده و  تینها یبرتر نیاز ا یخارج یها نکته، شبکه نیامر به ا نیداشته که با توجه به نپرداختن به موقع مسئول

رشد  یجوان و خالق برا یرویکشور به ن شیاز پ شیب ازیبا توجه به ن تیدر نها. اند خود جذب کرده یبرا ار یادیمخاطبان ز

 جمزبان به خصوص  یفارس یا ماهواره یها نسل جوان از شبکه یریرپذیدر موضوع تاثباید کشور  شتریو توسعه هرچه ب



وال اصلی این است که بر این اساس در تحقیق حاضر س .دیشیاند یا نابرابر چاره ترقاب نیو در مقابله با ا هیمدوّن ته یا برنامه

 .چه نقشی بر فرهنگ جوانان دارد جمشبکه 

  اهداف تحقیق

 هدف کلی

 فرهنگ جوانان بر جمی  ی ماهواره شبکه بررسی نقش

 اهداف فرعی

 جوانان به خانواده  شیگرابر  جمی  ی ماهواره شبکه بررسی نقش -1

  از برنامه های شبکه جوانان بر استقبال جمی  هی ماهوار شبکه کیفیت بررسی نقش - 

 جوانان  یاقتصادرویکردبر    جمی ماهوارهی  شبکه بررسی نقش -4

 جوانان  یاعتقادات مذهب بر جم ی ی ماهواره شبکه بررسی نقش -3

 جوانان  یتیشخص یها یژگیو بر جمی  ی ماهواره شبکه بررسی نقش -5

 فرضیه هاي تحقیق

 فرضیه اصلی

 .دارد نقشجوانان فرهنگ  بر جمی  ی ماهواره شبکه

 فرضیه هاي فرعی

 .دارد نقشجوانان به خانواده  شیگرابر  جمی ا  ماهواره  شبکه -1

 .دارد از برنامه های این شبکه نقشجوانان  بر استقبال  جم یا شبکه ماهواره کیفیت - 

 .دارد نقشجوانان  یاقتصاد رویکردبر    جمیا  ماهوارهشبکه  -4

 .دارد نقشجوانان  یاعتقادات مذهب بر جمی ا  شبکه ماهواره-3

 .بر ویژگی های شخصیتی جوانان نقش دارد جمشبکه ماهواره ای -5

 

 پیشینه تحقیق

 در مورد  رازیش یرستانینگرش دانش آموزان دختر دب یبررس"خود با عنوان قیدر تحق( 1488)زیصدق آم جهیخد

دانش آموزان به  تیدهد که اکثر یمطالعه نشان م جینتا. افتیدست  ریز جیبه نتا"1488استفاده از ماهواره در سال 

آن بر  ریبودن تاث ریرسانه و انکار ناپذ نیاستفاده از ا ینشان از گستردگ نیوا%( 64)پردازند  یماهواره م یتماشا

مخالف  ماهوارهبا استفاده از  شانیکه به نظر دانش آموزان اکثر خانواده ها ستیدر حال نیا. جوانان و نو جوانان دارد

به استفاده از ماهواره ادامه  دیاکثر پدر ومادرها، نسل جد یتینارضا رغمیگردد که عل یروشن م نیبوده اند و بنابرا

به  ی؛ از طرف%(63)وده است مطالعه پر کردن اوقات فراغت ب نیاستفاده از ماهواره در ا لیدل نیمهمتر .دهند یم

. سازد یانتظارات جوانان را برآورده م یداخل در حد کم یرانیا یشبکه ها انیاز پاسخگو یمیبه ن کینزد دهیعق

موج اقبال  نیبتوان با ا یرسد تا حدود ینظر م هکشور ب یفرهنگ نیاز جانب مسوول حیصح یزیبا برنامه ر نیبنابرا

توانند در  های مورد عالقه خود را با کیفیت عالی و متنوع می جوانان اگر بدانند برنامه. جوانان به ماهواره مقابله کرد

های ماهواره ای غیرخودی به حداقل ممکن خواهد  های تلویزیون ملی تماشا کنند یقینا عده بینندگان شبکه شبکه

های ماهواره ای بیگانه باشند، از رسانه های ملی کشورمان  مصرف کننده برنامهرسید و جوانان ایرانی به جای آنکه 

متوسط تا  ریاز دانش آموزان معتقد به تاث یمیکه تنها حدود ن دیدر مطالعه حاضر مشخص گرد. کنند یاستقبال م



باشد  یاز حد شتریب اریبس رسانه نیا راتیرسد که تاث یاما به نظر م. باشند یافراد م دیماهواره بر رفتار و عقا ادیز

. رندیگ یآنرا دست کم م ایخبرند و  یب راتین تاثیاز قدرت ا ایاز دانش آموزان   یاریو بس کنندیکه آنان تصور م

 یمیاز ن شیب  نیهمچن. به آن اذعان داشته اند انیدرصد پاسخگو%  55است که یجیاز نتا یکی ییبه مدگرا شیگرا

و در  ستین یاسالم یسازگار با ارزش ها ادیماهواره در حد متوسط و ز یمعتقدند که برنامه ها انیاز پاسخگو

آنان  یسن تیگروه با توجه به حساس نیا یریرپذیاثکه ت نیا لیبه دل. باشد  یم یرانیا یارزش ها فیجهت تضع

نکته قابل توجه . تر خواهد بود یجد و قشر از جامعه گسترده تر نیبر ا یاست مسئله تهاجم فرهنگ نیریاز سا شیب

در جامعه به شدت  یدر زمینه تغییر دیدگاه جوانان نسبت به نوع پوشش و آرایش آنها این است که الگوهای سنت

دربین جوانان به مثابه یک ارزش   گانهیب یاز کشورها یالگوبردار  ی وهیابراز وجود به ش.  درحال تضعیف است

یکی از دالیل پررنگ شدن این موضوع عالوه بر رفاه اقتصادی، گسترش . ستسرعت درحال رشد اه اجتماعی ب

