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مطالعه میزان به است که ابتدا ای  مقایسه ـ توصیفی ـ تبیینی از نوع علیمطالعه  نتیجه یک این مقاله، :چکیده

سال در شهرستان  23تا  01ی آن با میزان دینداری جوانان ها، و رابطه ماهواره و نوع انتخاب کانال استفاده از

سپس عوامل مؤثر بر میزان استفاده از ماهواره و تفاوت میزان استفاده در بین بینندگان   .پرداخته استسنندج 

به لحاظ نظری، مساله تماشای تلویزیون ماهواره ای و اثر .  رده استشهری و روستایی این منطقه را نیز تحلیل ک

به لحاظ   .مورد استفاده قرار دادیمپیتر برگر « شدن عرفی»و نظریه « کاشت»نظریه آن بر دینداری را با ترکیب 

هر و شجوانان نفر از  119 نمونه بالغ بر حجمروش شناسی نیز از پیمایش میدانی استفاده کردیم که در آن 

از یک طرف، دهد که  های پژوهش نشان می یافتهبرخی   .شد  یم 32ـ  0930بازه زمانی  در روستاهای سنندج

ی معنادار با میزان استفاده از ماهواره  فاقد رابطه« سن»و « جنسیت»، «اقتصادیـ  وضعیت اجتماعی»متغیرهای 

ی معناداری با میزان استفاده از  دارای رابطه« شغل»و « تحصیالت»، «وضعیت تأهل»اما متغیرهای .  هستند

میزان استفاده از ماهواره با میزان تعلق و پایبندی دینی رابطه »فرض که این از طرف دیگر .  باشند ماهواره می

که در دو بُعد  توان گفت ، در بین بینندگان شهری تأیید شد اما در بین بینندگان روستایی تنها می«معنادار دارد

چگونگی استفاده از .  اعتقادی و پیامدی، ماهواره به میزان اندکی موجب کاهش تعلق و پایبندی دینی شده است

.  نیز بر میزان دینداری تأثیر معنادار نداشته است( فرهنگی، سیاسی، تفریحی و اطالعاتی)آن  ماهواره و نوع کاربرد

معنادار در بین جوانان شهر و روستاهای سنندج ماهواره  میزان استفاده از نیز نشان داد که تفاوت tنتایج آزمون 

ماهواره در کنار عوامل دیگر در بین جوانان شهری به نسبت جوانان ، «کاشت»نیست؛ با این حال  بر مبنای نظریه 

ها و رفتارهای دینی منجر به تغییر نگرش پیامدی و مناسکیروستا با شدت بیشتری در چهار بّعدِ اعتقادی، عاطفی، 

 .شده است

 

 باورهای دینی، سنندج، شهر و روستا، دینداریماهواره، : کلیدی گانواژ
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 بیان مسئلهمقدمه و 

ای ارتباطی در جهان را درک کنیم، بایـد   خواهیم تأثیر فرهنگی رسانه اگر می (392:0911) تامپسون  به قول

هـای   های سـنتی زنـدگی و پـذیرش شـیوه     مواجهه با رسانه یکسره به ترک شیوهاین دیدگاه را کنار بگذاریم که 

های ارتباطی  رسانه رویارویی با سنت نیست،  در خود مواجهه با رسانه هیچ موضع.مدرن زندگی منجر خواهد شد

ها  سنتبلکه به منظور گسترش و تحکیم  ها و باورهای سنتی، ارزش  توان نه تنها در جهت چالش و تضعیف را می

ای با چهار انتخاب برای بیننده در بسـیاری   های اخیر از رسانه در دهه ایران تلویزیون  .نیز مورد استفاده قرار داد

با حـداقلی   های قابل دسترس عموم معموالً کانال  .ای با بیش از پنجاه انتخاب تغییر کرده است رسانه  به از نقاط،

ریـزی   های خود را ایجـاد و از نظـر زمـانی برنامـه     ها و پیام کند تا برنامه از آموزش فرصتی را برای افراد فراهم می

 .(0911 دانش، وحیدا، عریضی،) کنند و انتقال دهند

 در ایران میزان روبه رشد استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره و همچنین نرخ رو به افزایش میزان

 پرسشمورد همواره دینداری کنشگران  به عنوان عاملی مؤثر برهای پخش مستقیم ماهواره  از برنامه مندی بهره

کردستان   .برخوردار است یاز حساسیت بیشتر کردستانرسد این مسئله در به نظر میو البته  بوده است

درگذار تاریخی خود بوده است به ویژه در ای  برخالف سرنوشت مشترک بسیاری از نقاط ایران، دارای شرایط ویژه

ایران با  تعامالت بین فرهنگی کردستان ،پنجاه سال اخیر عواملی چون جریانات سیاسی کردستان و طول صد

دنیای ، مواجه کردستان را با (مذهب تسنن) های دینی خاص خود گرایش ، وسوریه و ترکیه های عراق، ستانکرد

شود که قسمت اعظم له زمانی دوچندان میاحساسیت این مس  .متفاوت از دیگر جاهای ایران نموده است مدرن

اند  ای توانسته های ماهواره کانال  .«پی تجربه امور نوظهورند»مخاطبان این رسانه جوانان باشند؛ کسانی که در 

له زمانی جامعه کردستان ااین مس  .نمایند ان مخاطبان ویژه خود فعالعوامل گفته شده را بیشتر از پیش در اذه

های  بعضی گرایش ،خود را« بنیادگرایانه دینی»های  کند که بعضی از مخاطبان، گرایش را دچار مشکل می

کنند و  ای تقویت می های ماهواره خود را در کانال« ناسیونالیستی کوردی»های  و بعضی دیگر گرایش، «سکوالر»

رسد  به نظر می  .گیرند تقابل همدیگر قرار گرفته و میحوزه عمومی و زندگی واقعی در در  ها عموماً این گرایش

اند تغییرات بسیاری در بین  ای در طول یک دهه اخیر  به طور چشمگیری توانسته های ماهواره که کانال

آن، بیشتر از دیگر را با توجه به گستردگی  رسد این تغییرات دامن دین مخاطبین خود ایجاد نمایند و به نظر می

 .ها در بر گرفته است حوزه

و   است  ناپذیر درآمده اجتناب  واقعیت  یک  صورت  بههای جمعی  استفاده از رسانه  که  اساسیبا توجه به این نکته 

و  به عنوان یکی از فراگیرترین «ماهواره»چه نسبتی میان  ؛باشد  ناممکن  آن  گریز از پیامدهای  رسد که نظر می  به

ترین ارکان اصلی حیات اجتماعی و  به منزله یکی از بنیادی «دینداری» باهای جمعی  ترین رسانهکم هزینه

میزان و نوع استفاده از ماهواره  مطالعه درصدد حاضر پژوهشدر این راستا  امروز وجود دارد؟ کردستانفرهنگی 

 .باشد کنشگران جوان با تکیه موردی بر شهر و روستاهای سنندج می ی آن با میزان دینداریو رابطه
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 بانی نظریم

بر مخاطب شکل گرفته و « جمعی ارتباطات تاثیر»نظری در طول یک سده اخیر رویکردهای مختلفی در زمینه 

گیری این نظریات، روند از مخاطب منفعل به سمت مخاطب فعال بوده  طول فرایند شکلدر   .رشد یافته است

