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  چكيده
پژوهش حاضر، با هدف ارائه مدل علي روابط نفوذ اجتماعي و هنجار ذهنـي بـر نگـرش    

ت دسترسـي و  جوانان به برنامه هاي ماهواره اي با تاكيد بر نقش واسطه اي درك از سهول
 15سودمندي برنامه ها انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش را كليـه افـراد بـاالي    

خوشـه اي چنـد    كـه بـه روش  سال ساكن در شهرهاي استان فارس تشـكيل مـي دهـد    
يافته ها  .با استفاده از پرسشنامه مصاحبه شده استنفر  600 تصادفي  از تعداداي و  مرحله

حاكي از آن است كه متغيرهاي نفوذ اجماعي، هنجار ذهني، سودمندي ادراك شده و درك 
از سهولت دسترسي بر نگرش استفاده از ماهواره اثر مستقيم و معنادار دارند. نتايج تحقيق 
نشان مي دهد كه داليل گرايش افراد به شبكه هاي مـاهواره اي  و ميـزان اثرگـذاري ايـن     

ر آنها، فرايند پيچيده اي است كه به متغيرهـا و عوامـل متعـددي بسـتگي دارد.     شبكه ها ب
برخي از اين عوامل عبارتند از انگيزه و ميـزان اسـتفاده از رسـانه هـا، ميـزان وابسـتگي و       

 دسترسي به رسانه ها، سود معنوي و رضايت حاصله از رسانه و غيره.
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  و بيان مسئله مقدمه .1
در عصر حاضر كه  مي توان آن را عصر انقالب فناوري رسانه اي نام نهاد، پديده اي به نام 

، هـاي سياسـي   در تمامي ابعاد و عرصـه ماهواره توانسته است به شكلي جدي و همه جانبه 
فرهنگي بسياري از جوامع تـاثير گـذار باشـد. ايـن     اقتصادي، ايدئولوژيك و به ويژه عرصه 

مساله بيانگر اين واقعيت است كه فرهنگ ها تنها از طريق عوامل دروني خود، دچار تغيير و 
دگرگوني نمي شوند بلكه مجموعه اي از عوامل خارجي نيز در ايجـاد ايـن گونـه تغييـر و     

نتي ارتباط در سال هاي اخيـر  وسايل  س ).52:1383تحوالت دخيل مي باشند( آزاد ارمكي، 
جاي خود را به وسايل الكترونيكي و ديجيتالي ارتباط از راه دور داده است. وسايل جديـد  
با ظرافت و قابليت هاي بسيار نقش تعيين كننده اي در تغيير ابعاد مختلف جامعه به عهـده  

ه ماندن و دوري دارند. تكنولوژي پديده اي است كه هر جامعه اي هر اندازه كه درصدد بست
گزيدن از جهان برآيد، قادر به مصون كردن خويش از  آثار آن نخواهد شد. به نظر مي رسد 
كه رسانه هاي جمعي از يك سو وحدت اجتماعي را تهديـد مـي كننـد و از سـوي ديگـر      
پادزهري براي تهديداتي هستند كه از طرف سـاير نيروهـاي اجتمـاعي، از قبيـل تحـرك و      

). رسانه هاي 82:1385متوجه همين وحدت مي شود(عريضي و همكاران،دگرگوني سريع، 
جمعي به ويژه تلويزيون كه عامل مهم اجتماعي كردن افراد هستند، نگرش هـا، ارزش هـا،   
رفتارها و ادراكات ما  را از جهان واقعي، شكل مي دهند و ايجاد مي كنند. بنابراين نيازمندي 

تيابي بـه رفـاه بيشـتر، بهتـر زيسـتن و ارضـاي نيـاز        انسان امروز به اطالعات در جهت دس
كنجكاوي، قدرت ساخت و شكل دهي افكار عمومي را به رسانه ها داده است و رسانه هـا  
به عنوان منابع اطالعاتي و شكل دهنده افكار وتصورات ما از محـيط پيرامـون بـه ويـژه در     

قـرار دارنـد نقـش مهـم و      مورد رويدادهايي كه خارج از دسترس، ديد و تجربه مستقيم ما
هـاي خـاص    ماهواره بـا ويژگـي  ).79:1393برجسته اي ايفا مي كنند(فريز هندي و ادريسي،

، چرا كه اين پديـده  ددر درازمدت ساختارهاي ارزشي جامعه را دگرگون ساز دتوان خود مي
 تواند بر افكار عمومي و تغيير نگرش افراد به مسائل اجتماعي و فرهنگي تـأثير شـگرف   مي

داشته باشد و منش اساسي در تفسير باورها، اعتقادات و نگرش افراد نسبت به موضـوعات  
از طرفي در سال هاي اخير، دشمن با تهاجم گسترده فرهنگي هويتي و اعتقادي داشته باشد. 

سعي كرد ايمان و مقاومت مردم ايران را در هم بشكند و با انتخاب روش نرم و تـرجيح آن  
رد تازه اي را آغاز كرده است. در تهديد نـرم، از روش القـاء و اقنـاع    بر جنگ سخت، هماو

سازي بهره گيري مي شود، در حالي كه روش اعمال تهديـدات سـخت، اسـتفاده از زور و    
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اجبار است. در اين تهديد، هدف تاثبرگذاري بر انتخاب ها، فرايند تصميم گيري و الگوهاي 
فرهنگي اسـت.  بنـابراين دشـمن بـا بـه راه      رفتاري حريف و در نهايت سلب هويت هاي 

انداختن جنگ فرهنگي و نرم در مقابل ايران صف آرايي كرده  است و الزم است شيوه ها، 
ابزارها، اهداف و راهبردهـاي دشـمن را در ايـن مسـير، شناسـايي و بـراي مبـارزه بـا وي         

  ).25:1395تمهيدات الزم را در نظر گرفت( عيوضي و همكاران،
ن پژوهش ضروري است با توجه به نقش مهم ماهواره و پيامدهاي آن بـه ايـن   لذا در اي

، مـاهواره تـا   فارس موضوع بپردازيم كه با توجه به شرايط اجتماعي، سياسي، ديني، استاني 
  شود. چه حد توانسته سبب تغيير نگرش مردم نسبت به موضوعات رايج در جامعه

  
  ضرورت و اهميت تحقيق .2

ادي از زندگي را در بر گرفته اند. به نوعي كه تركيب رسـانه  بـا زنـدگي    رسانه ها بخش زي
روزمره و امر روزمره با  امر رسانه اي در حال تبديل شدن به طبيعت زندگي امروزي است. 
ادغام فزاينده امر روزمره  با امر رسانه اي بيش از هر چيز ناشي از گسترش و نفـوذ وسـيع   

