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چکیده
 یها شبکه ما،يصداوس ،ونیزیتلو ی هرسان سه از رانیا انیدانشجو ی هاستفاد پژوهش نیا در
براساس . است شده مطالعه مندی رضایت و استفاده ی یهنظر از استفاده با نترنتیا و یا ماهواره

ها برای ارضای نياز مخاطبان، این یکی از رئوس اصلی این نظریه مبنی بر رقابت ميان رسانه
ای مختلف پرداخته است. مندی سه نوع رسانه ی ميزان استفاده و رضایت پژوهش به مقایسه

 قرار سنجش مورد بعد چهار در کاتز یشنهاديپ مدل براساس ها رسانه از انیدانشجو مندی یترضا
 تیهو کسب ،یاجتماع متقابل کنش یبرقرار ،یآگاه کسب شامل بعد چهار نیا. است گرفته
 و استفاده زانيم داد نشان پژوهش جینتا. هستند یسرگرم و آرامش کسب و یشخص

 هرچهار در توانسته نترنتیا. است گرید رسانه دو از شيب ترنتنیا از انیدانشجو مندی رضایت
. کند جلب را انیدانشجو تیرضا ی،آگاه کسب نهيزم در خصوص به مندی رضایت بعد

 است یسرگرم و آرامش کسب بعد در تر بيش یا ماهواره یها شبکه از انیدانشجو مندی رضایت
 انيم در. ستين باال چندان ابعاد از کدام چيه در مندی رضایت ینمره زين ونیزیتلو درخصوص و

 ی هننديب درصد 5۴ ما،يصداوس ونیزیتلو یها برنامه ی هننديب درصد ۷2 یرانیا انیدانشجو
بستگی  های هم نتایج آزمون .هستند نترنتیا از کنندگان استفاده درصد ۸3 و یا ماهواره یها شبکه

بستگی در جهت مثبت  ی هم رسانه رابطهمندی از هر سه  نيز نشان داد بين استفاده و رضایت
 وجود دارد.

ای،  های ماهواره مندی، دانشجویان ایران، شبکه ی استفاده و رضایت نظریه کلیدواژگان:

 ها اینترنت، تلویزیون، رسانه

                                                           
 ynourbakhsh@ut.ac.ir. پست الکترونيکی نویسنده رابط:   1

 شناختیمطالعات جامعه
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مقدمهوطرحمسئله
هایی است که تصور وجود مخاطبان  ترین نظریه مندی یکی از مهم ی استفاده و رضایت نظریه

ای  گوید که مخاطبان از محتوای رسانه ای منفعل را به چالش کشيده است. این نظریه می انهرس

دست بياورند که به آن نياز دارند. برای تأمين این  مندی خاصی را به کنند تا رضایت استفاده می

ر زمانی عنوان مثال، اگر د پردازند. بنابراین، بهدیگر می های مختلف به رقابت با یکنياز، رسانه

کنند. و یا  های خبری را مشاهده می تر برنامه خاص مخاطبان به اطالعات نياز داشته باشند، بيش

ی خود را از نوعی انتخاب کند که خشن  ممکن است فرد دیگری سریال تلویزیونی مورد عالقه

ع رسانه و فقط به انتخاب انوا ها نه مند بودن سازگار است. نياز باشد زیرا با نياز او به قدرت

ای نيز شکل و رنگ  چنين به تفسير محتوای رسانه شود که هممحتوایی خاص منجر می

 بخشند.  می

شکلی ساده  ها به کند. آن مندی مخاطبان را فعال فرض می رویکرد استفاده و رضایت

ها از ميان محتوایی دست به  گيرد. آن ی هرچيزی نيستند که در اختيارشان قرار می کننده مصرف

ها،  ی برنامه ها از ميان همه شود. آن ای پيشنهاد می های رسانه زنند که از سوی سازمان انتخاب می

ها باشد. به همين  های آن کنند که متناسب با نياز ها، چيزهایی را انتخاب می ها و موسيقی روزنامه

کدام پيام گيرند که  دليل است که نقش فعالی در ساختن معنای متون نيز دارند و تصميم می

دنبال این موضوع است که مردم با  تر به ممکن است چه تفسيری داشته باشد. این نظریه بيش

دنبال پاسخ به این پرسش بود  های رسانه به تر نظریه های قبل که نسل حالی کنند در ها چه می رسانه

 کنند؟  ها با مردم چه می که رسانه

مندی،  ی استفاده و رضایت ئوس کليدی نظریهعالوه بر تصور مخاطب فعال، یکی دیگر از ر

منظور تأمين نيازها و اهداف مخاطبان است. از این مفروضه تاکنون  ها بهفرض رقابت ميان رسانه