کشور  یمحترم فرهنگ نیئولباشد و در چنین شرایطی رسالت مس ها می روز افزون استفاده از ماهواره در خانواده

 .      تر خواهد شد نیسنگ

 افسانه افسونگر از شبکه  یها الیسر یمحتوا یقیتطب یبررس"تحت عنوان یقیدر تحق (1431) یقیحق هیحور

 اینظام مند  یریو با روش نمونه گ"ا محتو لیبا روش تحل مایصدا و س 4و جراحت از شبکه1یفارس یماهواره ا

قرار گرفته در حوزه  یمورد بررس یها الیدهد، در مجموع سر یکه نشان م افتیدست  ریز جیبه نتا کیستماتیس

ساختمان، سبک محله ها،  یزنان، سبک معمار تیواده، نقش و فعالتعداد فرزندان خان}یمختلف فرهنگ یها

 یسنت یاز الگوها شیمدرن ب یبه ارائه الگوها (مردان-زنان)گرانیمنزل، نوع پوشش باز ناتیو تزئ ونیدکوراس

به طور  زین{ یفرد یزندگ یو ارزش ها یفرد ینوع خانواده، سبک زندگ}ریحوزه ها نظ یپرداخته اند، اما در برخ

 (73 : 1431،یقیحق.)عمل کرده اند یسنت

 یبر سبک زندگ 1یرساف ی شبکه ماهواره یها الینقش سر یبررس"با عنوان گرید یقیدر تحق( 1431)یالناز حاتم 

 یرینمونه گ قیحجم نمونه و از ظر یو با استفاده از پرسشنامه و فرمول کوکران برا یشیمایپ یبه روش کم(مردم

 یبرون مرز یدهد که شبکه ماهواره ا یآمار و شواهد نشان م)) .افتیدست  جینتا نیبه ا یچند مرحله ا یخوشه ا

زبانان به  یفارس نیرا در ب یادیقرار داده است، مخاطبان ز یرانیا یخانواده ها مایکه هدف خود را مستق 1یفارس

توسط  یسبک زندگ ریبر متغ میرمستقیغ و میمستق راتیتاث نیشتریب نیجذب کرده است و همچن انیرانیخصوص ا

 (دهیچک:1431،یحاتم)شود یم جادیبودن ا یمذهب ریغمت

 یها امدیپ یبررس"با عنوان یقیتحق یروان اتیعمل یتخصص-یدر فصلنامه علم ( 143) زاده یفتحعل یمجتب 

جهان غرب در جهت  یزیآورده است، برنامه ر "خانواده یفرهنگ تیزبان بر هو یفارس یگسترش شبکه ماهواره ا

و برنامه  لمیف دیمحورها به تول نیاست و بر اساس ا یزیو خانواده گر یزی، خانواده ست ییزدا نی، د ییزدا تیهو

 اریدر اخت گانیرا ماهواره به طور قیو از طر دیتول یغرب یکه توسط رسانه ها ییها لمیف ینگاه اساس. پردازد یم

عفاف را به  وریکنند تا ز یآنها تالش م. مرد و زن در خانواده است فانهیبردن نگاه عف انیاز م ردیگ یخانواده قرار م

 یبرنامه ها ریتاث. ببرند انیافراد خانواده را نسبت به هم از م یداریعامل مخرب جلوه دهند و تعهد و پا کی نعنوا

و  یدارید یرسانه ها. رسانه در جامعه است یگذار ریاز قدرت نفوذ و تاث یماهواره بر فرهنگ خانواده ها ناش

اگر خانواده ها به صورت مداوم و . دهد یقرار م دخو ریاز منش و اخالق افراد جامعه را تحت تاث یبخش یداریشن

دختر و پسر  ژهیبر آنها خواهد گذاشت ، بو یقیعم اریبس ریماهواره باشند ، قطعاً تاث یمستمر مخاطب برنامه ها

در اعتقادات ،  یاثرات مخرب یماهواره ا یسوء شبکه ها غاتیتبل. را دارند یافکار مختلف رشیپذ یگکه آماد یجوان



خود  حیزنان و جوانان دارند و افراد را از تفکرات و اعتقادات صح ژهیخانواده ها به و تیو ترب تیتفکرات ، شخص

نامناسب  یمشاهده دائم برنامه ها. راد استفکر و رفتار اف سالمت یبرنامه ها نابود نیتمام هدف ا. کنند یجدا م

برنامه  نیتحت الشعاع ا یکند و خانواده ها یم تیو از دست رفتن عقالن یماهواره افراد را دچار حالت مسخ شدگ

 . رندیگ یدر مکتب اسالم دارند فاصله م شهیخود که ر یتیترب یاصل ریها از مس

 یجم بر سبک زندگ یعوامل موثر شبکه ماهواره ا یبررس" با عنوان گرید یقیدر تحق(  143) یمعصومه شهباز 

 هیبوردو و نظر ریپ اتیو استفاده از نظر یخوشه ا یریبا استفاده از روش نمومه گ"تهران3شهروندان منطقه

کرونباخ به  یو اعتبار از روش آلفا ییایپاو ابزار پرسشنامه و جهت سنجش و  یبه عنوان چارپوب نظر ییازجوین

در  لیتحص یسازند و برا یما م یبرا نینماد تیواقع کیکه وجود دارد  یتیدست آورد،  رسانه ها در کنار آن واقع

و  قهیسل رییرسانه ها موجب تغ. کنند یم یطبقه بند یسبک زندگ یبه مخاطب، مخاطبان خود را بر مبنا یدسترس

و  یاز زندگ یریتوانند برداشت ها و تصاو یاز جمله ماهواره مرسانه ها . شوند یمصرف م یگوال رییتغ تیدر نها

 یدر ابعاد مختلف م یپر رنگ ماهواره بر سبک زندگ ریپژوهش نشان دهنده تاث جینتا. کنند جیو ترو میسبک آن ترس