ساحت زندگي روزمره است كه موجب پيچيـده تـر و چنـد    رسانه ها در جهان اجتماعي و 
). امـروزه  104:1395بعدي شدن زندگي روزمره و فرهنگ شده است( مهدي زاده و اتابك،

كشورها و ملل در حال توسعه، براي دستيابي به استانداردهاي همه جانبـه در كليـه شـئون    
معي براي نيـل بـه توسـعه    خويش، نا گزير از اطالع رساني و به كارگيري وسايل ارتباط ج

متوازن و همگون هستند. وسايل ارتباط جمعي با پوشش وسيع مخاطبان در جوامع انساني، 
بيش از هر وسيله ديگري مي توانند افكار عمومي را با نوآوري هاي جديد و مفاهيم الزمـه  

اد توسعه آشنا سازد. بر اين اساس، اطالع رساني صحيح و متناسب با مخاطبـان بـراي ايجـ   
ارتباط موثر و تغيير رفتار آنان مـي توانـد بسـيار كارسـاز و كارگشـا باشـد( خـرازي آذر و        

). از طرفي در فضـاي پيشـاهم گرايـي راه انـدازي و اداره شـبكه هـاي       70:1395همكاران،
تلويزيوني در اختيار بازيگران قدرتمند نظير دولت ها و شـركت هـاي بـزرگ بـود، تعـداد      

دود و انگشت شمار بود و دريافت سيگنال هاي تلويزيـوني اغلـب   هاي تلويزيوني مع شبكه
در قلمرو ملي ممكن بود؛ اما در فضاي پساهمگرايي تاسيس شبكه هاي تلويزيوني به ويـژه  
تلويزيون هاي اينترنتي سهل الوصول است، تعدد و تكثر اين شبكه ها باال است و به واسطه 

واره اي امكان كنترل و سياست گذاري منسجم ماهيت فراملي اينترنت و نيز شبكه هاي ماه
در قلمرو ملي، تا حد زيادي از ميان رفته است. اين پيامد ها كه همـه ناشـي از هـم گرايـي     
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است، اغلب كشورها را واداشته تا در سياست هاي رسانه اي خـود تجديـد نظـر كننـد. در     
غـام شـده انـد يـا     بعضي كشورها حتي نهادهاي متعدد سياست گذاري رسانه اي در هم اد

). همچنـين  Donders&Evens،420:2013نهادهاي جديدي تاسيس شده اند( ايونز و داندرز،
نظريات مختلف ارتباطي و جامعه شناختي به صراحت بر نقش رسانه هاي ارتباطي از جمله 
تلويزيون، مطبوعات و فناوري هاي نوين ارتباطي در ساخت ذهنيت مخاطبان درباره محيط 

فرايند اجتماعي كردن و جامعه پذيري آحاد مختلف اجتمـاع تاكيـد مـي كننـد.     و همچنين 
گرايي يا احساس نزديكي يا دوري  از ساير قوميت هـا  و گـروه هـا ي اجتمـاعي  نيـز       هم

ذهنيتي است كه به ميزان زيادي متاثر از تجربيات و ارتباطات رودررو يا بازنمـايي اقـوام و   
ارتبـاط جمعـي اسـت. چنانچـه گربنـر در نظريـه كاشـت،        افراد غير قومي در رسانه هـاي  

تلويزيون را عامل اصلي نهادينه كردن نوع نگـاه و فرهنـگ آمريكـايي در ذهـن جوانـان و      
). جـورج گربنـر صـاحب    81:1395مخاطبان اين كشور مي داند( خرازي آذر و همكـاران، 

رش هـا و  تئوري كاشت، اذعان مي كند كـه رسـانه هـاي جمعـي بـه ويـژه تلويزيـون نگـ        
هايي را كه از قبل در فرهنگ وجود داشته اند، پرورش مي دهند و ايـن ارزش هـا را    ارزش

در بين اعضاي يك فرهنگ حفظ و تكثيـر مـي كننـد. در عـين حـال تلويزيـون بـه طـور         
اي يك ديدگاه غير واقعي از جهان را در ذهن مخاطب كشت مي كند و هويت هاي  فزاينده

). 194:1395در او بـه وجـود مـي آورد(بهراميـان و يـاقوتي،      فردي و فرهنگي جديـدي را 
در جامعه اطالعاتي كنوني، رسانه هاي فراگيري همچون تلويزيون مـاهواره اي بـه   بنابراين 

يكي از منابع توليد و بازتوليد توزيع معرفت تبديل شده اند، به طوري كه شناخت تصوير و 
پيراموني شكل مي دهند. امروزه تلويزيون با هاي  درك نسل هاي كنوني را از محيط و پديده

كمك فناوري ماهواره، با گذشتن از مرزهاي ملـي يـك كشـور قـادر بـه پخـش و انتشـار        
ها و عناصر فرهنگي يـك جامعـه در ميـان جوامـع ديگـر اسـت. خاصـيت فراملـي          ارزش

اي تلويزيون ماهواره اي  باعث شده است كه تغييرات و تحوالت هويتي در بيشتر كشـوره 
توان اذعان كرد كـه تغييـرات سـريع در     جهان با شتاب زيادي همراه شود. بدين ترتيب مي

فناوري هاي ارتباطات و اطالعات و اهميت نقش رسانه ها در زندگي شخصـي و گروهـي   
افراد جامعه، نتايج مختلفي را در پي داشته؛ كه يكي از آن ها تغيير هويت فرهنگي و ايجـاد  

ين افراد يـك جامعـه و تـرويج ارزش هـاي فرهنگـي، اجتمـاعي و       تفاوت هاي فرهنگي ب
ــان و          ــت( بهرامي ــوده اس ــومي ب ــاي ب ــگ ه ــر در فرهن ــاي ديگ ــگ ه ــي فرهن اخالق

).در سال هاي اخير در جامعه ايـران عـالوه بـر شـبكه هـاي تلويزيـوني       189:1395ياقوتي،
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ـ    د. بخـش عمـده   داخلي، كانال هاي تلويزيون ماهواره اي ضريب نفوذ بااليي پيـدا كـرده ان
مخاطبان تلويزيون ماهواره اي، جوانان ايراني هستند كه در طول شبانه روز در معرض ايـن  
رسانه قرار دارند. با توجه به اهميت نقش جوانان در جامعه و تاثير پذيري گسترده اين نسل 

بـر   ازاجتماع، پژوهش حاضر در صدد است به مطالعه تاثير استفاده از تلويزيون  ماهواره اي
  نگرش جوانان و ابعاد مختلف آن بپردازد. 