شود قائل به قدرت تام و بال منازع  را شامل می« گلوله برفی»چون نظریه  که نظریاتی همهای اولیه رویکرد . است

 های پیشین، به سمت مخاطب فعال پیش رویکردهای بعدی با فاصله گرفتن از پنداشت . رسانه بر مخاطب است

در واقع این رویکرد چرخشی  . نام برد« استفاده و خشنودی»توان از نظریه  روند و نمونه این نظریات، می می

ها  رویکرد استفاده و خشنودی تاکید دارد که استفاده مخاطبین از رسانه. نظری از رسانه به سوی مخاطب بود

های اجتماعی و همچنین روانشناسی دست به  نیازیعنی آنها بر حسب .  ریزی است ای هدفمند و با برنامه استفاده

شود  زنند و اساساً بحث استفاده و خشنودی معموال با نیازهای فرد شروع می انتخاب رسانه یا محتوای خاصی می

کاتز معتقد است که در مطالعات خشنودی انتخاب مخاطب بر  (. 231 .، ص0936سون ویندال و همکاران،)

های فردیش  ها استفاده کند تا نیازها و ارزش خواهد از رسانه رویکرد فرد مخاطب می در این  .اساس عالقه است

رویکردهای چند دهه اخیر گرایش به سمت قدرت رسانه و   (.421 .، ص0910 ،سورین و تانکارد)را تامین کند 

نظریه  . باشد می« کاشت»نمونه بارز این رویکرد، نظریه اصالح شده  . در عین حال فعال بودن مخاطبان دارند

 هایی رسانه بلندمدت تأثیر دهنده نشان تا است شده تبیین تحلیل، از الگویی ارائه برای« اشاعه»یا « کاشت»

 تلویزیون که دارد عقیده گربنر . (910. ، ص 0914گونتر،) کنند می عمل اجتماعی، برداشت سطح در که باشد،

 نظم دست در ابزاری را تلویزیون وی . است قدرتمندی فرهنگی نیروی اش، مالحظه قابل نفوذ و عمق لحاظ به

 در رفتارها، و هاارزش باورها، سنتی نظام تضعیف یا تهدید تغییر، بجای که داند، می اجتماعی صنعتی شده تثبیت

 پذیرش و ثبات اشاعۀ یعنی پذیری جامعه را تلویزیون اصلی اثر که او . آنهاست تقویت یا تثبیت حفظ، خدمت

 با امر این بلکه رساند؛ نمی حداقل به تنهایی به را تغییرات تلویزیون که است معتقد داند، می موجود وضعیت

 نظر از که گوید می ربنگر (. 910. ، ص0914 گونتر،) شود می محقق فرهنگی عمدۀ نهادهای دیگر هماهنگی

 کاسه یک و آورده در انحصار به را ها آگاهی و افکار اطالعات، منابع دیگر در عمل، تلویزیون پرمصرف، تماشاگران

 بینی جهان آموزش یا کاشت را آن وی که کند می تولید را چیزی مشابه، های پیام با مواجهه این اثر . کند می

 تجدید درگربنر  . (900 و 901. صص ،0910 ، تانکارد و سورین) نامد می رایج، های ارزش و رایج های نقش رایج،

 در واقعیت این مفاهیم این با . افزود نظریه این به را «تشدید» و «سازی متداول» مفهوم دو ،نظریه این رش بنظر

. دارد مختلف اجتماعی های گروه برای متفاوتی نتایج تلویزیون حد از بیش تماشای که شود می گرفته نظر

 ها گروه در ها دیدگاه تقارن تشدید به منجر تلویزیون، حد از بیش تماشای که دهد می روی هنگامی سازی متداول

 مفهوم، دو این افزودن با  .شود بیشتر جمعیت از خاصی گروه در کاشت اثر که دهد می روی هنگامی و شود می

 نظریه ادعای بلکه نیست؛ پرمصرف تماشاگران همۀ بر تلویزیون سراسری و همسان اثر مدعی دیگر کاشت، نظریه

 از بعضی بر تلویزیون تماشای که ای شیوه به ،گیرد می قرار تعامل در دیگر متغیرهای با تلویزیون که است این 

 صرف نظر، تجدید این براساس  .داشت نخواهد تأثیری دیگر بعضی بر و گذاشته قوی اثر فرعی های گروه
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 متغیرهای بلکه شد؛ نخواهد او باورهای تغییر و مخاطب بر تلویزیون فراوان تأثیر موجب مخاطب، بودن پرمصرف

 بینندگان» که نویسند می( 00. ، ص0333) شاناهان و مورگان . کنند می ایفا نقش اثرگذاری این در نیز محیطی

 جز به دیگری عوامل تفاوت، این تبیین برای و متفاوتند هم با تلویزیون، از جدای و قبل از مصرف کم و پرمصرف

 میزان بر هم که است...( و جنس سن،) جمعیتی عوامل عوامل، این مهمترین جمله از . است کار در تلویزیون

  (. 0913زاده،  مهدی) «گذارد می تأثیر ها برنامه از آنها برداشت بر هم و تلویزیون تماشای

از  ییها بخشکه طی آن  داند یمرا فرایندی  شدن یعرف را مطالعه کرده و شدن یعرفرابطه نوسازی با  نیز برگر

به نقل از امیری و ؛ 04 .، ص0366، ویلسون) دنشو یمجامعه و فرهنگ از سلطه نمادها و نهاد دین خارج 

 ومعتقد به تأثیر مدرنیته و به تبع آن نوسازی بر دینداری کنشگران بوده برگر  (. 009 .، ص0913همکاران، 

آموزش  شهرنشینی، ، اقتصاد ودیوان ساالری مدرن،فناوری ،شامل دکن یممطرح  هایی که برای نوسازی شاخص

 . (014. ، ص0910) باشند های جمعی می و ارتباط ،همگانی

( 0910)جمعی هستند و به زعم برگر   ارتباط فناورانه ترین عوامل یکی از عمدههای جمعی به عنوان  رسانه

در  ماهواره با ظهور خود . باشند بخش می آگاهی «حامالن اولیه و ثانویه»از  «های جمعی ارتباط»و « یفناور»

و این اقبال عمومی تا  جلب کند از کنشگران اجتماعی راتوانسته است نظر بسیاری  های جمعی بین دیگر رسانه

گوناگون را  باشد که کارکردهای می ای های ماهواره حد زیادی به دلیل کم هزینه بودن و تنوع گسترده کانال

 .دنباش می مخاطبان مختلفمتناسب با عالئق  دهند و پوشش می

تفریحی نسبت  توان کارکردهای ماهواره را به یکی یا چند تا از چهار کارکرد فرهنگی، سیاسی، اطالعاتی و می

 «کاشت» ،همکارانش و گربنر و نیز به زعم گفته شد« کاشت»بنای آن چه در نظریه پژوهش بر م در این . داد

 در است ممکن بینندگان از گروه هر....  است ایجاذبه فراگرد شبیه بلکه نیست، سو و سمت بی فراگرد یک

 کاشت روی، این از . هستند واحدی مرکزی جریان تأثیر تحت هاگروه همه اما کنند، تالش متفاوتی جهت

 .(0913زاده،  مهدی)است  قبلی هایزمینه و هاپیام میان تعامل یرونده پیش و پویا دائمی، فراگرد یک از بخشی