 (دهی،چک 143،یشهباز.)باشد

 سبک  رییجم در تغ یشبکه ماهواره ا یها الینقش سر یبررس"با عنوان گرید یقیدر تحق( 1434) یمینرگس نز

با جامعه نمونه زنان شهر تهران  یچند مرحله ا یخوشه ا یریبا استفاده از روش نمونه گ"زنان شهر تهران یزندگ

 .افتیدست  جینتا نیبه ا

 یکارکرد یها یژگیبه و دیشدن دارند و در هنگام خر یو امروز ییبه نوگرا لیتما یافراد تا حد شتریها نشان داد که ب افتهی

به تجل  یتا حد نیکنند، همچن یشبکه جم را تماشا نم یها الیکنند، اکثر آنها چندان سر یتوجه م یادیز زانیکاال به م

 .شان کم است یآنها اعتقادات مذهب شتریبه مصرف کردن ندارند و ب یلیآنها چندان تما شتریب. دارند لیتما ییگرا

 :معتقدند که انیخگوانجام شده اکثر پاس یها یبررس در

  شود یداده م جیترو یادیز زانیبه م یاشراف یفرهنگ زندگ ،یماهواره ا یها الیدر سر. 

  شود یداده م جیترو یفرهنگ مثلث عشق یادیز زانیبه م ،یماهواره ا یها الیدر سر. 

  ( 17 :1434،یمینز) .شود یداده م جیترو یادیز زانیفرهنگ فرزند نامشروع به م ،یماهواره ا یها الیدر سر 

 دگاهید یکلمه بر رو یشبکه ماهواره ا ینقش برنامه ها یبررس"با عنوان گرید یقیدر تحق( 1433) زاده میحسن عظ 

اهل  ونیروحان هیشامل کل یو جامعه آمار یشیمایپ یقیو با استفاده از روش تحق "اهل سنت شهر مهاباد ونیروحان

 یرینفر به روش نمونه گ 81تعداد مورگان استفاده شد که لنمونه از جدو حجم نییو تب( نفر111)سنت شهر مهاباد 

آن با  ییایپا بیداده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده که ضر یگردآور یانتخاب و برا یسنت یطبقه ا یتصادف

که  ندشد لیو تحل هیتجز یو آزمون تک نمونه ا SPSSنرم افزار  لهیکرونباخ محاسبه شد، و به وس یاستفاده از آلفا

گفتگو محور،  یبرنامه ها ،یخبر یداشت که در زمان پخش برنامه ها،بخش ها نیبه دست آمده نشان از ا جینتا

برنامه  دنیبه د ونیطالب و جوانان توسط روحان قیتشو ،یمذهب یزمان مناسبت ها یشبانه، برنامه ها یبرنامه ها

 انیم نیدارند که در ا یدار یمعن ریشهر مهاباد تاث سنتاهل  ونیحانرو دگاهید یکلمه بر رو یشبکه ماهواره ا یها

 یو بخش ها نیشبانه آن باالتر یاهل سنت و برنامه ها یمذهب یکلمه در زمان مناسبت ها یماهواره ا یبرنامه ها

اهل سنت به  هیجوانان حوزه علم قیاهل سنت شهر مهاباد در تشو ونیکلمه و نقش روحان یماهواره ا کهیش یخبر

 :(1433عظیم زاده،).رتبه را داشتند نیتر نییکلمه پا یشبکه ماهواره ا یها برنامه دنید

 رسانه و فرهنگ



بر این عقیده است که امروزه نهادهای ارتباطی و روابط بین آنهـا بر فرهنگ تاثیر شگرفی می  "هالاستوارت "

گونه فراینده ای مبتنی بر تجربه های پدید آمده از جهان آنها به شکل دهی و بقای جهان دومی که به . گذارند

بر این باور است که مطالعه نظام ارتباطی، بـدون توجـه بـه  " هـال". اجتماعی و فرهنگی ماست، پرداخته انـد 

زمینـه هـای اجتمـاعی، فنـاوری، اقتصادی و سیاسی آن مقدور نیست و بدون درك واقعی عملکردهای متقا بل 

وی همچنین به ارتباط بین هریـک از . هـیچ کـس نمی تواند تصویر گویایی از ارتباطات آن جامعه ارایه دهد  آنها،

نهادهای فوق و ارتباطات در چارچوب قدرت و دسترسی به آن و نقش متقابل قدرت بر هـر یک از نهادهای فوق 

لسلی "بر همین اساس، . وجـه خواهد داشت می پردازد، که این خود به نقش حیاتی رسانه هـا در فرهنـگ نیـز ت

نظریه مبتنی بر کنش متقابل میان تغییـرات در ساختار اجتماعی و الگوهای ارتباطی و تغییر در فرهنگ را  "وایت 

ه در نهایت می توان گفت کـ. مطرح می کند که شامل دگرگـونی و بازسازی رسانه های گروهی نیز می شود 

ارتباطـات اجتمـاعی بـه . گ است و رشد و تعالی فرهنگ، وابسته به آن می باشـد اء فرهنارتباطـات اجتمـاعی منش

عنوان محور فرهنگ و حیات جمع، محدوده ای بس گسترده و وسیع دارد کـه در بـر گیرنـده تمام صور روابط 

 (31 0شاه محمدي،).انسانی است

 

 

 چارچوب نظری تحقیق
آن است که  یایگو هینظر نیا. بر نگرش و رفتار مخاطبان است یرسانه ا یمطلق محتوا ریتأث یمصداق الگو: یقیتزر هینظر

به . گذارد یم یبر جا یو فور میمستق یریرسد و تأث یمخاطبان م یبه همه  کنواختیو  کسانیبه طور  یرسانه ا یها امیپ

رسانه ها نه تنها . داند یبر مخاطب م یو فور میمطلق، مستق یریتأث یرا دارا یارتباط جمع لیوسای قیتزر ی هینظر ،یعبارت

 ریبه رسانه ها مرتبط هستند و تأث میمخاطبان به طور مستق. قادر هستند زیرفتار آن ها ن ریینگرش مردم بلکه به تغ رییبه تغ