  
  پيشينه و ادبيات تحقيق .3

يكي از مسائل اساسي دردوران كنوني، مساله هويت ملـي يـا جمعـي اسـت، كـه رشـد و       
هـا بـويژه مـاهواره،چالشها و فرصت هايي را بـراي آن پديـد آورده اسـت.    توسـعه رسـانه

ي اين نـوع رسـانههـا بـرارزش ها، باورها، هويـت  بررسي تاثيرات و پيامدهاي مثبت يا منف
فرهنگي و ملي و نيز شناسائي پيامـدهاي ايـن پديـدههاي فرامـدرن و درك ابعـاد مـبهم و       
ناشناختهĤن از اهميت چشمگيري برخوردار است. دردوران كنوني، رسانههــا و از جملــه   

در بيشتر جوامع، در مباحث  مـاهواره همـواره از آن دسـت عوامـل ومتغيرهايي بوده اند كه
 بـوده انـد( حقيقـي،    و مطالعات مربوط به هويت چه در سطح فردي و چه ملـي، حاضــر 

در اين راستا، شبكه هاي ماهواره اي در صدد همراه كردن مردم با خود هستند و . )52:1391
نمايند و به همين سبب، از تبيليغات ايجابي و سخنان و مناظره هاي مجاب كننده استفاده مي

براي همسو كردن مخاطبان  با خود از هيچ تالشي فروگذار نمي كنند. بسياري از افرادي كه 
به تقليد و پيروي از اين شبكه ها پرداخته اند، بهانه اي جز همرنـگ شـدن بـا جماعـت را     

هـاي  توجه بـه اهميـت و گسـتردگي رسـانه     ). با14:1393ندارند( خوانين زاده و همكاران،
پردازان مختلفي را به خود له تأثيرپذيريمخاطب از محتواي رسانهها توجه نظريهجمعي، مسئ

معطوفداشته است كه هر چند توافقي ميان آنان وجود ندارد، اما نظريههاي متعدديرا در ايـن  
كـرده انـد(گلچين و    پذيري و تأثيرات دراز مدت پيـام مطـرح  زمينه بهويژه در مورد جامعه

ساس نظريه رفتار هـدايت شـده، تفاوتهـاي فــردي در برداشــت      بر ا).82:1391همكاران،
ذهنـي از كنتـرل رفتار، به طور مستقيم بر اسـتفاده از فنّـاوري اطالعـات و ارتباطـات تـأثير 

، همچنين آموزش و تجربه، تأثيري مثبت و مــستقيم بــر اســتفاده از فنّــاوري     مي گذارد
 & Burton-Jones ز و هوبنــــا، (بــــورتن جــــون ارتباطــــات دارد اطالعـــــات و

Hubona,709:2006.( طبق نظرية كاشت، رسانه ها بر افكار و رفتار استفاده كنندگان همچنين
ها با تكرار پيامها در سبك و سياق واحد ومشترك، در تالشاند تا  . رسانهتاثير مي نهند خود



 ...هاي  جوانان به برنامه ارائه مدل علي روابط نفوذ اجتماعي و هنجار ذهني بر نگرش   158

كمـك كننـد.   جامعه  شـدن دست يك سبك زندگي را عمومي ساخته و از اين نظر به يك
فرهنگها  سنتي و خرده ترتيب، آنها همواره در جهت تخريب اقليتها، سبكهـاي زنـدگيبدين

زمينة مشترك فرهنگي و  هايي كه از تلويزيون پخش مـيشـوند، از يـك عمل ميكنند. برنامه
سـبك زنـدگي   (مشـترك   اجتماعي برخوردارند و انـواع برنامـههـا از الگوهـا و سـبكهـاي

. همچنين قدرت هنجارآوري رسانه ها شگفت انگيز است. چنان كـه  تبعيت ميكنند )شهري
در نظريه كاشت مطرح شد، انواع رسانه ها قادر به پذيرش دروني سازي نگرش مورد نظـر  
در ميان مخاطبان و بينندگان هستند. در واقع، رسانه ها در تالش اند بـا تكـرار پيـام هـا در     

ندگي را عمومي ساخته و يك جامعه يك دست ايجـاد  سبك و سياق مشترك، يك سبك ز
كنند. بدين سبب، رسانه ها مي توانند با انواع برنامه ها يشان آنچه را در نظـر افـراد جامعـه    
بدتركيب ، مسخره  و زشت بوده است، جالب، جديد  و زيبا بنمايانند و زمينه پـذيرش آن  

اگر در گذشته، وراثت، .)130:1393اكبري، پديده هاي نا مطبوع را فراهم كنند. (طالبي دلير و
گيري شخصيت وتعليم وتربيت يك فرد به حساب  محيط و خانواده، سه عامل اساسي شكل

آمدند، امروزه با توجه به گستردگي و اثرگذاري وسايل ارتباط جمعي بـر افـراد جامعـه     مي
زاده و  يزيون( رحمـان توان عامل چهارم را به اين مجموعه افزود؛ يعني عامل راديو و تلو مي

آسيب هاي اجتماعي كه شامل هر نوع عمل فردي و يا جمعي اسـت  . )238: 1390غفاري 
كه در چارچوب اصول اخالقي و قواعد عام عمل جمعي يا غير رسمي جامعه محل فعاليت 
كنشگران قرار نمي گيرد و در نتيجه با منع قانوني و يا قبح اخالقي و اجتمـاعي  رو بـه رو   

دد، به عنوان اعمالي  كه هنجارهاي كل جامعه را مورد تعرض قرار مي دهد و نظـام  مي گر
اجتماعي را تهديد مي كننـد، در هـر جامعـه اي حـائز اهميـت جـدي هسـتند.( اميـري و         

ــاران، ــينگر  )120:1390همكــ ــات، ســ ــق تحقيقــ ــكيSinger:1981( طبــ  )، راپازينســ
)Rapaczynski:1984،( )فوتولFotul:1986 برنامه هاي ماهواره اي غير متعارف در ) معتقدند؛

مخاطبان بويژه كودكان و نوجوانان، خشونت، عصبانيت، اختالالت رواني، فراموشكاري، بي 
عاطفگي و احساس بيگانگي يا بي خويشتن شدگي ايجاد مي كند  اغلب افرد در عين حالي 