 اشاره متراکمی و انباشتنی فرایند بر کاشت ی نظریه»معتقد است ( 0913زاده،  ؛ نقل از مهدی2111) وود

 .«دهدمی پرورش اجتماعی واقعیت ی درباره را باورها و اعتقادات تلویزیون آن، ی وسیله به که کند می

عنوان چارچوب به پیتر برگر« شدن عرفی»و نظریه « کاشت»نظریه  در این پژوهش با توجه به آن چه گفته شد

از طرف   .اند شده  در نظر گرفتهای و تغییرات دینداری  های ماهواره ی استفاده از کانال تحلیل رابطهبرای  ،نظری

 عوامل، ای متغیرهای زمینه تأثیر در مورد« کاشت»نقدهای وارده بر نظریه  ،تر مطرح شد چنان که پیش دیگر آن

مترتب ساخت و « رابطه ماهواره و دینداری»پرسش دیگری را بر پرسش  ،و دیگر متغیرهای محیطی جمعیتی

  .باشد می «میزان و چگونگی استفاده از ماهواره»با  «ای متغیرهای زمینه»رابطه  تحلیلآن 

 

 

 

 



 631                                                                                                                  ...مطالعه میزان و نوع استفاده از ماهواره

                                                                                                                                   

 

 

 مدل مفهومی پژوهش

 
 

 :ندمی باش به قرار زیر تحقیق یاه هفرضیاین اساس  بر

استفاده میزان  . رابطه وجود دارد ابعاد مختلف دینداری کنشگرماهواره و  استفاده از «میزان»ین ب -0

استفاده از  توان گفت ها و رفتارهای دینی کنشگر خواهد شد و می از ماهواره سبب تغییر نگرش

عاطفی، پیامدی و مناسکی دچار تغییر شود میزان دینداری در چهار بُعد اعتقادی،  ماهواره سبب می

  .ای که کنشگر دارای پایبندی و تعلق کمتری خواهد بود شود به گونه

نوع استفاده از ماهواره   .رابطه وجود دارد دینداری کنشگرماهواره و های  کانال انتخاب« نوع»ین ب -2

های انتخاب  کانالتوان گفت نوع  ها و رفتارهای دینی کنشگر خواهد شد و می سبب تغییر نگرش

 .شود میزان دینداری دچار تغییر شود شده سبب می

 .از ماهواره رابطه وجود دارد استفاده میزاناقتصادی پاسخگو و  –بین وضعیت اجتماعی -9

 .میزان استفاده از ماهواره رابطه معنادار وجود دارد بین میزان تحصیالت بینندگان ماهواره و -4

 .میزان استفاده از ماهواره رابطه معنادار وجود داردبین متغیر سن پاسخگویان و  -1

 .میزان استفاده از ماهواره رابطه معنادار وجود داردبین جنسیت و  -6

 .رابطه معنادار وجود داردمیزان استفاده از ماهواره بین وضعیت شغلی پاسخگویان و  -3

 .جود داردرابطه معنادار ومیزان استفاده از ماهواره بین وضعیت تأهل پاسخگویان و  -1
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 .وجود دارد معنادار در شهر و روستاهای سنندج تفاوت ماهواره میزان استفاده ازین ب -3

 

 روش تحقیق

ماهواره و نوع انتخاب  میزان استفاده ازمطالعه به در مرحله اول ، ای مقایسه -پژوهش حاضر با اتخاذ روش علی

ای و  های ماهواره تفاوت نوع انتخاب کانالمرحله دوم به تحلیل ی آن با چگونگی دینداری؛ و در ها، و رابطه کانال

شامل  جامعه آماری این پژوهش  .پردازدمینیز تفاوت میزان استفاده از ماهواره در بین پاسخگویان شهر و روستا 

 حدوددر  نانتعداد جمعیت آ که باشد شهر و روستاهای سنندج می  سال هجده تا بیست و نُه جوانان مهه

ه بنفر  931حجم نمونه  و شدبه منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده  . باشد نفر می 33113

تطبیقی شهر و روستا بود حجم نمونه  مطالعهآمد؛ با این حال  با توجه به این که قسمتی از این پژوهش دست 

 .نفر در نظر گرفته شد 611

در جامعه شهر و روستاهای سنندج  . ؛ جامعه شهر و جامعه روستاداردعه آماری وجود مدر این تحقیق دو نوع جا

البته در   .استفاده شده استچند مرحله ای ای  گیری خوشهروش نمونه جامعه آماری از دلیل ساختار  هب

ای استفاده شد و از میان  چند مرحلهای  روش نمونه گیری خوشهروستایی اگر چه در بخش اول از ی  جامعه

انتخاب شد اما از دو بخش مذکور به صورت هدفمند برای  ژاورودی مرکزی سنندج دو بخشِ آرندان و ها بخش

هر بخش با توجه به مشاهدات و سابقه کاری پژوهشگر در مناطق روستایی کردستان سه روستا در نظر گرفته 

اب شدند و به نسبت سر، نیر و محراب انتخ در مجموع شش روستای سراب قامیش، اجگره، دویسه، تنگی. شد

 .میزان جمعیت، پاسخگویان انتخاب شدند

که مربوط به سنجش میزان استفاده از  شامل دو قسمت است بخش اولابزار گردآوری اطالعات پژوهش حاضر 

 ،و نیز موضوعات مورد عالقه به ترتیب اولویت کنند بندی میاولویت مخاطبان هایی است که ماهواره و کانال

که بر  ودشمیبه همه اعمالی اطالق  رفتار دینی  .مربوط به سنجش دینداری است و بخش دوم شوند مشخص می

گیرد و مستلزم انجام مناسک و شعایر خاصی صورت می... مبنای اعتقاد به خداوند، ماوراءالطبیعه، امور قدسی و

زاده  ای است که سراج پرسشنامهبر مبنای   سنجش دینداری در این پژوهش  (.011.، ص0911محمودی، . )است

 مطالعهارزیابی آن مدل پیشنهادی خود را برای با  تهیه کرده و با کمک گرفتن از مدل گالک و استارک( 0933)

. مدلی که با اسالم تطبیق داده شده و برای سنجش دینداری به کار رفته است . کندوضعیت دینداری مطرح می

، پیامدی و (تجربی) های دینداری در ابعاد مختلف اعتقادی، عاطفیدینداری سنجه مطالعهدر این پژوهش برای 

قسمت دوم  . گویه برای سنجش چهار بعد مذکور طراحی شده است 26در این پرسشنامه  . مناسکی خواهند بود

  .استمحقق ساخته ای است  های ماهواره نیز که مربوط به میزان و اولویت انتخاب کانال

اعتبار و پایایی این و پایایی اگر چه پرسشنامه سنجش دینداری قبال هنجاریابی شده است و  ن رواییجهت تعیی

از آزمون روایی صوری، روایی ساختی و  ها اسیمقها نیز به این صورت بوده است که برای سنجش اعتبار  سنجه

د مقیاس و روش پایداری درونی برای آزمون پایایی نیز از روش اجرای مجد. روایی بیرونی استفاده شده است

: ، پیامدی31/1:( تجربی) ، عاطفی10/1:بعد اعتقادی ،دست آمده عبارتند ازه ضرایب آلفای ب . استفاده شده است
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داوری صاحبنظران حوزه علوم اجتماعی  وپرسشنامه مربوطه براساس مشورت ؛ با این حال 32/1: ، مناسکی32/1