 -محرك یالگو ای ییرفتارگرا ی هینشأت گرفته از نظر یقیتزر هیظرن .افتد یاتفاق م یرسانه ها بر نگرش و رفتار آن ها، فور

باور است که رفتار انسان  نیبر ا ییرفتارگرا». مسلط بود یانگاره  ستم،یب یسده  لیاست که در اوا یپاسخ در روان شناس

به  زیدر واقع انسان ن. ستین وتچندان متفا وانیانسان و ح یریادگی ندیاست و فرا واناتیاز رفتار ح یتر دهیچیشکل پ

روان شناسان  یِساز یشرط یها شیآزما(. 183-31:1486 امز،یلیو .)دهد یواکنش نشان م هیدو عامل پاداش و تنب بیترک

 یکرد که م جادیا یاریبس یباور را برا نیا ،یمعان یو تکرار و تداع یشرط یمحرك ها قیاز طر واناتیح یرفتارگرا بر رو

انسان  یساز ینمادها و سمبل ها به شرط م،یمفاه یسر کیو تکرار  یرسانه ا یهمان محتوا ای یرونیب یتوان از محرك ها

 ی هیبا نظر یکینزد یشد، رابطه  ینسبت داده م یارتباط جمع لیکه به وسا یآثار. کرد افتیپرداخت و پاسخ دلخواه را در

 .پاسخ داشت -محرك

 :کنند یم انیب نیرا چن یقیتزر ی هینظر یِاصل ی دهیدو ا ندال،یو سون و لیئمک کو

و  قیاست که طبق عال«شده زهیاتم»افراد نسبتاً  یکپارچگی یشود که مرکب از نوع یمدرن عرضه م یاز جامعه  یریتصو. 1

 کند؛ یآن ها را محدود م یفقط اندک ،یاجتماع یو بندها دیکنند و ق یعمل م یمنافع شخص

صاحب  ینهادها یخود را در جهت خواسته ها یها تیاست که آن ها فعال نیا یجمع یغالب نسبت به رسانه ها دگاهید.  

 (.1488: 7 ندال،یو و لیمک کوا)کنند  یم تیو هدا جیقدرت بس

 هینظر نیمخاطب در ا. دهد ینم یتیاهم امیپ ی رندهیاست و به گ «امیپ»ارتباط به عنصر  ندیدر فرا هینظر نیا یتوجه اصل 

 .شود یممجزا فرض  یاز اتم ها یمنفعل و به صورت مجموعه ا



 :قرار است نیبد هینظر نیا یاصل یها یژگیو

 .با رسانه ها در ارتباط هستند یگروه ای یساختار اجتماع یِانجیو بدون م میمخاطبان به طور مستق -1

 یها یژگیو]شوند  یفرض م« برابر»و از نظر وزن و ارزش،  کپارچهیسان و  هم یمخاطبان به صورت مجموعه  - 

 [.شود یگرفته م دهیآن ها ناد یو اجتماع یفرد زیمتما

 .دارند ییباال یرگذاریرسانه ها قدرت تأث -4

 انیبن. خواند یرا فرا م یانسان زیراداند که احساسات و غ یدولت م غاتیتبل نیتوده ها را تابعِ ماش یاسیرفتار س ن،یچاکوت

محرك  یبه جا یکردن محرك شرط نیو جانش یاست که حاصل تداع یساز یو شرط ییرفتارگرا ی هینظر ده،یا نیا یِنظر

 .زدیانگ یاست و معموالً عکس العمل ساده و بدون اراده را برم یرشرطیغ

 یراه خود را به سو م،یرمستقیغ ای میبه صورت مستق یشرط یبازتاب ها قیشعارها از طر ایتکرار نمادها  ن،یبه نظر چاکوت

کازنو، )ها بود  یناز غاتیتبل تیاساس موفق ن،یآورد و هم یکند و آن ها را به حرکت درم یباز م یاصل یمحرکه ها

83:1463) 

تک  یها زهیانگ ایآرزو  از،ی، نیباور که استفاده از رسانه به خرسند نیابه اعتقاد مک کوئیل  :يتمندیاستفاده و رضا هینظر

و  قیعال ازها،یشباهت ن یمخاطبان اغلب بر مبنا. دارد یهمانند خود رسانه پژوهش یقدمت باًیدارد تقر یتک مخاطبان بستگ

استفاده » با نام یمتعلق به مکتب پژوهش فکرت وهیش نیدارد ا یروان شناخت ای یکه منشاء اجتماع رندیگ یشکل م یفرد قیسال

که کاتز  یزیشد چ فیتوص( 1353)از کاتز یبار در مقاله ا نیاول کردیرو نیا. است «یوخرسند یبهره رو ای یتمندیرضا ای

شناختی باعث  های اجتماعی و روان ریشه : دیگویم نیچن« کاتز  ». آغاز کرد«کنند؟ یمردم با رسانه ها چه م»آن را با سوال 

 .انجامد ینیازهایی می شود که نتیجه آنها به انتظارات از رسانه های جمعی م

 :ر مدل استفاده و خشنودی مطرح می کنندپنج عنصر اساسی را د( 1373)یهو کاتز، جی بلومر و گورویچال

شروع ارتباط برای برآورده کردن نیاز لذت و خشنودی مخاطب - . مخاطب فعال است و استفاده او از رسانه هدفمند است-1

افراد آگاهانه  -3. رسانه با دیگر منابع ارضای نیازها رقابت می کند -4. است که منجر به انتخاب رسانه های خاص می شود

ز رسانه بر اساس عالئق و انگیزه هایشان استفاده می کنند که محققان را قادر می سازد تصویر دقیقی از این استفاده داشته ا

در مورد ارزش ها بر اساس ارتباط بین محتوای رسانه و نیازهای مخاطب می تواند تاثیراتی ناخواسته را در  قضاوت-5. باشند

 (1437جورابچی، .)پی داشته باشد

اجتماعی ارتباطات جمعی است، برنامه جرج گربنر و  _یک برنامه نظری دیگر که در مورد پیام های فرهنگی : نظریه کاشت