كند، آن ها فراهم ميكه اعتقاد دارند ماهواره اوقات فراغت مناسب و لحظات شادي را براي 
در عين حال نگران تغييراتي كه ماهواره به داليـل مسـايل خـانوادگي در سـاختار زنـدگي      

).از طرفي افراد مختلف 5: 1391خانوادگيشان به وجود مي آورد نيز هستند(پيري و ديگران، 
آورند و از آنها براي مقاصد مختلفي استفاده  هاي مختلف به اين تلويزيونها روي ميبا نقش

همچنين الگوي غالب استفاده از تلويزيونهاي مـاهواره اي بـه تسـهيل يـا تكميـل       .كنندمي
ارتباطات وپيوندهاي اجتماعي مربوط مي شود تا به جبران اين ارتباطات و پيونـدها منجـر   
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ها ورفتارهاي ديني در دو گروه ). ميانگين اعتقاد به باور28:1387شود (جهانگردي و شهابي،
كسانيكه به ماهواره دسترسي دارند و كسانيكه به ماهواره دسترسـي ندارنـد، تفـاوت قابـل     

اي كه كسانيكه از ماهواره استفاده نمي كنند بيشتر به باورها توجهي با يكديگر دارد؛ به گونه
چنـين تحقيقـات نشـان    ).هم68:1386اند( افهمـي و همكـاران،  و رفتارهاي ديني پايبند بوده

دهد كه به طور كلي، عامل عمده تأثيرگذار بر نگرش نو ، رسانه ها و فناوري هاي نوين  مي
بـراي مطالعـه   ).147:1391مانند اينترنت و بخصوص ماهواره است( تاجبخش و همكـاران، 

نيـاز بـه    1980عوامل  تعيين كننده پذيرش و كاربرد فناوري به عنوان يـك رفتـار در دهـه    
حي الگويي در اين زمينه كانال احساس مي شد. الگوي پذيرش فناوري ديـويس پاسـخ   طرا

مناسبي به اين نياز بود. اين الگو به صورت اختصاصي، رفتارهاي اشخاص را در ارتباط بـا  
كاربرد رايانه و انواع فناوري ها توضيح مي دهد. اين الگو هم براي پيش بيني و هم توضيح 

ست و نمونه اي در سطح عوامل فردي اسـت( خراسـاني و همكـاران،    رفتار كاربران مفيد ا
).اساس اين الگو را دو عامل سهولت استفاده ادراك شـده و سـودمندي ادراك شـده    1390

تشكيل مي دهند. سهولت استفاده ادراك شده به ميزان باور فرد به اينكه استفاده از رايانه نياز 
هد داشت و سودمندي ادراك شـده  بـه ميـزان    چنداني به تالش فيزيكي و ذهني وي نخوا

باور فرد به اينكه استفاده از رايانه موجب باال بردن عملكرد كاري او مي شـود، اشـاره دارد،   
اين دو عامل نيز موجب تصميم گيري يا قصد دهني براي استفاده از آن فناوري مي شـوند،  

در واقـع قصـد ذهنـي، ميـزان     در واقع قصد ذهني، براي استفاده از آن فناوري مـي شـوند،   
) معتقد اسـت  1989ديويس ().2008پذيرش فناوري را تعيين مي كند( اسريت و همكاران،

كه درك از سهولت دسترسي و درك از سـودمندي اسـتفاده از فنـاوري، هـر دو بـر قصـد       
. كنـد  استفاده افراد از فناوري تأثير دارند، بدين طريق استفاده يا عدم اسـتفاده را تعيـين مـي   

سودمندي ادراك شده اثر معنادار بيشتري نسبت به سهولت ادراك شده بر استفاده از فناوري 
تري با پذيرش استفاده كنندگان از تكنولـوژي دارد.   دارد. سودمندي ادراك شده ارتباط قوي

دهد درجات بـاالي سـودمندي ادراك شـده و سـهولت ادراك شـده درجـه        نتايج نشان مي
 Tibenderanaدهد (تي بن درانا و همكـاران،  از سيستم واقعي را نتيجه ميباالتري از استفاده 

et al,2010 :63  .() شن وادرShen & Eder:2009:3 نيز نقش سودمندي ادراك شده و لذت (
هـاي قصـد اسـتفاده رفتـاري از تجـارت مجـازي        بيني كننـده  ادراك شده را به عنوان پيش

   درپژوهش خود به اثبات رساندند .
در تحقيقات خود ثابت ) Afari-Kumah E, Achampong:2010:1كوما و  اچامپونگ( افري

كردند كه ادراك از سهولت و ادراك از سودمندي بر نگرش استفاده از فناوري رابطـه دارد.  
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همچنين تحقيقات حاكي از آن است كه تاكيد بر ارزش هاي شخصـي و نگـرش افـراد بـه     
 گـونگي گذرانـدن اوقـات فراغـت جوانـان رابطـه دارد      تلويزيون، ماهواره و اينترنت بـا چ 

  ).74:2016(صديقي و همكاران،
امروزه گسترش وسايل ارتباطي سبب رويارويي انسان با اطالعات گوناگون و متنـوع از  
محيط هاي مختلف شده است كه نتيجه و پيامد آن تاثير بر روي تمام جوانب ديگر زندگي 

هاي  امروزه به وسيله رسانه ها مخصوصا ماهواره انتخابو از جمله نگرش افراد بوده است. 
فراواني در برابر فرد وجود دارد كه سبب ايجاد هويت هاي گوناگون گرديده اسـت. شـايد   
بتوان گفت تا به امروز  تحقيقاتي در زمينه نگرش افراد نسبت به برنامه هاي ماهواره به طور 

و نقش برنامه هاي ماهواره بر مد و فرهنگ  خاص نشده است چرا كه اكثر تحقيقات به تاثير
لذا اين تحقيـق  ). 154:1392موجد در جوامع مختلف پرداخته بود(خسرو شاهي و سلطاني،

سعي دارد با بهره گيري از پيشينه موجود، مدلي در مورد عوامل تاثير گذار بر نگرش جوانان 
 به برنامه هاي ماهواره اي ارائه نمايد.
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  روش انجام تحقيق .4
روش اجراي اين پژوهش، توصيفي،از نوعپيمايشي و طـرح پـژوهش از نـوع طـرح هـاي      

پژوهش روابط ميان متغيرها در قالـب مـدل علـي تحليـل     همبستگي است؛ چرا كه در اين 
سـال و   15مسير مورد بحث قرار مي گيرد. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل تمامي افراد 

. براي انتخاب نمونه، از روش N)=1940469باالتر در مناطق شهري استان فارس مي باشد.( 
اده استفاده گرديد. شـهرهاي  چند مرحله اي و به شيوه تصادفي س - نمونه گيري خوشه اي 

انتخاب شده شامل شيراز، فيروزآباد، الرستان، آباده، داراب و ممسني هستند كه با استفاده از 
نفر انتخاب شد.  براي گردآوري داده هـا بـر اسـاس     600فرمول كوكران نمونه اي برابر با 

ــر ســهولت اســتفاده ادراك شــده و ســودمندي ادراك شــده    ــون پرسشــنامه هــاي متغي م
)، نگرش نسبت به تمايل استفاده از شبكه هاي ماهواره و هنجار ذهني بـوك و  2001وكيم(

پرسش بـر   48 ) پرسشنامه اي حاوي 2006)، نفوذ اجتماعي كابرا و ديگران(2005ديگران(
با توجه به استاندارد بودن پرسش نامه ها و از آن جا كه بين  اساس طيف ليكرت تنطيم شد.