های تحقیق، محتوای تمام موضوعات مورد مطالعه را  و همه پرسش شد تحلیلدوباره و نیز تحقیقات پیشین 

از سوی دیگر  (. 0936دواس، )بنابراین این پژوهش از روایی صوری و محتوایی برخوردار است   .دشو شامل می

سشگران برای تامین اعتبار سواالت سعی شده با طراحی دقیق سواالت و نیز در مرحله پرسشگری با استفاده از پر

کارآزموده و آموزش و یادآوری نکات الزم به آنان و استفاده از کدنامه دقیق و کدگذاری واحد، اعتبار سواالت و 

های پژوهش  همچنین محاسبه آلفای کرانباخ نشان دهنده همبستگی باالی گویه . نتایج تحقیق را افزایش دهیم

عبارتند از  دینداریهای مربوط به سنجش  فای کل در گویهالزم به ذکر است که آل . باشد و اعتبار باالی آن می

 .بوده است. 11/1، مناسکی 12/1، پیامدی 63/1( تجربی)، عاطفی12/1بُعد اعتقادی

 

 های پژوهش یافته

 .تحلیل یافته ها را ابتدا با داده های توصیفی آغاز می کنیم

 

 های توصیفی داده

تبیینی را بر اساس آن   های توان تحلیل نماید که می ای را فراهم می توصیفی آمارهای ساده ولی اولیه مطالعات

نفر  249نفر در شهر سنندج و  941نفر پاسخگو،  119های پژوهش بیانگر این است که از بین   داده  .انجام داد

درصد  9/1درصد متأهل و  3/3رد، درصد مج 31در میان پاسخگویان شهری . باشند در روستاهای سنندج می

درصد متأهل و  4/21درصد مجرد،  31باشند و در بین پاسخگویان روستایی  همسر در اثر فوت یا طالق میبی

 2/1به طور کلی توزیع تحصیالت به این صورت است که .  باشند همسر در اثر فوت یا طالق میبیدرصد  1/1

درصد نیز  3/1کاردانی و لیسانس،  3/43درصد دیپلم،  1/21راهنمایی، ابتدایی و  درصد  2/21سواد،  درصد بی

 اند فوق لیسانس و باالتر بوده

( 0)توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از ماهواره به تفکیک شهر و روستا در طول روز در جـدول 

دسترسـی  « اصـال »روسـتا بـه مـاهواره    درصد از جوانان شهر و  94نشانگر این است که به طور کلی تقریباً فقط 

زیـاد و  ) و بـاالتر « متوسط»درصد از جوانان شهر و روستاهای سنندج در طول روز در حد  19ندارند؛ و بیشتر از 

 . کننداز ماهواره استفاده می( خیلی زیاد
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 نشانگر توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از ماهواره . 1 جدول

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی ماهواره

 شهر

3/92 002 (ساعت 1)اصالً   3/92  

4/04 43 (ساعت 0کمتر از )کم   4/43  

1/01 69 (ساعت 9تا 0)متوسط  3/61  

0/03 61 (ساعت 1تا  9)زیاد  1/11  

1/01 10 (ساعت 1بیشتر از )خیلی زیاد  011 

  011 941 مجموع

 روستا

1/91 11 (ساعت 1)اصالً   1/91  

9/02 91 (ساعت 0کمتر از )کم   9/43  

1/20 10 (ساعت 9تا 0)متوسط  9/61  

6/21 11 (ساعت 1تا  9)زیاد  3/11  

0/00 23 (ساعت 1بیشتر از )خیلی زیاد  011 

  011 249 مجموع

 

دهد که کاربران  نشان میای در شهر و روستا  های ماهواره توزیع اولویت انتخاب موضوعات در بین بینندگان کانال

مشخص  شو های خود را به ترتیب با موضوعات فیلم، خبر، فیلم، کلیپ، آهنگ، شهری و روستایی اولویت

 . اند و درصد اندکی نیز موضوعات ورزشی، سیاسی و اجتماعی را اولویت اول خود دانسته. اند کرده

نشانگر این ( 2)شهری و روستایی در جدول شماره چگونگی توزیع اولویت انتخاب موضوعات در بین بینندگان 

هایی است که  ای بیشتر از هر چیزی به فیلم و آهنگ های ماهواره ی اکثر بینندگان کانال مسئله است که عالقه

درصد فیلم را جزو  31درصد و در بین بینندگان روستایی  61شود تا حدی که در بین بینندگان شهری  پخش

ها فیلم است  درصد  بینندگان اولویت اول آن 11اند و آن چنان که گفته شد تقریباً  دانستهپنج اولویت اول خود 

های چهارم و پنجم  گونه که در جدول آمده است بینندگان اولویت گیرد و همان و خبر در اولویت بعدی قرار می

ه ضروری است که با وجود ذکر این نکت. اند خود را بیشتر به موضوعات علمی، آموزشی و مذهبی اختصاص داده

درصد بینندگان این موضوع را در پنج اولویت اول خود  02اهمیت موضوعات اقتصادی برای مردم، تنها کمتر از 

کنند و کل  مقادیر گمشده نیز نشانگر بینندگانی است که فقط موضوعات مشخصی را دنبال می. اند ذکر کرده

های بعدی به عنوان مقادیر گمشده  اند و لذا اولویت اختصاص داده زمان خود را نیز به همان موضوع یا موضوعات

 .ذکر شده است
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 اولویت انتخاب موضوعات در بین بینندگان شهر و روستاتوزیع فراوانی  . 2 جدول شماره

 

 

 

 

 

 

 

ای در بین بینندگان شهری و روستایی  های ماهواره کانالتوزیع اولویت انتخاب های مربوط به براساس داده

، پی ام سی،  0فارسیهایی چون  به کانال درصد 11اول خود را با بیشتر از   شهری اولویت بینندگان ،(9جدول )

این در حالی است که این میزان در بین بینندگان  ،اند های مشابه اختصاص داده من و تو، جی ام و دیگر کانال

الت،  هه روژدرصد از بینندگان روستایی اولویت اول خود را  99باشد و در واقع بیشتر از  درصد می 91روستایی 

عنوان اولویت اول در بین های کُردی به اما انتخاب کانال  .اند دانستههای کُردی مشابه  و دیگر کانال تیشک

هایی است که به  روستایی کماکان کانال اولویت دوم بینندگان شهری و . باشد درصد می 6بینندگان شهری 

بی بی هایی چون  درصد نیز شبکه 41 اعنوان اولویت اول انتخاب شده بودند اما دربین بینندگان شهری تقریب

درصد  3بین بینندگان روستایی کمتر از  ولی این میزان در ،اند صدای آمریکا را اولویت دوم خود دانستهسی و 

. اند های کُردی دانسته درصد از بینندگان روستایی اولویت دوم خود را کانال 93اما کماکان بیشتر از  . باشد می

                                                  

 اولویت

 

 موضوع          

 