این محققان معتقدند چون تلویزیون تجربه رایج و معمول تقریبا تمام افراد است، این تاثیر را دارد که روش . همکارانش است

تلویزیون جز و بخشی از . تلویزیون سیستمی مرکزی برای داستان سرایی است).)مشترکی برای دیدن جهان ارائه می کند

نمایش، تبلیغات، اخبار و برنامه های دیگر آن، دنیایی نسبتا منسجم از تصورها و پیام ها را به داخل همه خانه . زندگی است

ابع اولیه دیگر کسب می شد، پرورش می تلویزیون ازطفولیت استعدادها و اولویت ها و عالئق، که قبال از من. ها می آورد

 .دهد

اکثرا به شکل ) تلویزیون با عبور از موانع تاریخی سواد و علم و تحرك منبع متداول و اولیه اجتماعی شدن و اطالعات روزمره

 الگوی تکراری تلویزیون از پیام ها و تصور های تولید انبوه جریان اصلی محیط. مردمی ناهمگون شده است( سرگرمی

 .سمبلیک و معمول را شکل می دهند

بررسی . می نامد، زیرا گفته می شود تلویزیون عامل هماهنگی و همگون ساز در فرهنگ است گربنر این اثر را پرورش

پرورش در مورد کلیت الگویی است که به تدریج توسط تلویزیون در مدت طوالنی به جای محتوا یا تاثیری به خصوص ارائه 



رت دیگر، این نظریه در مورد تاثیرات فردی رسانه ها نیست، بلکه در عوض در مورد فرهنگ به عنوان کل به عبا. می شود

توضیح می دهد، و در مورد آنچه یک استراتژی یا مبارزه می تواند انجام دهد نیست، بلکه در مورد تاثیر کلی استراتژی ها و 

ون و نه دیدن انتخابی در پرورش راه های دانستن و تصورهای به طور کلی تلویزی. مبارزات بی شمار در طول زمان است

واقعیت مهم است در واقع خرده فرهنگ ها ممکن است ارزش های جداگانه خود را نگه دارند، اما تصویرهایی که در 

 (754و 75ص 1483:لیتل جان.)فردی و خرده فرهنگ ها می گذرندتلویزیون نمایش داده می شوند از گروه های اجتماعی 

ها در سطح شناختی بوده و مربوط به این موضوع است که قـرار گـرفتن در معـرض  این نظریه یکی از اشکال اثر رسانه

تواند به باورها و تلقی عموم از واقعیت خارجی، شکل دهد؟ نظریه کاشت یـا اشـاعه بـرای ارائـه  ها، تا چه حد می رسانه

اندهنده تأثیر بلندمـدت رسـانه هـایی باشـد، کـه اساسـاً در سـطح برداشـت الگویی از تحلیل، تبیین شده است؛ تا نش

اش،  گرنبر عقیده دارد که تلویزیون بـه لحـاظ عمـق و نفـوذ قابـل مالحظه (1481سورین و تانکارد، )نداجتماعی، عمل میکن

بینی و نظام  دت موجـب تـأثیر در جهانایـن نظریـه معتقـد اسـت کـه تلویزیـون در بلندمـ.نیروی فرهنگی قدرتمندی است

در واقع . بخشد ارزشی بینندگان پرمصرف خود مـی شـود و بـه آنهـا نگـرش تلویزیـونی واحـدی در مـورد واقعیـات می

نظریه گرنبر با تفاوت قائل شدن بین مخاطب عادی و پرمصرف، تـأثیر زیـاد تلویزیـون بـر مخاطـب پرمصرف را اثبات 

 ( 143ملکیان، )میکند 

 نظریه هاي ارتباطات و رسانه جمع بندي

نوع نخست تئوری هایی که به تاثیر و سایل ارتباط جمعی پرداخته اند، بر تاثیر قدرتمند رسانه ها بر مخاطبان تاکید دارند 

رد استفاده و رضایتمندی مانند نظریه گلوله یا کاشت که این تاثیر قدرتمند رسانه ها به وسیله تئوری های جدیدتر مانند رویک

به دنبال تحقیقات بعدی ارتباطات برای بررسی سایر متغیرهای میانی در اثرات و مصرف رسانه ها، . به چالش کشیده می شود

 -اکنون عوامل فردی و اجتماعی مانند زمینه اقتصادی. در رابطه بین مخاطب و رسانه تغییراتی ایجاد شد و شکل گرفت

کم کم این پرسش مطرح شد که مخاطبان با رسانه ها چه می کنند؟ به . ))ش مورد توجه قرار می گیرنداجتماعی و سطح آموز

 ((جای پرسش قبلی که می گفت رسانه ها با مخاطبان چه می کنند؟ 

ریه هارولد السول برای اولین بار چهار کارکرد را در سطح کالن جامعه شناختی برای رسانه ها برشمرد و پس از آن رایت نظ

های فرعی داخل جامعه چهار کارکرد دارند که  السول را تکامل بخشید و گفت که رسانه ها برای جامعه و افراد و گروه

 .سرگرمی و انتقال فرهنگ یا جامعه پذیری -ایجاد ارتباط -اطالع رسانی: عبارتند از

این . کته هستند که مخاطبان با رسانه چه می کنندعده دیگر در برابر این تفکر قرار گرفته اند و به دنبال روشن ساختن این ن

مجموعه نگرش ها را مخاطب محور می نامند و همان طور که رویکرد استفاده و رضایتمندی می گوید، نیازهای فرد مهم 

د یکی از معروفترین طبقه بندی از انگیزه ها توسط دنیس مک کویل پیشنها. انگیزه ها نیز از نیازها ناشی می شود. است

هویت  - . مشورت خواهی، جهت گیری در مقابل رویدادها، یادگیری: آگاهی -1: گردیده است که ابعاد آن به قرار است