استفاده در تحقيق حاضر همبستگي نسبتاً خوبي وجود دارد ، روايي سـازه  متغير هاي مورد 
اين پرسش نامه قبالً توسط پژوهش گران مختلف به طور مكرر تأييد شـده اسـت. جهـت    
تعيين روايي ابزار اندازه گيري و اين كه ابزار مورد استفاده تا چه حد متغيرهاي مورد نظر در 

مدل) را مي سنجد، از  روايي محتوايي  استفاده نمـوده  تحقيق حاضر( متغيرهاي موجود در 
ايم. از آن جا كه پرسش نامه مورد استفاده در اين تحقيق توسط محققان مختلـف بـه طـور    
مكرر مورد استفاده قرار گرفته است و طبق قضاوت خبرگان، سواالت تشكيل دهنده ابـزار  

كنند، پس مي توان با اطمينان خاطر  دقيقا متغيرهاي مورد نظر در تحقيق را اندازه گيري مي
بااليي روايي محتوايي ابزار اندازه گيري را مورد تأييد قرار داد . بـراي تعيـين پايـايي ابـزار     
اندازه گيري كه از ويژگي هاي فني ابزار محسوب مي شود و اين كه ابزار مورد اسـتفاده در  

. از روش آلفـاي كرونبـاخ   شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني بـه دسـت مـي دهـد     
  ) ارائه شده است .1استفاده شده كه نتايج حاصل از آن در جدول زير(

  مقدار آلفاي كرونباخ به دست آمده متغيرها .1جدول
  آلفاي كرونباخ  تعداد گويه ها  مؤلفه ها

  86/0  11  سهولت استفاده ادراك شده
  73/0  10  سودمندي ادراك شده
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  78/0  9  نگرش
  89/0  9  هنجار ذهني
  91/0  9  نفوذ اجتماعي

  
همان طور كه از نتايج جدول فوق بر مي آيد مي توان گفت ابزار اندازه از پايايي خوبي 

  برخوردار مي باشد.
  

  ها يافته .5
با توجه به اين امر كه ماتريس همبستگي مبناي تجزيـه و تحليـل مـدل هـاي علـي اسـت،       

) 2معني داري آنها در جـدول شـماره (  ماتريس همبستگي متغيرهاي مورد بررسي و سطح 
  .آورده شده است

  ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش .2جدول 
  6  5  4  3  2  1  متغيرها

            1  سودمندي استفاده از ماهواره

          1  668/0**  سهولت استفاده از ماهواره

        1  376/0**  355/0**  نفوذ اجتماعي

      1  538/0**  266/0**  442/0**  هنجار ذهني

    1  388/0**  371/0**  600/0**  685/0**  نگرش به استفاده

01/0 P <**05/0 P <*  

مالحظه مي شود كه از ميان متغيرهاي برونزا (نفوذ اجتماعي و  - 5- 7با توجه به جدول 
) داراي باالترين 371/0)و نفوذ اجتماعي با (388/0هنجار ذهني)،به ترتيب هنجار ذهني با (

هسـتند كـه هـر دوي ايـن      نگرش اسـتفاده از مـاهواره  تا پايين ترين ضريب همبستگي با 
معنادار هستند. از ميان متغير هاي درونـزا   01/0ه ترتيب در سطح ضرايب به لحاظ آماري ب

سـهولت  ) و 685/0( سـودمندي اسـتفاده از مـاهواره   (سودمندي، سهولت) نيز به ترتيـب  
نگرش استفاده ) باالترين تا پايين ترين ضريب همبستگي را با  600/0( استفاده از ماهواره
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معنـادار هسـتند.    01/0دارا هستند كه هر دو اين ضرايب از نظر آماري در سطح  از ماهواره
همچنين در ماتريس مذكور ضريب همبستگي مربوط به رابطه نگرش استفاده از مـاهواره و  

)  باالترين ضريب همبستگي و ضـريب همبسـتگي مربـوط بـه     685/0سودمندي استفاده (
  كمترين ميزان ضريب همبستگي هستند. ) 266/0رابطه بين هنجار ذهني و سهولت (

در اين پژوهش براي بررسي اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي برونزا(نفوذ اجتماعي 
و هنجار ذهني) و درونزاي تحقيق (سودمندي و سهولت) بر نگرش استفاده از ماهواره، يك 

هـا در   ضيهمدل فرضي بر اساس پيشينه نظري و تجربي طراحي شده كه بررسي همزمان فر
هاي برازندگي مدل و نمودار مدل برازش شـده   گيرد ومشخصه قالب مدل اوليه صورت مي

نگرش استفاده ار ماهواره بر اساس متغيرهاي برونزا و درونـزا ارائـه مـي گـردد. اطالعـات      
ــدول (  ــدرج در ج ــر     3من ــا ب ــتقيم متغيره ــرات مس ــورد اث ــي در م ــث و بررس ــه بح ) ب

  پردازد. مي  يكديگر

  برآوردهاي ضرايب اثر مستقيم .3جدول 
  t  خطاي استاندارد برآورد  پارامتر استاندارد شده  متغيرها                         برآوردها

        اثر مستقيم نفوذ اجتماعي بر:
  14/2  03/0  14/0*  درك از سودمندي
  40/6  02/0  31/0**  درك از سهولت

  44/4  03/0  18/0**  نگرش
        بر:اثر مستقيم هنجار ذهني 
  76/5  02/0  37/0**  درك از سودمندي
  63/2  03/0  13/0**  درك از سهولت