 پنجم اولویت چهارماولویت  سوماولویت  دوماولویت  اولاولویت 

 روستا شهر روستا شهر روستا شهر روستا شهر روستا شهر

 (درصدی)فراوانی 

 1/3 0/9 1/9 1/4 4/6 4/1 3/03 0/00 4/43 3/46 فیلم

 0/1 2/01 1/1 1/9 0/3 4/02 3/6 1/24 1/4 3/3 شو کلیپ، آهنگ،

 0/3 0/9 6/3 1/3 2/02 1/02 2/02 4/06 9/03 1/21 خبری

 1/4 1/4 9/01 9/1 1/1 1/01 3/04 2/6 9/1 3/4 ورزشی

 9/1 9/1 1/9 3/4 1/00 0/3 3/04 2/01 9/1 1/4 سیاسی

 6/2 4/4 9/1 9/1 1/3 6/6 1/4 1/4 6/2 3/2 اجتماعی

 2/9 1/4 0/1 9/0 1/9 1/9 6/2 9/0 1 1 اقتصادی

 1/4 1/1 9/1 9/1 0/3 9/1 0/1 1/1 9/0 3/1 یهنر

 2/02 1/1 0/04 6/01 1/3 1/01 3/0 4/4 1 3/4 علمی

 0/3 1/0 1/9 3/4 9/01 1/0 3/0 2/2 0/1 3/2 مذهبی

 9/01 4/02 1/00 1/06 4/6 0/3 0/1 1/9 6/2 4/1 آموزشی

 1/06 3/01 3/01 6/01 1/00 0/9 6/2 1/9 6/1 2/2 سایر

 9/01 0/22 1/4 1/00 1 9/1 1 1/9 1 1 مقادیر گمشده
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د از درص 21تقریبا های سوم و چهارم بینندگان شهری و روستایی تغییر چندانی نداشته است جز اینکه  اولویت

 03با  اتقریباولویت پنجم بینندگان روستایی  . اند های خودر ا محدود به سه اولویت دانسته بینندگان اولویت

درصد از بینندگان شهری و  11بیشتر از   .اندهای گروه اول بوده درصد کانال 06های کُردی و  درصد کانال

  .اند های خود را محدود به اولویت یک تا چهار کرده روستایی اولویت

مجموع پنج اولویت انتخابی ای داشت؛  های ماهواره از میزان بینندگان کانال ای جامع برای این که بتوان مقایسه

این نتایج در  . شد مطالعه ،در شش گروه تفکیک شده شهری ای در بین بینندگان روستایی و های ماهواره کانال

های گروه  بینندگان شهری میل بیشتری به دیدن کانالبا توجه به این نتایج  . اند مشخص شده( 0)نمودار شماره 

باشد و در عوض بینندگان روستایی به  اول دارند در حالی این میزان در بین بینندگان روستایی بسیار کمتر می

های گروه یک و دو صرف نظر کرده و اولویت خود  نندگان شهری، به طور قابل توجهی از انتخاب کانالنسبت بی

 .اند باشد اختصاص داده های کُردی می های گروه سوم که مربوط به کانال را به کانال

 
 روستاییای در بین بینندگان شهری و  های ماهواره اولویت انتخاب کانالتوزیع فراوانی   .3 جدول شماره

 

                                                                                                                                         اولویت                                  

 

 تلویزیونی الاکان          

 

 پنجم اولویت چهارماولویت  اولویت سوم اولویت دوم اولویت اول

 روستا شهر روستا شهر روستا شهر روستا شهر روستا شهر

پی ام سی، من و تو،  ،0 فارسی -0

 های مشابه جی ام و دیگر کانال
0/11 1/91 3/43 3/46 1/13 1/91 0/94 1/91 9/04 0/06 

 صدای آمریکابی بی سی،  -2

 های مشابه و دیگر کانال
1/91 9/01 3/91 1/1 0/00 0/09 1/6 3/09 0/1 1/3 

و دیگر  الت، تیشک هه روژ -9

 های کُردی مشابه کانال
1/6 6/99 1/6 2/93 1/3 1/21 1/01 1/21 3/02 1/06 

و دیگر کلمه، نور، وصال حق -4

 های مذهبی مشابه کانال
2/9 6/6 6/4 1/0 3/9 6/6 6/4 6/9 1/2 1/0 

های  و دیگر کانال جام جم و -1

 ایران وابسته به حکومت
1/1 1/1 9/2 6/9 1/1 2/01 2/9 3/2 3/1 3/1 

 1 1/1 1 4/0 3/1 1/2 1 1/2 3/1 9/2 ها سایر کانال-6

 9/92 1/1 2/01 2/2 0/1 1 1 مقادیر گمشده -3
1/2/

01 
6/69 1/11 
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 شهری ای در بین بینندگان روستایی و ماهوارههای  اولویت انتخابی کانال پنجتوزیع فراوانی مجموع   .1شماره نمودار 

 

 های تحلیلی یافته

 (دینداری)و متغیر وابسته ( استفاده از ماهواره)متغیر مستقل همبستگی بین : الف

به طور جداگانه با متغیر وابسته به صورت « میزان استفاده از ماهواره»تحقیق، متغیر  اولبه منظور آزمون فرضیه 

بـا توجـه بـه اینکـه متغیـر وابسـته و متغیـر مسـتقل در سـطح           . انـد  مقایسه وتحلیل قرارگرفتـه دو به دو مورد 

سـطح  .  (4جـدول  ) انـد از ضـریب همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده شـده اسـت        گیری شده ای اندازه فاصله سنجش

اده از میزان اسـتف دهد که  نشان میبه تفکیک بینندگان شهری و روستایی معناداری ضریب همبستگی پیرسون 

درصـد اطمینـان    33رابطه منفی و معناداری در سـطح  در بین شهرنشینان  با میزان دینداری و ابعاد آن ماهواره

بدین معنا کـه هـر چـه      .باشد می ضعیفباشد که نمایانگر رابطه معکوس و  می( -20/1)پیرسون rدارد و میزان 

یابد و  اشد میزان تعلق و پایبندی دینی آنان کاهش میباالتر ب میزان استفاده از ماهواره در بین بینندگان شهری

امـا   . یابـد  میزان تعلق و پایبندی دینی افزایش مـی ، تر باشد پایین میزان استفاده از ماهواره آنانبرعکس، هر چه 

 rبه طوری کـه بُعـد پیامـدی و مناسـکی بـا        .شدت این رابطه معکوس، در تمامی ابعاد دینداری یکسان نیست
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اند اما این میزان در دو بُعـد عـاطفی و اعتقـادی بـه ترتیـب       بیشترین تأثیر را از ماهواره گرفته( -22/1)پیرسون

در بـین   این در حالی است که میزان استفاده از ماهواره با میزان دینـداری و ابعـاد آن   ،باشد می -02/1و -13/1

رابطه منفی و معنـاداری  دارای  -03/1و   -02/1میزان بینندگان روستایی تنها در دو بُعد اعتقادی و پیامدی به 

 .ی معناداری مشاهده نشد درصد اطمینان دارد و در دیگر ابعاد رابطه 31در سطح 

با میزان تعلق و پایبنـدی دینـی رابطـه    میزان استفاده از ماهواره در نتیجه فرضیه اول پژوهش، مبنی بر این که 

در دو کـه  گفت  توان میاما در بین بینندگان روستایی تنها  ،شود ی تأیید می، در بین بینندگان شهرمعنادار دارد

 .شود می ماهواره به میزان اندکی موجب کاهش تعلق و پایبندی دینی  ،بُعد اعتقادی و پیامدی

 
 (دینداری و ابعاد آن)با متغیر وابسته ( میزان استفاده از ماهواره)رابطه متغیر مستقل  .4 جدول شماره