آگاهی از : یگانگی و کنش متقابل اجتماعی -4. کسب خودآگاهی، یافتن الگوهای رفتار، تقویت ارزشهای شخصی: شخصی

دیگران، آگاهی از چگونگی ایفای نقش خود و ایجاد پایه ایی برای کنش شرایط دیگران، فراهم کردن امکان برقراری رابطه با 

 .آرامش و دوری از مشکالت روزمره، پر کردن وقت: فراغت -3. متقابل اجتماعی

 -استفاده انتخابی: در ارتباط با استفاده از رسانه ها، روان شناسان اجتماعی به سه نوع انتخاب اشاره می کنند که عبارتند از

 .انباشت انتخابی -انتخابی ادارك



در واقع گیرندگان رسانه ها، پیامی را نمی گیرند مگر آنکه به آن عالقه یا نیاز داشته باشند و یا مطلبی را ادراك نمی کنند مگر 

زودی آنکه به آن عالقه و نیاز داشته باشند و همچنین گیرندگان پیام آنچه را که نتوانند در نظام اعتقادی خود جای دهند به 

 .فراموش می کنند و برعکس مطلبی را حفظ می کنند که با نظام فکری شان سازگار باشد

آن را در انتخاب  دینبا. ستین ،و الزم است یهیبد یاخبار که امر میو تنظ نیصرفاً تدو يساز برجسته مفهوم و باالخره اینکه

و  نیفراتر از ا یساز برجسته. داد لیتقل ونیزیو تلو ویاول اخبار راد نیعناو ایاول مطبوعات  تریاخبار در قالب ت تیو اولو

 ...خاص خود است یها یدگیچیو پ ها وهیش یدارا

 .است یها و سوءاستفاده صاحبان قدرت از افکار عموم مربوط به رسانه Agenda-setting theory یساز برجسته هینظر 

در چنین شرایطی رسانه ها به صورت آشکار و نهان بر سر جذب مخاطب با هم رقابت می کنند و سعی می کنند مطابق با 

دقیقا همان . بنابراین قبل از برنامه سازی به مخاطب شناسی می پردازند. نیاز و خواسته ها، سالیق مخاطبان، برنامه بسازند

به آن پرداخته، تا عالوه بر جذب بیشتر مخاطبان  جمواره ای و شبکه ماهواره ایی کاری که رسانه ها، مسئولین شبکه های ماه

 (116-113ص:  148الیاسی، . )به اهداف خویش که عمدتا کسب قدرت می باشد، دست یابند

تر و البته در خدمت صاحبان ثروت و  شیتوانند در جهت تجارت و کسب سود ب یم یگروه یرسانه ها ن،یبنابرا     

 ای تیرا تقو یخاص یمعنا که مدها نیدر گسترش آن مؤثر باشند؛ به ا ایرا شکل دهند  یخاص جوان یت، فرهنگ هاقدر

در  زین یتوان انتظار داشت که خرده فرهنگ خاص یم د،یجد دم جادیو البته با ا ند،ینما یمعرف یدیمد جد ایکنند و  فیتضع

 .ردیهمان جهت شکل بگ

 مدل مفهومی

. بر تغییر فرهنگ جوانان ایران دارد نقشیچه  جممدل مفهومی این تحقیق، نشانگر این است که برنامه های شبکه ماهواره ی 

 .استیر وابسته متغیرمستقل و فرهنگ جوانان متغ جم در این مدل شبکه ماهواره ی

 

                                 

             

         

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 روش تحقیق

 

 

  جماستفاده از برنامه های شیکه 

 فرهنگ جوانان

 

 گرایش به خانواده

 رویکرد اقتصادی

 اعتقادات مذهبی

های شخصیتیویژگی   



جامعه به عنوان حجم نمونه انتخاب و آنها  نیافراد ا یاز تعداد نیا بنابر. است یشیمایپژوهش، روش پ نیدر ا قیروش تحق

 یها یژگیو یاز رو یتیجمع یباط ارزش هاستنحجم نمونه ا نییتع ای یریهدف از نمونه گ. رندیگ یرا موردپرسش قرار م

با توجه به موضوع  .باشند یافراد جامعه را دارا م یها یژگیاز و شیباشند و کم و ب یرف آن جامعه معباشد که م ینمونه م

برای  .می باشندنفر  67111بر  که بالغ رفته شدهدر نظر گ یواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو ،محقق قیتحق

نفر  483بر اساس فرمول کوکران تعداد  قیتحق نیو حجم نمونه ا. استفاده شده است( کوکران )فرمول  تعیین حجم نمونه از

آوری برای جمع  .هستندیه پاو علوم  یخارج یزبان های، بدن تیترب ی،معماری، و مهندس یفن یدانشکده ها انیاز دانشجو

روایی پرسشنامه به تایید ده نفر از متخصصان حوزه ی ارتباطات  .داده ها از پرسشنامه ی پژوهشگرساخته استفاده شده است

 .است که نشاندهنده ی پایایی پرسشنامه می باشد 73/1و فرهنگ رسیده است و ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده 

 یافته هاي تحقیق

 .دارد نقشجوانان به خانواده  شیگرا بر جمي  ي ماهواره شبکه: فرعی اولتجزیه و تحلیل فرضیه  -0

 0ضریب همبستگی پیرسون براي فرضیه فرعی نتایج : 0جدول 

 جوانان به خانواده شیگرا ها شاخص مولفه

 جمی  ی ماهواره شبکه

 **3 6. ضریب همبستگی پیرسون

 111. داری معنی

 483 تعداد
 دار معنی 10/1در سطح **

دارد  نقشجوانان به خانواده  شیگرا بر جمی  ی ماهواره شبکه دهد که یمنتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان      

ی  شبکه نقش( r=3/1 6)و با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده ( 11/1از  تر کوچکسطح معناداری )