        اثر مستقيم درك از سودمندي نقش بر:
 96/4  02/0  53/0**  نگرش

        اثرمستقيم درك از سهولت بر:
  80/2  03/0  17/0**  نگرش

  61/14  01/0  66/0**  درك از سودمندي

01/0 P <**05/0 P <*  
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با توجه به اطالعات مندرج در جدول فوق، اثر مستقيم نفـوذ اجتمـاعي بـر سـودمندي     
 01/0) از نظر آماري در سـطح  = 14/2tو با توجه به مقدار( 14/0برابر با استفاده از ماهواره 

 31/0برابر با معنادار است. همچنين اثر مستقيم نفوذ اجتماعي بر سهولت استفاده از ماهواره 
معنـادار اسـت. در نهايـت اثـر      01/0) از نظر آماري در سـطح  = t 40/6و با توجه به مقدار(

 t 04/4و با توجه به مقدار( 18/0برابر با مستقيمنفوذ اجتماعي بر نگرش استفاده از ماهواره  

  معنادار مي باشد. 01/0) از نظر آماري در سطح =
تحليل داده ها، اثر مستقيم هنجار ذهنـي بـر سـودمندي    با توجه به نتايج بدست آمده از 

 01/0) از نظر آماري در سـطح  = 76/5tو با توجه به مقدار( 37/0برابر با استفاده از ماهواره 
معنادار است. همچنين با توجه به نتايج بدست آمده ، اثر مستقيم هنجار ذهني بـر سـهولت   

 01/0) از نظر آماري در سطح = t 63/2به مقدار( و با توجه 13/0برابر با استفاده از ماهواره 
  معنادار است.

با توجه به نتايج بدست آمده، اثر مسـتقيم سـهولت اسـتفاده از مـاهواره بـر سـودمندي       
 01/0) از نظر آماري در سطح = 61/14tو با توجه به مقدار( 66/0برابر با استفاده از ماهواره 

نتيجه گيري كرد كه سـهولت اسـتفاده از مـاهواره بـر     معنادار است. بنابراين مي توان چنين 
  درك از سودمندي آن تأثير مستقيم و مثبت دارد.

با توجه به نتايج بدست آمده، اثر مستقيم سودمندي استفاده از مـاهواره بـر نگـرش بـه     
 01/0) از نظــر آمــاري در ســطح = 96/4tو بــا توجــه بــه مقــدار( 53/0برابــر بــا مــاهواره 
  است.  معنادار
ا توجه به اطالعات مندرج در جدول فـوق، اثـر مسـتقيم درك از سـهولت اسـتفاده از      ب

) از نظر آماري در = 80/2tو با توجه به مقدار( 17/0برابر با ماهواره بر نگرش استفاده از آن 
  معنادار است.  01/0سطح 

تفاده از در ادامه به بحث پيرامون اثرات مستقيم، غيرمستقيم و كل متغير ها  بر نگرش اس
  ماهواره پرداخته مي شود.

  ضرايب استاندارد شده اثرات مستقيم، غيرمستقيم و اثرات كل متغيرها .4جدول 
  بر قصد استفاده از ماهواره

  متغيرها
واريانس تبين   اثرات كل  اثرات غيرمستقيم  اثرات مستقيم  برآوردها

  شده
  56/0        به روي نگرش استفاده ازماهواره از:
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  46/0** 28/0** 18/0**  اجتماعينفوذ 

  25/0** 25/0** -   هنجار ذهني

  41/0** 24/0** 17/0**  درك از سهولت

  53/0** -  53/0**  درك از سودمندي

  
شود، از ميان متغيرهاي برونزاي پژوهش اثر كل  همانطور كه در جدول فوق مشاهده مي

) بـر نگـرش اسـتفاده از مـاهواره     25/0() و هنجار ذهني 46/0هر دو متغير نفوذ اجتماعي (
معنادار است كه اين امر بيانگر نقش واسطه اي موثر درك از سهولت و سودمندي در ميـان  
اين دو متغير برونزا و نگـرش اسـتفاده از مـاهواره اسـت. متغيـر هـاي واسـطه اي درك از        

ـ   53/0) و درك از سودمندي با اثر كل (41/0سهولت با اثر كل ( أثير آنهـا بـر   ) همگـي بـر ت
نگرش استفاده از ماهواره معنادار بوده كـه نقـش سـودمندي و درك آن از مـاهواره بسـيار      

همچنين ميزان واريانس تبيين شده قصد استفاده از ماهواره در اين پژوهش  چشمگير است.
كه اين موضوع بيانگر اهميت بعضي متغيرهاست كـه در مـدل پـژوهش    است 56/0برابر با 

  رسي قرار نگرفته اند.حاضر مورد بر
هاي برازندگي استفاده شده است. بطور كلي از  جهت بررسي برازندگي مدل از شاخص

هـاي بـرازش    هاي برازندگي متنوعي كه وجود دارد، در اين پژوهش شاخص ميان مشخصه
x2/df  ،RMSEA ،CFI ،GFI  وAGFI هــاي  شــود. در جــدول زيــر مشخصــه گــزارش مــي

  برازندگي مدل پيش بيني قصد استفاده از ماهواره ارائه شده است.

  هاي نكويي برازندگي مشخصه .5جدول 
  بيني قصد استفاده از ماهواره مدل پيش

  برآورد  مشخصه
df/نسبت مجذور كاي به درجه آزادي (

2
x(  37/1  

  99/0  (CFI)شاخص برازندگي تطبيقي 
  99/0  (GFI)شاخص نكويي برازش 

  96/0  (AGFI)شاخص تعديل شده نكويي برازش 
  038/0  (RMSEA)جذر برآورد واريانس خطاي تقريب 
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گزارش شده است، بـرازش   11- 4هاي نكويي برازش كه درجدول  با توجه به مشخصه
همراه بـا  باشد. در ادامه، نمودار مسير مدل برازش شده  بيني در سطح مطلوبي مي مدل پيش

  پارامترهاي برآورد شده(مقادير استاندارد) و اعداد معناداري ارائه شده است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل برازش شده پژوهش

  گيري نتيجه .6
نتايج مدل تحليل مسير نشان داد كه اثر مستقيم نفـوذ اجتمـاعي بـر سـودمندي اسـتفاده از      

شبكه هاي ماهواره اي در زمينه سياست و حكومت، به صورت مستقم ماهواره معنادار است.
و غير مستقيم ابزار گسترش سياست هـاي جهـاني شـدن و گسـترش معيارهـاي فرهنگـي       

در واقع ماهواره ها مي توانند  به صورتي پنهان قالب هاي خاص فرهنگي را خاص هستند. 
وامع وجود دارند و تاثيرات خـود  آسيب هاي اجتماعي، در اكثر ج در ذهن فرد ايجاد كنند.