 متغیر وابسته                

 

 متغیر مستقل

 بُعد مناسکی   بُعد پیامدی    بُعد عاطفی      بُعد اعتقادی    (مجموع ابعاد)دینداری

r  پیرسون 
 سطح معناداری

Sig     
r  پیرسون Sig  r  پیرسون Sig r  پیرسون Sig  r  پیرسون Sig 

 ماهواره     

 (میزان استفاده)

 111/1 -22/1** 111/1 -22/1** 066/1 -13/1    114/1 -01/1** 111/1 -20/1** شهر

 116/1 -19/1 113/1 -03/1** 962/1 -11/1 114/1 -02/1** 169/1 -00/1 روستا

و در گروه بینندگان  16/93در گروه بینندگان شهری( مجموع ابعاد)با توجه به میانگین کل، نمره دینداری

اما قبل از هر چیز باید این نکته را یادآور شد که با توجه به اینکه فراوانی کاربرد  . باشد می 10/13روستایی 

لذا .  بوده است 11ها برابر با  فرهنگی در بین بینندگان روستایی تنها دو نفر بوده است و میانگین دینداری آن

برای اصالح این امر  . تاین عامل باعث افزایش غیر واقع میانگین دینداری کل بینندگان روستایی شده اس

 . (1جدول ) بود 30/10میانگین بینندگان روستایی با نمره فراوانی محاسبه شد که برابر با  

 
 میانگین و انحراف استاندارد به تفکیک محل زندگی و کاربردهای ماهواره  .5 جدول شماره

 فراوانی کاربرد ماهواره
میانگین نمره دینداری 

(مجموع ابعاد)  
استانداردانحراف   

 شهر

14/94 3 فرهنگی  13/06  

11/96 093 تفریحی  14/09  

32/91 21 سیاسی  19/02  

01/93 13 اطالعاتی  41/02  

16/93 221 مجموع  30/02  

 روستا

14/11 2 فرهنگی  41/1  

31/11 31 تفریحی  43/02  

31/43 01 سیاسی  13/00  

92/19 46 اطالعاتی  04/01  

10/13 011 مجموع  39/00  
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حاضر اختالف  مطالعهباشد و در  می تر از دینداری بینندگان روستایی  میانگین دینداری بینندگان شهری پایین

 .رسد بین دو گروه بیننده شهری و روستایی در خور توجه به نظر می

محل اثر  مطالعهج حاصل از نتااست  .است فرضیه دوم از تحلیل واریانس عاملی استفاده شده مطالعهبه منظور 

مذکور محل زندگی و کاربرد ماهواره بر دینداری بینندگان با استفاه از از روش  و تعاملی زندگی، کاربرد ماهواره

 (.6جدول ) محاسبه شده است

بر نتایج میزان دینداری تأثیرگذاشته است ( شهر و روستا)ها مؤید این مطلب است که عامل محل زندگی  یافته

توان عامل محل زندگی  می 33/1نیز کمتر بوده و بنابراین با احتمال 110/1به دست آمده از  pزیرا در این مورد 

بر ( فرهنگی، سیاسی، تفریحی و اطالعاتی)تأثیر عامل کاربرد ماهواره  مطالعهدر حالی که  ،را معنادار دانست

باشد که از  می  432/1به دست آمده  pزیرا  ،تأثیرگذار نبوده استدهد که این عامل در  میزان دینداری نشان می

توان پذیرفت که عامل کاربرد ماهواره بر میزان دینداری  می 31/1بنابراین با احتمال  . بیشتر است 11/1

 .بوده استبینندگان تأثیرگذار ن

دهد که میزان  کاربرد ماهواره نیز نشان می× آزمون طرح عاملی در مورد اثر متقابل محل زندگی  مطالعه

به دست آمده  pدینداری بینندگان در شهر و روستا تحت تأثیر اثر متقابل دو عامل ذکر شده واقع نگردیده، زیرا 

 .عدم تأثیر متقابل فوق را پذیرفتتوان  درصد می 31/1بیشتر است بنابراین با احتمال  11/1است که از  31/1

 
 اثر محل زندگی، کاربرد ماهواره و اثر تعاملی محل زندگی و کاربرد ماهواره بر دینداری بینندگان.  6جدول 

 

 ها شاخص

 منابع واریانس
 میانگین مجذورات آزادیدرجه  مجموع مجذورات

مشاهده F نسبت 

 شده
 سطح معناداری

 111/1 63/23 31/4624 0 31/4624 (شهر یا روستا)محل زندگی

 432/1 11/1 06/021 9        11/931 کاربرد ماهواره

 اثر متقابل

 کاربرد ماهواره×محل زندگی 
21/063 9 42/16 96/1 311/1 

 - - 32/011 931 32/1110 باقیمانده

 - - - 916 61/110106 کل
 

 

رابطه عوامل فرضیات فرعی پژوهش، مبنی بر  تحلیلدر زمینه  ماهوارهرابطه عوامل مؤثر بر میزان استفاده از : ب

 :ها به شرح ذیل است ، نتایج تحلیل دادهماهوارهمیزان استفاده از مؤثر بر 

و « تحصیالت»، «اقتصادی  –وضعیت اجتماعی»تحقیق، متغیرهای  و پنجم ، چهارمسومبه منظور آزمون فرضیه 

. انـد  تحلیل قرارگرفته به صورت دو به دو مورد مقایسه و« ماهوارهمیزان استفاده از »پاسخگویان با متغیر « سن»
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اند از ضـریب همبسـتگی    گیری شده اندازه« ای شبه فاصله»ای و فاصله  با توجه به اینکه متغیرها در سطح سنجش

  .شدپیرسون استفاده 

میـزان  )پاسخگویان بـا متغیـر وابسـته    « سن»و « تحصیالت»، «اقتصادی  –وضعیت اجتماعی»رابطه متغیرهای 

 . (3جدول ) محاسبه و نشان داده شده است ( ماهوارهاستفاده از 

میـزان اسـتفاده از   بـا  « تحصـیالت »کـه تنهـا متغیـر    دهـد   سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون نشان می

( -11/1)برابـر  آن پیرسـون   rدرصد اطمینان دارد و میزان  31و معناداری در سطح  منفیرابطه دارای  ،ماهواره

و « اقتصـادی   –وضعیت اجتمـاعی »و دو متغیر باشد  این متغیر می ضعیفو  معکوسباشد که نمایانگر رابطه  می

شـود و   چهـارم تأییـد مـی   در نتیجـه فرضـیه    . ی معنادار با میزان استفاده از ماهواره هسـتند  فاقد رابطه« سن»

با میزان «  سن»و « اقتصادی  –وضعیت اجتماعی»پژوهش، مبنی بر این که متغیرهای  های سوم و پنجم فرضیه

 .شوند رد می استفاد از ماهواره رابطه معنادار دارند

 
 (ماهوارهمیزان استفاده از )ی بین متغیرهای مستقل و وابسته  رابطه  .7جدول 

 متغیر وابسته               

 

 متغیر مستقل

 سن           تحصیالت         اقتصادی -وضعیت اجتماعی   

r  سطح معناداری پیرسون Sig r  پیرسون Sig r  پیرسون Sig 

 111/1 -13/1 146/1 -01/1* 229/1 16/1 ماهواره      

 