  .است 3در سطح متوسطجوانان به خانواده  شیگرا بر جمی  ماهواره

 : تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم - 

 .دارد از برنامه های این شبکه نقشجوانان  بر استقبال  جمی  ی ماهواره شبکه کیفیت     

  ضریب همبستگی پیرسون براي فرضیه فرعی نتایج  : جدول 

 ها شاخص مولفه
از برنامه های شبکه جوانان  استقبال

 جم

 جمی  ی ماهواره شبکه

 **717. ضریب همبستگی پیرسون

 111. داری معنی

 483 تعداد
 دار معنی 10/1در سطح **

از برنامه های این جوانان  بر استقبال  جمی  ی ماهواره شبکه کیفیت دهد که یمنتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان 

( r=717/1)و با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده ( 11/1از  تر کوچکسطح معناداری ) دارد شبکه نقش

  .در سطح باالیی استاز برنامه های این شبکه جوانان  بر استقبال  جمی  ی ماهواره شبکه کیفیتنقش 

                                                           

 



 : تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم - 

 .دارد نقشجوانان  یاقتصاد طیشرابر    جمی ماهوارهی  شبکه

  ضریب همبستگی پیرسون براي فرضیه فرعی نتایج  : جدول 

 جوانان شرایط اقتصادي ها شاخص مولفه

 جمي  ي ماهواره شبکه

 **584. ضریب همبستگی پیرسون

 111. داري معنی

 483 تعداد
 دار معنی 10/1در سطح **

سطح ) دارد نقشجوانان  یاقتصاد طیشرابر    جمی ماهوارهی  شبکه دهد که یمنشان  نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون

ی  شبکهمیزان اهمیت ( r=584/1)و با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده ( 11/1از  تر کوچکمعناداری 

   .در سطح متوسط استجوانان  یاقتصاد طیشرابر    جمی ماهواره

 : تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم -4

 .دارد نقشجوانان  بر اعتقادات مذهبی   جمی ماهوارهی  شبکه

 4ضریب همبستگی پیرسون براي فرضیه فرعی نتایج  :4جدول 

 جوانان دات مذهبیااعتق ها شاخص مولفه

 جمي  ي ماهواره شبکه

 **711. ضریب همبستگی پیرسون

 111. داري معنی

 483 تعداد
 دار معنی 10/1در سطح **

سطح ) دارد نقشجوانان  بر اعتقادات مذهبی   جمی ماهوارهی  شبکه دهد که یمنتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان 

ی  شبکهمیزان اهمیت ( r=711/1)و با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده ( 11/1از  تر کوچکمعناداری 

     .در سطح باالیی استجوانان  بر اعتقادات مذهبی   جمی ماهواره

 : تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی پنجم -5

 .دارد نقشجوانان  یتیشخص یها یژگیوبر    جمی ماهوارهی  شبکه     

 4ضریب همبستگی پیرسون براي فرضیه فرعی نتایج  :5جدول 

 جوانان یتیشخص يها یژگیو ها شاخص مولفه

 جمي  ي ماهواره شبکه

 ** 61. ضریب همبستگی پیرسون

 111. داري معنی

 483 تعداد
 دار معنی 10/1در سطح **

 نقشجوانان  یتیشخص یها یژگیوبر    جمی ماهوارهی  شبکه دهد که یمنتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان       

میزان ( r=1/ 61)و با توجه به مقدار ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده ( 11/1از  تر کوچکسطح معناداری ) دارد

    .در سطح متوسط استجوانان  یتیشخص یها یژگیوبر    جمی ماهوارهی  شبکهاهمیت 



 .دارد نقشجوانان فرهنگ  رییتغ بر جمی  ی ماهواره شبکه     

 جوانانفرهنگ  رییتغ بر جمي  ي ماهواره شبکهمدل همبستگی چندگانه بین  :6جدول 

 خطای معیار برآورد تعیین اصالح شدهضریب  ضریب تعیین همبستگی چندگانه

.783a .613 .614 .5 378 

a .جمی  ی ماهواره شبکه: بینی کننده پیش 

باشد که این مقدار،  می 783/1برابر با جوانان فرهنگ  رییتغ و جمی  ی ماهواره شبکهضریب همبستگی چندگانه بین      

را جوانان فرهنگ  رییتغکه میزان است  614/1برابر با همچنین ضریب تعیین اصالح شده . دهد همبستگی باالیی را نشان می

 4/61 جمی  ی ماهواره شبکهاستفاده از به عبارت دیگر . دهد نشان می جمی  ی ماهواره شبکهاستفاده از در نتیجه تغییرات 

 .کند را تبیین میفرهنگی در جوانان ت از تغییرادرصد 

 

 جوانانفرهنگ  رییتغ و جمي  ي ماهواره شبکهمعناداري همبستگی چندگانه بین :7جدول 

 F Sig مجذور میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات مدل رگرسیون

 167.335 1 167.335 رگرسیون

 75 .  48 11 .115 باقیمانده 111. 618

  484 636. 7  کل

a .جمی  ی ماهواره شبکه: بینی کننده پیش 

b .تغییر فرهنگ جوانان: بینی شونده پیش 

در سطح  618ن جوانافرهنگ  رییتغ و جمی  ی ماهواره شبکهمحاسبه شده بین  Fشود، مقدار  همانطور که مشاهده می      

توان آن را به جامعه  دار بوده و می مفهوم این موضوع آن است که همبستگی چندگانه محاسبه شده معنی. دار است معنی 15/1

 . آماری تعمیم داد

 جمي  بینی تغییر فرهنگ جوانان از طریق شبکه ماهواره ضرایب بتا براي پیش: 8جدول 

 t Sigآماره  ضریب اصالح شده بتا مدل

 111. 4.544-  (ثابت)

 111. 3.658  783. جمی  شبکه ماهواره

a .تغییر فرهنگ جوانان: بینی شونده پیش 

بینی تغییر  بینی کننده در پیش به عنوان مولفه پیش جمی  با توجه به مقدار ضرایب بتای به دست آمده سهم شبکه ماهواره     

 .واحد است 783/1فرهنگ جوانان برابر با 

 

 

 