را مي گذارند. اما آنچه جوامع مختلف را در اين مورد از هم متفاوت مي سازد، نوع نگرش  

درك از 
سودمندي

نفوذ 
 اجتماعي

هنجار ذهني

نگرش 
استفاده از 
 ماهواره

*14/0

**31/0

**37/

**13/0

**53/0  

**17/0

**66/0
44/0  

79/0  

44/0  
درك از 
 سهولت

**18/0  



 167و ديگران   حسن صيف  محمد

اين جوامع به علل به وجود آورنده آسيب هـا و راهكارهـاي اصـالح  و بهبـود آن اسـت.       
اند.  اص دادهآسيب هاي اجتماعي بخش قابل توجهي  از امور و سرمايه ها  را به خود اختص

توجه به اين آسيب ها  منجر به پيشگيري و همچنين  درمان آسيب ها و ارائه فعاليت هايي  
در فضاي ماهواره اي  كه افراد را  از درگير شدن  در فعاليت هاي تخريبي و آسيب زننده بر 

بـا  اين يافته ،  حذر مي دارد، مي توانند بخش مهمي از آسيب هاي اجتماعي را كاهش دهد.
اثـر   همسو مي باشد. همچنين نتايج حاكي از آن است كه)3:2009شن و ادر (پژوهش هاي 

حضـور گسـترده   مستقيم نفوذ اجتمـاعي بـر سـهولت اسـتفاده از مـاهواره معنـادار اسـت.        
م هـ  تكنولوژيهاي اطالعاتي ـ ارتباطي كه از قلمرو ملي عبور كرده و نقاط مختلف دنيا رابه 

شك بر طرز تفكر و سبك زندگي كـاربران آنهـا، تـأثير و تغييـرات     پيوند داده است، بدون 
فراواني راتحميل يا هديـه كـرده اسـت. فرهنگپـذيري ديگـر صـرفاً در محـيط فيزيكـي و         

گيرد بلكه به موازات آن، افراد از محيط فرهنگ مجازي نيز نمي محسوس اطراف ما صورت
وردن مردم جهان به اين ابـزار همچـون   از اين نگاه، روي آ .بهرهمند و با آن منطبق ميشوند

ديگر مواهب تكنولوژي، طبيعي است و الجرم گويا هم اكنون استفاده از مـاهواره بـه دليـل    
اين يافته با   .پيامدهايي كه بردارد، كم و بيش به معضلي براي بيشتر دولتها تبديل شده است

) همسو است. در نهايت  نتايج حاصل از اين پژوهش 28:1387نتايج شهابي و جهانگردي(
نشان داد كه اثر مستقيم نفوذ اجتماعي بر نگـرش اسـتفاده از مـاهواره معنـادار اسـت نفـوذ       
اجتماعي تحت دو عنوان هنجاري و اطالعاتي بيان گرديده است. هنجارهاي ذهني به فشار 

توجـه بـه عقايـد و     گردد، بي ادراك شده از افراد در انجام يا عدم انجام رفتار برمي اجتماعي
نگرش افراد به انجام رفتار. براي مثال بسياري از افراد ممكن است احساس كنند كه با عدم 
تطبيق يك تكنولوژي خاص، آنها ممكن است ديگران را به عنوان يك روش قديمي ادراك 

اعتنا به اينكه  كند، بي ي را براي افراد در تطبيق با تكنولوژي ايجاد ميكنند. اين ذهنيت فشار
بـا توجـه بـه    آيا آنها نگرش مثبت يا منفي نسبت به اين تكنولوژي دارنـد. از طـرف ديگـر    

تكنولوژي هاي نو و ايجاد تنوع در برنامه هاي اين شبكه ها و به دليـل افـزايش مـاهواره و    
ت هاي بصري، اين رسانه ها مخاطبان زيادي را به خود اختصاص دادن موضوعات و جذابي

جلب كرده است. يافته ها نشان مي دهد كه ماهواره ها از نظر ساختار تكنولوژيكي روز بـه  
روز پيشرفته تر مي شوند و در فرايند جهاني ارتباطـات، دسترسـي مخاطبـان را آسـان تـر      

) نيـز يافتـه هـاي    130:1393ي(نتايج حاصل از پژوهش هـاي طـالبي دليـر و اكبـر     كند. مي
  پژوهش حاضر را مورد تاييد قرار مي دهد.
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با توجه به نتايج بدست آمده از تحليل داده ها، اثر مستقيم هنجار ذهنـي بـر سـودمندي    
استفاده از ماهواره معنادار است. رسانه ها و از جمله مـاهواره هـا امكانـات و گزينـه هـاي      
فراواني را در اختيار افراد مي گذارند و افراد را به طور دايم با محرك هاي جديـد و انـواع   

امـروزه جوانـان زمـان زيـادي از شـبانه روز را بـه تماشـاي        ار آشنا مي كنند. گوناگون رفت
هاي ماهواره اختصاص مي دهند و همين امر سبب سستي نظام بيشتر خـانواده هـاي    برنامه

ايراني شده است. برخي كارشناسان معتقدند امروزه جوانان وسـايل ارتبـاط جمعـي سـاده؛     
گوي نيازهاي خود نمي دانند، به همين علت هميشه به همانند تلويزيون و يا ويدئو را جواب

هاي  دنبال راهي هستند كه از راه هاي مختلف با دنياي بيرون از خود در ارتباط باشند. برنامه
ماهواره اي زمينه ساز مفاسد اخالقي و اجتماعي است و بيشتر از آنكه براي نسـل امـروز و   

نتيجه بدسـت آمـده در ايـن پـژوهش     .استبه طور كلي مردم مفيد باشد، خطرناك و مضر 
) مي باشد. همچنين با توجه به نتـايج بدسـت   120:1390همسو با نتايج اميري و همكاران(

هنگـامي كـه بـه     آمده ، اثر مستقيم هنجار ذهني بر سهولت استفاده از ماهواره معنادار است.
ر و مـادر بـه همـراه    پذير باشد و پـد  هاي گوناگون ماهواره، امكان راحتي دسترسي به شبكه

نشينند، اولين تاثيري كه بـه عنـوان يـك تهديـد در آن      ها مي فرزندان، به تماشاي اين شبكه
 .هاي حيا و شرم در بـين اعضـاي خـانواده اسـت     گيرد، از بين رفتن پرده خانواده شكل مي