گونه ی مخاطبان ایرانی تاحدود زیادی غفلت شده است و همان های ارتباطی دربارهدر پژوهش

ی گروه ها مقایسه تر این پژوهش هدف بيشدهد، های این مقاله نشان میی پژوهش که پيشينه

ای خاص بوده است. درمقابل در این پژوهش تالش های مختلف مخاطبان در استفاده از رسانه

ای خاص از مخاطبان )دانشجویان( از سه مندی دسته شده است تا استفاده و ميزان رضایت

دیگر مقایسه شود. بنابراین  با یکی اصلی موجود در ایران )تلویزیون، اینترنت و ماهواره(  رسانه

دیگر  های مختلف در رقابت با یک هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که رسانه
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ای ميان ميزان استفاده و سطح پردازند و چه رابطهچگونه به ارضای نيازهای مخاطبانی خاص می

 ای وجود دارد؟ رضایت دانشجویان از هریک از این انواع رسانه

هایاساسیهایتاریخیومفروضهمندی:زمینههورضایتاستفاد
در  1930های  ها در خالل سال ی ارتباط جمعی و رسانه های مداوم در زمينه نخستين پژوهش

های  های مدرن بود. درخالل سال سال پس از تولد رسانه ۴0آمریکا انجام شد. این تاریخ حدوداً 

ی  ی سينما و توسعه کننده بوه مطبوعات، گسترش خيرهدنبال گسترش تيراژ ان به 1920تا  1۸90

معنای امروزین آن  که پژوهش ارتباط جمعی به های جمعی شکل گرفتند بدون آن رادیو، رسانه

های مجزا در این دوره صورت گرفته است،  ای از پژوهش شکل گرفته باشد. هرچند که پاره

گرفته در این  های انجام وران محدود است. کارها در این د مند به نقش و کارکرد رسانه توجه نظام

ها مسلط است. این  انگيز بر آن ای از تصورات مناقشه شدت بدبينانه است و مجموعه دوره به

تری است که  نام گرفت و بخشی از مباحث گسترده  «ای ی توده ی جامعه نظریه»ها بعداً  پژوهش

 (. 5: 2009جان  رفته است )ليتلی نقش و تأثير مدرنيته بر زندگی بشر درگ درباره

ی طبيعت رفتار بشر اقتباس شده است  ای درباره تر از پنداشته ای بيش ی توده ی جامعه نظریه

شود و معتقد  گرایی خوانده می شناسی رفتار ی پژوهشی و تجربی. این نظریه در روان تا مشاهده

ی تأثير  تصوری خاص دربارههای جهان است. این نظریه  است که رفتار بشر پاسخی به محرک

ابهام  رسانه بر زندگی و رفتار آدمی را تقویت کرده است. در این نظریه تأثير رسانه مستقيم و بی

معرفی شده « ی جادویی گلوله»یا « سوزن تزریقی»رسد؛ رویکردی که گاه با برچسب  به نظر می

بينند یا  ه که آدميان میچ ای ميان آن واسطه بستگی مستقيم و بی است. در این رویکرد هم

توان  ترین مواردی که این نظریه ارائه کرده است می شنوند و رفتارشان وجود دارد. به مهم می

  صورت تيتروار اشاره کرد: به

 های جمعی نيرویی منفی و مزاحم در جامعه هستند و باید کنترل شوند. رسانه -1

ها و رفتار مردم معمولی  گرشهای جمعی این قدرت را دارند که مستقيماً بر ن رسانه -2

 تأثير بگذارند.

ها منزوی و منفرد  های جمعی شکننده هستند زیرا آن مردم درمقابل قدرت رسانه -3

ها را از پروپاگاندا و  هایی که آن اند؛ سازمان های اجتماعی سنتی بيگانه شده اند و با سازمان شده

 داشت.  کاری محفوظ می دست
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آید به  وجود می های جمعی به ی رسانه گسيخته هم بال تأثير ازدن ای که به تغيير اجتماعی -۴

 شود.  تر منجر می کز تر و متمر خواه ظهور جوامع تماميت

ها و  آل زدایی از ایده چنين از طریق گسترش ابتذال و معنا های جمعی هم رسانه -5

مدنانه را تهدید شوند که این امر رفتار مت ها می های فرهنگی و ارزش ها سبب افت معيار فعاليت

 (. 50-۴1: 2011کند )باران و دیویس  می

همراه مدل  افراد درمانده، منفرد و منفعل به ی  ای و تصورش درباره ی توده ی جامعه نظریه