 نتیجه گیري

تعداد . اند بودهدانشجوی مرد ( درصد 4/35)نفر  163دانشجوی زن و تعداد ( درصد 7/53)نفر  11 تعداد  نفر 483 نمونهاز 

 یبه منظور بررس. اند بودهدر مقطع فوق لیسانس ( درصد 45/ )نفر  145در مقطع لیسانس و تعداد ( درصد 8/63)نفر  33 



سطح معناداری های . استفاده شده است رنوفیاسم ها از آزمون کولموگروف حاصل از پرسشنامه یها فرض نرمال بودن داده

می باشد و با اطمینان می توان بیان داشت که داده های پژوهش از ویژگی  15/1در همه مولفه های بزرگتر از به دست آمده

  .شده استاستفاده ( آزمون فرضیه های پژوهش)ه هانرمال بودن تبعیت می کنند و از آزمون های پارامتریک برای تحلیل داد

نتایج حاصل از آزمون ها حاکی از این است که کیفیت شبکه ماهواره ای جم بر استقبال جوانان از این شبکه نقش دارد و 

وی در واقع مطابق نظریه های تاثیر ق. با توجه به ضریب همبستگی به دست آمده میزان همبستگی آن در حد باالیی است

ائقه ی مخاطب طراحی شود بر اساس نظریه گلوله ی که محتوا به درستی و مطابق با ذزمان. رسانه این مساله قابل تبیین است

عالوه بر این محتوای جذاب باعث می شود وابستگی مخاطب به رسانه . جادویی تاثیر پیام بر مخاطب غیر قابل انکار است

برنامه های دلخواه خود اختصاص دهد و اینجاست که مطابق نظریه کاشت هر چه میزان و ساعات بیشتری را به بیشتر شده 

 . پرمصرف بیشتر خواهد بود استفاده بیشتر باشد تاثیرگذاری بر مخاطب

مجموعه شبکه های جم با . نتایج حاصل از آزمون ها نشان داده است که شبکه جم بر اعتقادات مذهبی جوانان نقش دارد

برنامه ها در حوزه های مختلف گوی سبقت را از شبکه های داخلی ربوده است و در انجام کارکردهای تعدد و تنوع 

ضمن این که تاثیرپذیری مخاطب در اوقات . خبری، آموزشی و علی الخصوص سرگرمی توانسته است موفق عمل کند

مجاورت فیزیکی کشورهای ایران و  همچنین با توجه به. فراغت و در قالب برنامه های سرگرمی و تفریحی بیشتر است

، این شبکه توانایی جذب مخاطب و تاثیرگذاری فرهنگی و در (مجاورت معنوی)ترکیه و پخش برنامه ها به زبان فارسی 

 .طی آن تاثیرگذاری بر اعتقادات مذهبی و همچنین ویژگی های شخصیتی جوانان را دارد

بیرونی و تعدد شبکه ها و همچنین تکثرگرایی درونی و تعدد محتوا شبکه بررسی ها نشان می دهد که از حیث تکثرگرایی 

    .جم توانسته است موفق عمل کند

نتیجه اینکه  .در نهایت نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که استفاده از برنامه های شبکه جم بر فرهنگ جوانان نقش دارد

برنامه های شبکه های ماهواره ای جدی می باشد و دگرگونی  دگرگونی و تغییر فرهنگ در بین نسل جوان به واسطه پخش

واقعیتی که با سرعت شگفت انگیز خود می رود تا موجبات تحوالت . نسلی یکی از واقعیت های جامعه ایران می باشد

اهمیت  نسلی که دارای ویژگی های نظیر؛ ایدئولوژیک بودن و اهمیت به اعتقادات مذهبی،. فرهنگی و اجتماعی عظیم گردد

دادن به تکنولوژی و استفاده از اطالعات به روز و همچنین عالقه به برخورداری از شرایط اقتصادی مناسب مستقل، 

وابستگی کمتر  به خانواده، عالقه به زندگی در خارج از کشور خود، عالقه به زندگی غیرسیاسی، عالقمند به شرکت در 

اتیک، آمادگی قابل توجه برای تعامل و یادگیری از دیگر ملت ها، تفکر کارهای دست جمعی، برخورداری از خصلت دموکر

بنابراین، یکی از عواملی که می تواند موجب نگرانی ما در خصوص آینده این نسل . واقع بینانه و کاربردی از زندگی هستند

 شود، 

ایرانی از برنامه های شبکه های فارسی  استفاده بدون اطالعات کافی و برنامه ریزی نامناسب خانواده ها، به خصوص جوانان

شبکه های ماهواره ای با پخش .است زبان ناخودآگاه به دلیل تضاد فرهنگی پخش این گونه برنامه ها با فرهنگ اصیل و سنتی

برنامه هایی نظیر انواع مد و پوشش لباس های زنانه غربی، باعث تناقض در نحوه پوشش و ترویج بد حجابی در سطح جامعه 

 .ی شودم

 .پیامدهای نامطلوب برنام های ماهواره ای را در موارد زیر خالصه می نماید مک کوئیل

 .ابزار و وسیله ای برای طبقه غالب برای پیشبرد منافع سرمایه داری می شود -

 .موجب اشاعه ایدئولوژی طبقات حاکم و حذف ایدئولوژی های سنتی و بومی می گردد -

 .رهنگ های سنتی و بومی و فروش کاالهای مصرفی و اطالعاتی گروه غالب می گرددباعث به حاشیه راندن ف -



وسیله ای برای فرهنگ سازی و سلطه ایدئولوژی گروه غالب شده و این ایدئولوژی مسلط، منافع گروه های خاصی را بر  -

 (748-743: 1483لیتل جان، .) گروه های دیگر ترجیح می دهد

داخلی باید با تولید برنامه های به روز، جذاب و غنی فرهنگی با تکیه بر ذائقه مخاطب تمام ای که شبکه ه پرواضح است

 .تالش خود را در جهت تقویت فرهنگی و تاثیر گذاری علی الخصوص بر قشر جوان انجام دهند
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