مطالعات متعدد نشان داده است كه ادامه اين معضـالت فـرد گرايـي در جامعـه و در بـين      
نواده را گسترش مي دهد و در يك خانواده فرزندان به جاي آنكه مطالعات فراغت را بـا  خا

يكديگر سپري كنند، به صورت انفرادي در كنار اين نوع ابزارها اوقـات فراغـت را سـپري    
ــي ــد م ــايج    .كنن ــا نت ــو ب ــژوهش همس ــن پ ــده در اي ــت آم ــه بدس ــونز و نتيج ــورتن ج ب

  مي باشد.)709:2006هوبنا(
با توجه به نتايج بدست آمده، اثر مستقيم سـهولت اسـتفاده از مـاهواره بـر سـودمندي      
استفاده از ماهواره معنادار است.  همچنيناثر مستقيم درك از سهولت استفاده از ماهواره بـر  

هاي معمـولي، مـي تـوان تـا نزديـك       ا رسيور و ديشبنگرش استفاده از آن معنادار است. 
هايي كه اكثـر قريـب    ي را در ايران با كيفيت باال دريافت كرد. شبكهكانال ماهواره ا 2000

هاي آنها با سنت و فرهنـگ ايرانـي و اسـالمي در تضـاد هسـتند و اثـرات        به اتفاق برنامه
مخرب روحي و رواني بر مخاطبين ايراني مي گذارند و يكـي از مهمتـرين تكنيـك هـا و     

تماشاگر ماهواره بـر اسـاس   .  .يراني استهاي اسالمي و ا ابزار غرب در جنگ عليه ارزش
ها تاثير مي پذيرد و به مقتضاي آن تغيير رفتار داده و الگوي عملـي   برداشت خود از رسانه
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از ميان خروجي متنوع و پيچيده رسانه ها، مردم به آن پيام هايي گرايش پيدا مي مي گيرد. 
موقعيت هر روزه و معمـولي   كنند كه براي آنها مناسب به نظرمي رسد. يعني مناسب براي

) وافهمـي و  1387نتيجه بدست آمده در اين پژوهش همسو با شهابي و جهـانگيري(  شان.
  باشد. مي )1386همكاران(

امـروزه  اثر مستقيم سودمندي استفاده از ماهواره بر نگرش بـه مـاهواره معنـادار اسـت.     
ايـن نقـش بـا پيـدايش      تلويزيون، همراهي ناگزير و عضوي از خانواده جوامع مدرن است.

تلويزيون جهاني( ارسال از طريق ماهواره) عمق و گسترش بيشتري يافته است. برنامه هاي 
تلويزيون هاي ماهواره اي، مخاطبان را وا مي دارند تـا عـادت هـاي اجتمـاعي خـود را در      

اره اي امتداد حضور اين رسانه در خانواده تنظيم كنند. افرادي كه استفاده از شبكه هاي ماهو
منطقي است كه هر چه را سودمند مي دانند، تمايل بيشتري به استفاده از اين شبكه ها دارند.

افراد باور داشته باشند كه استفاده از شبكه هاي ماهواره اطالعات بـه روز  آن هـا را بهبـود    
 دهد ، قصد و تمايل بيشتري به استفاده از آن داشته باشند. نتيجـه بدسـت آمـده در ايـن     مي

برنامه هاي تلويزيون ماهواره اي  ) مي باشد.5:1390پژوهش همسو با نتايج پيري و ديگران(
به عنوان ابزار هجوم فرهنگي و تاثير آن بـر رفتـار و باورهـاي مـردم در اغلـب جوامـع از       

هاي متوليان فرهنگي جامعه است. از ميان حوزه هاي فرهنگي كه مي تواند مشـمول   دغدغه
باشد دين، ارزش ها و حوزه عقايد مذهبي است. در ميان اقشار مختلف  اين تهاجم فرهنگي

جامعه، نوجوانان مستعد ترين گروه هدف براي ايجاد اختالل در باورهاي ديني و پذيرنـده  
هويت جديد مي باشند.مطالعات نشان مي دهد كه توليد برنامه هاي تلويزيوني  و پخش آن 

در جوامع مخالف بـا فرهنـگ غـرب بـا ايـن هـدف        از طريق ماهواره به درون خانواده ها
صورت مي گيرد كه ابتدا با مختل كردن باورهاي سنتي و اخالل در تشـكيل هويـت افـراد    
خصوصا جوانان و نوجوانان و سپس جايگزين كردن اغراض خود به جـاي آن بـه عنـوان    

ين باره بايـد  در ا هويت جديد مي تواند در عرصه مقابله فرهنگي يا جنگ نرم پيروز شوند.
گفت كه رسانه ملي نيز بايد تالش كند تا تا جايي كه مي شود، حـق انتخـاب مخـاطبين را    
افزايش دهد. هم اكنون مديران شـبكه هـاي صـدا وسـيما تـالش كـرده انـد تـا كنـداكتور          

هاي  هاي خود را به گونه اي تنظيم كنند كه به ويژه در شب هنگام، حتما يكي از شبكه برنامه
.نتايج حاصل از اين دست كم يك فيلم يا سريال براي مخاطبين خود پخش نمايد سراسري،

تحقيق نشان مي دهد كه بررسي نحوه اثرگذاري عامل هاي استفاده از ماهواره، رضـايت از  
برنامه هاي آن و اعتماد به آن بيانگر آن است كه ماهواره در جهت تغيير تعريف فرد از خود 
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ي عمل مي كند؛ به طوري كه فرد از هويت فرهنگـي خـود   و تضعيف شديد هويت فرهنگ
تهي مي شود؛ اين استحاله سلطه غرب، مخصوصا در زمينه هاي فرهنگي عيني و ديني مانند 

ايراني فرزندان، جامعه را  - حجاب و پوشش اسالمي، اعتقادات و تعاليم ديني و تربيت ديني
سـطح كـالن ملـي چـالش برانگيـز      با مشكل مواجه مي سازد. اينجاست كه اين مسـاله در  

با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش وبا توجه به افـزايش تنـوع خواسـته هـاي     شود. مي
مخاطبان و با توجه به سهولت دسترسي عموم مخاطبان به رسـانه هـاي متنـوع الزم اسـت     
، ظرفيت هاي جديد براي پاسخ به نيازها و خواسته هاي نوظهور ايجاد شود. از طرفي ديگر

وسايل ارتباط جمعي و در راس آن صدا و سيما نمي تواند برنامه هاي خود را بدون در نظر 
 گرفتن نيازها،  سليقه ها و خواسته هاي مخاطبان ارزيابي كند.
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