 ماهوارهمیزان استفاده از جنسیت و 

 مطالعهدرصد وجود دارد جهت  33رابطه معناداری در سطح اطمینان  ماهوارهمیزان استفاده از و بین جنس 

این رابطه با توجه به متغیرهای تحقیق، ابتدا برای تعیین وجود رابطه از آزمون کای اسکوئر دو متغیره و سپس 

ای و یک  یک متغیر رتبه برای تعیین همبستگی بین)وی برای تعیین شدت رابطه از ضریب همبستگی کرامرز 

 .(1جدول ) استفاده شد( متغیر اسمی
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 ماهوارهمیزان استفاده از و  پاسخگویان تعیین همبستگی بین جنس . 8جدول 

  ماهوارهمیزان استفاده از 
 جنس

 مجموع
 زن مرد

 

 (ساعت 1)اصالً 
 923 010 36 تعداد

3/92 درصد  3/94  1/99  

 (ساعت 0کمتر از )کم 

 

 011 42 93 تعداد

6/02 درصد  1/04  6/09  

 (ساعت 9تا 0) متوسط
 19 10 69 تعداد

4/20 درصد  6/03  6/03  

 (ساعت 1تا  9) زیاد
 31 11 61 تعداد

4/21 درصد  1/03  3/03  

 1بیشتر از ) خیلی زیاد

 (ساعت

 26 41 91 تعداد

3/02 درصد  1/09  4/09  

 مجموع
 119 213 234 تعداد

1/011 درصد  1/011  1/011  

39/0 X2=    4    df= 341/1     sig= 111/1Cramers V = 

 

میزان و جنس  داری بین دو متغیر رابطه آماری معنی2x (39/0 )و همچنین مقدار  فوقبا استناد به نتایج جدول 

و در رد داری آماری این رابطه  مبنی بر معنی H1با توجه به این نتیجه، فرض  . داردنوجود  ماهوارهاستفاده از 

 . شود می یدیتأداری آماری این رابطه  تحقیق مبنی بر عدم معنی H0مقابل فرض 

 

 شغل

رابطه با توجه به جهت تجلیل این دارد رابطه معنادار وجود  ماهوارهمیزان استفاده از و بین وضعیت شغلی 

متغیرهای تحقیق، ابتدا برای تعیین وجود رابطه از آزمون کای اسکوئر دو متغیره و سپس برای تعیین شدت 

( ای و یک متغیر اسمی برای تعیین همبستگی بین یک متغیر رتبه)وی رابطه از ضریب همبستگی کرامرز 

 .اندژوهش، دانشجویان نیز شاغل در نظر گرفته شدهکه در این پالبته باید متذکر شد   .(3جدول ) استفاده شد
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ماهوارهمیزان استفاده از و  پاسخگویان تعیین همبستگی بین شغل.  9جدول   

  ماهوارهمیزان استفاده از 
 شغل

 غیر شاغل شاغل مجموع

 
 (ساعت 1)اصالً 

 033 031 23 تعداد

1/29 درصد  9/96  1/99  

 (ساعت 0کمتر از )کم 

 

 33 11 20 تعداد

3/01 درصد  4/02  6/09  

 (ساعت 9تا 0)متوسط
 004 12 92 تعداد

1/23 درصد  1/03  6/03  

 (ساعت 1تا  9) زیاد
 001 30 24 تعداد

3/21 درصد  4/03  3/03  

 (ساعت 1بیشتر از ) خیلی زیاد
 31 63 00 تعداد

6/3 درصد  9/04  4/09  

 مجموع
 119 461 001 تعداد

1/011 درصد  1/011  1/011  

12/09 X2=    4    df= 113/1     sig= 013/1Cramers V = 

 

درصد  33در سطح اطمینان  داری رابطه آماری معنی2x (12/09 )و همچنین مقدار  3با استناد به نتایج جدول 

داری  مبنی بر معنی H1با توجه به این نتیجه، فرض  . داردوجود  ماهوارهمیزان استفاده از و شغل  بین دو متغیر

از . شود میرد داری آماری این رابطه  تحقیق مبنی بر عدم معنی H0و در مقابل فرض  تأیید،آماری این رابطه 

و میزان شغل دو متغیر همبستگی متوسط مؤید نیز ( 01/1)سوی دیگر، مقدار ضریب همبستگی کرامرز وی 

در بین غیر شاغالن بیشتر  ماهوارهمیزان استفاده از  جدول فوق،و با استناد به نتیجه باشد  می استفاده از ماهواره

 .  از شاغالن است
 

 وضعیت تأهل 

جدول ) درصد وجود دارد 31رابطه معناداری در سطح اطمینان  ماهوارهمیزان استفاده از و  وضعیت تأهلبین 

این رابطه با توجه به متغیرهای تحقیق، ابتدا برای تعیین وجود رابطه از آزمون کای اسکوئر جهت تحلیل (.  01

اگر چه وضعیت تأهل    .وی استفاده شددو متغیره و سپس برای تعیین شدت رابطه از ضریب همبستگی کرامرز 

گویانی که دارای حالت در سه حالت مجرد، متأهل و مطلقه یا فوت شده مطالعه شده است اما چون تعداد پاسخ

 .نفر بودند در این بخش از تحلیل حذف شدند 01اند کمتر از  سوم بوده
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 ماهوارهمیزان استفاده از و  پاسخگویان وضعیت تأهلتعیین همبستگی بین .  11جدول 

  ماهوارهمیزان استفاده از 
 وضعیت تأهل

 متأهل مجرد مجموع

 
 (ساعت 1)اصالً 

 036 29 039 تعداد

1/96 درصد  1/22  1/94  

 (ساعت 0کمتر از )کم 

 

 33 06 60 تعداد

3/02 درصد  3/01  4/09  

 (ساعت 9تا 0) متوسط
 002 21 32 تعداد

4/03 درصد  6/03  4/03  

 (ساعت 1تا  9) زیاد
 001 90 14 تعداد

3/03 درصد  4/91  16/21  

 (ساعت 1بیشتر از ) خیلی زیاد
 36 02 64 تعداد

1/09 درصد  1/00  2/09  

 مجموع
 136 012 434 تعداد

1/011 درصد  1/011  1/011  

24/02 X2=    4    df= 106/1     sig= 046/1Cramers V = 

 

 

 وضعیت تأهل داری بین دو متغیر رابطه آماری معنی2x (24/02 )و همچنین مقدار  01با استناد به نتایج جدول 

با توجه به این نتیجه،  . وجود دارد 11/1و سطح خطای کمتر از  31/1احتمال با  ماهوارهمیزان استفاده از و 

داری  تحقیق مبنی بر عدم معنی H0ید و در مقابل فرض یداری آماری این رابطه تأ مبنی بر معنی H1فرض 

 همبستگیمؤید نیز ( 04/1)از سوی دیگر، مقدار ضریب همبستگی کرامرز وی   .شود آماری این رابطه رد می

 .باشد می ماهوارهمیزان استفاده از و  وضعیت تأهلدو متغیر ضعیف 

 

 در بین پاسخگویان شهر و روستا  ماهوارهمیزان استفاده از تفاوت میانگین 

و تفاوت آن در بین پاسخگویان  ماهوارهمیزان استفاده از  تحلیلیکی از اهداف این این پژوهش  با توجه به اینکه

 و در شهر تقریبادر روستاها  ماهوارهمیزان استفاده از های توصیفی نشان داد که  یافته ،جوان در شهر و روستا بود

 در شهر و روستا معنادار است؟  ماهوارهمیزان استفاده از با این حال آیا تفاوت  ،اال استب

در بین پاسخگویان جوان شهر و روستاهای  ماهوارهیزان استفاده از مدهد که تفاوت  نشان می tآزمون نتایج 

به  سنندج و روستاهای در بین پاسخگویان شهر ماهوارهمیزان استفاده از ست و میانگین نیمعنادار سنندج 

جدول ) تفاوت است عدم نشانگر ایننیز sig(961/1 ) و t (191/1 ) مقدار . باشد می 11/2و  61/2برابر ترتیب

00). 
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 (شهر یا روستا)پاسخگویان بر حسب محل سکونت  ماهوارهمیزان استفاده از آزمون تفاوت میانگین . 11جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد موردها متغیر
خطای انحراف 

 استاندارد
 سطح معناداری Tمقدار 

 133/1 43/0 61/2 993 شهر
191/1 961/1 

 131/1 40/0 11/2 240 روستا

 

 گیری نتیجه و بحث

ها و رفتارهای دینی  آن با تغییر نگرش ی و رابطه ماهواره، از استفاده میزان و چگونگی مطالعهپژوهش حاضر به 

، در رونظبرای این م  .است  جوانان شهر و روستاهای سنندج بوده ی همه تحقیق این آماری ی جامعه  .پرداخت

ی آن با میزان دینداری جوانانِ شهر ها، و رابطه ماهواره و نوع انتخاب کانال میزان استفاده از تحلیلبه مرحله اول 

و روستاهای سنندج پرداخته شد و در مرحله دوم عوامل مؤثر بر میزان استفاده از ماهواره و تفاوت میزان 

 .شد مطالعهاستفاده در بین بینندگان شهری و روستایی 

ای در سنندج و روستاها بدون اختالف قابل  های ماهواره بینندگان کانالدهند که  نشان می های این پژوهش یافته

برای دیدن این  اما در انتخاب کانال . دانند می  توجهی، اولویت اول موضوع مورد عالقه خود را فیلم و آهنگ

های انتخابی بییندگان  موضوع بین بینندگان روسایی و شهری اختالف وجود دارد به طوری که مجموع اولویت

، پی ام سی، من و تو، جی ام  0فارسی) های گروه اول بینندگان شهری میل بیشتری به دیدن کانالنشان داد که 

باشد و در عوض  در حالی این میزان در بین بینندگان روستایی بسیار کمتر می ،نددار( های مشابه و دیگر کانال

بی بی ) های گروه اول و دوم بینندگان روستایی به نسبت بینندگان شهری، به طور قابل توجهی از انتخاب کانال

گروه سوم که مربوط های  صرف نظر کرده و اولویت خود را به کانال( های مشابه صدای آمریکا و دیگر کانالسی، 

 .اند باشد اختصاص داده های کُردی می به کانال

میزان استفاده از ماهواره با میزان تعلق و پایبندی دینی رابطه معنادار »فرض که این  ،ها نشان داد نتایج یافته

توان گفت که در دو بُعد  اما در بین بینندگان روستایی تنها می ،شود ، در بین بینندگان شهری تأیید می«دارد

در زمینه تأثیر نوع   .شود می اعتقادی و پیامدی، ماهواره به میزان اندکی موجب کاهش تعلق و پایبندی دینی 

برد عامل کاربر میزان دینداری در بین بینندگان شهری و روستایی نشانگر این مطلب است که « کاربرد ماهواره»

در مورد اثر متقابل و  بر میزان دینداری تأثیرگذار نبوده است( فرهنگی، سیاسی، تفریحی و اطالعاتی)ماهواره 

دهد که میزان دینداری بینندگان در شهر و روستا تحت تأثیر  کاربرد ماهواره نیز نتایج نشان می و محل زندگی

 .اثر متقابل دو عامل ذکر شده واقع نشده است

 –وضعیت اجتماعی»متغیر نشان داد که  عوامل مؤثر بر میزان استفاده از ماهواره نیز یل دو متغیرنتایج تحل

اما متغیرهای  . ی معنادار با میزان استفاده از ماهواره هستند فاقد رابطه« سن»، و «جنسیت»، «اقتصادی

 .باشند از ماهواره می ی معناداری با میزان استفاده دارای رابطه« شغل»و « تحصیالت»، «وضعیت تأهل»
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ماهواره در  ولی ودبمعنادار ندر بین جوانان شهر و روستاهای سنندج ماهواره  میزان استفاده ازتفاوت اگر چه 

عدِ اعتقادی، بکنار عوامل دیگری در بین جوانان شهری به نسبت جوانان روستا با شدت بیشتری در چهار 

اما چگونگی استفاده از آن  . ها و رفتارهای دینی شده استمنجر به تغییر نگرش پیامدی و مناسکیعاطفی، 

 .دینداری نداشته است تغییر معناداری بر

بیشتر مردم سنندج و توان گفت  ، می(مثبت یا منفی)، فارغ از نوع کارکرد ماهواره با توجه به نتایج مذکور

ای دیجیتال خارجی و فارسی دسترسی دارند و با توجه به  ماهوارههای  روستاها با وجود منع قانونی، به کانال

اما نکته قابل توجه این است که نوجوانان و  . کنند های گوناگون استفاده می سالئق خود از موضوعات و کانال

ب های قبلی و موج تأثیراتی که منجر به تغییر نگرشجوانان بیشتر از دیگران از این رسانه متأثر خواهند شد 

کنند مجال تحقق  از طرف دیگر محیطی که این جوانان در آن زندگی می . های نوینی خواهد شد خواسته

 .جویند می« جای دیگری»در های نوین خود را  ها را نخواهد داد و ناگزیر جوانان دغدغه بسیاری از این خواسته

توان گفت که نتایج ، میمخاطبان خود تأثیر گذاشتهفرایندی انباشتی و متراکم بر طی ماهواره،  با توجه به اینکه

حاکی از آن است که عوامل دیگری نیز  هایافتههمخوانی دارد و « کاشت»ا رویکردهای اخیر نظریه این پژوهش ب

سو با دو رویکرد نظری  هم  این یافته  .بر دینداری و حتی بر میزان و چگونگی استفاده از ماهواره تأثیر گذار است

باشند چرا که ماهواره توانسته است به عنوان یکی از حامالن آگاهی  برگر در زمینه تغییرات دینداری نیز می پیتر

 .منجر به تغییر نگرش دینی شود

 «شده فشرده درهم»در جهان  توان میبه جای تمرکز بر مخاطرات، با استفاده از امکانات ماهواره رسد  به نظر می

 اگر چه پُر واضح است که  . با راهکارهای مناسب، به تبادل اطالعات و تعامل با دیگر جوامع پرداخت کنونی

اما  ،ای خواسته یا ناخواسته تأثیرات مخربی بر فرهنگ دیگر جوامع خواهند داشت های ماهواره بسیاری از کانال

از توان  میای،  رسانه فناوریهای  چهی چون بستن درییها به جای سعی بر اجرای برنامهشود که پیشنهاد می

 . سو با فرهنگ جامعه مورد نظر باشند و هم  جایگزینی مناسب ،های آن برنامهای بهره گرفت که  به گونه ماهواره
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