های  توان از طریق پيام شود که می گيری منجر می شناسی به این نتيجه پاسخ روان-محرک

کاری و کنترل کرد.  لت عقاید و رفتار مردم را دستآسانی و سهو مند به های کامالً قدرت رسانه

های اصلی مشخص شد و در جامعه نيز  تدریج کاستی به 1960و  1950ی  های دهه در خالل سال

گرایی فروکش کرد. پيش از این تاریخ یکی از کسانی که در آخرین  کم ترس از تماميت کم

صورت تجربی آزمود، پل  ای را به ی توده تصور جامعه 19۴0و اوایل  1930ی  های دهه سال

ای که او و  های گسترده بندی داده الزارسفلد با جمع 1950ی  ی دهه الزارسفلد است. در ميانه

مند هستند  قدر قدرت ندرت آن ها به گيری کرد که رسانه همکارانش توليد کرده بودند چنين نتيجه

های  گران دریافته بودند که مردم راه ششد. درمقابل پژوه که تا آن زمان سبب ترس و یا اميد می

هایشان براساس بسياری از  ها دارند و نگرش شماری برای مقاومت در برابر نفوذ رسانه بی

جای  ها به گيرد. رسانه های مذهبی شکل می های رقيب مانند خانواده، دوستان و جماعت متغير

تر  تر و نيرومند مند عی را قدرتهای اجتما که نيروی اجتماعی مخربی باشند معموالً رویه آن

ندرت توانستند  ها به ی آن. آن کننده تر حافظ وضعيت موجود هستند تا تهدید سازند و بيش می

ای بيابند. الزارسفلد و  ی توده پردازان جامعه های نظریه ای برای پشتيبانی از ترس نشانه

هایی که  ی نظریه به مجموعه گذاری نکردند اما امروزه ی جدید خود را نام همکارانش نظریه

ها  شود. این نظریه گفته می« ی تأثيرات محدود نظریه»الزارسفلد بنيان آن را فراهم کرده است 

گيرد. این نظریه  ها نقشی محدود و حداقلی در زندگی اشخاص و جامعه در نظر می برای رسانه

های جدیدی در  حوزهشدت پذیرفته شد و  ی دانشگاهی به در جامعه 1950ی  در خالل دهه

پرورش داد. در امتداد همين سير نظری  1960و  1950ی  پژوهش ارتباط جمعی را در دهه

 شود. ها نيز مطرح می مندی از رسانه ی استفاده و رضایت ارتباطات است که نظریه
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بندی چنين جمع رامندی  استفاده و رضایت رویکرد اساسی هایهيفرض (13۸۷) کوایلمک

 کرده است: 

 ایه مندی رضایت و اهداف به معطوف و نیعقال تیيفعال عمدتاً محتوا و رسانه انتخاب .1

 ؛کرد نييتب منطقاً توان می را هاآن ریيگ شکل و هستند فعال مخاطبان پس است، خاص

می ریشه اجتماعی و فردی طشرای از که ایرسانه ازهایين به نسبت مخاطبان کایکی .2

 ؛کنند انيب مختلف های زشيانگ درقالب را ازهاين این ندتوان می و دارند آگاهی رنديگ

 در فرهنگی یا شناختیزیبایی اصول از تر بيش کلی، انيب به ها،رسانه شخصی کاربری .3

  ؛دارد تياهم و نقش مخاطبان ریيگشکل

 و انتظار مورد رضایت ها،زهيانگ) مخاطبان ریيگ شکل بر رگذاريتأث عوامل اغلب یاتمام  .۴

 کرد نييتع نظری لحاظ ان بهتومی را (اینهيزم پس رهایيمتغ ایرسانه هایگزینش ه،آمد دست به

 (.105: 13۸۷)مک کوایل 

گونه جمعمندی را این ی استفاده و رضایت ( نيز رئوس اصلی نظریه13۸9سورین و تانکارد )

 اند: بندی کرده

معطوف به هدف گر است و استفاده از رسانه توسط مخاطب ،  مخاطب فعال و گزینش .1

 وی است.

سان و مشابه، برای اهداف بسيار  های ارتباط جمعی یک توانند از پيام افراد مختلف می .2

 متفاوت استفاده کنند.

های مخاطبان و یا مرتبط با این  تواند وابسته به نيازها و انگيزه های ارتباطی می اثرات پيام .3

 ها باشد. نيازها و انگيزه

 کنند. ارضای نيازها رقابت می ها با دیگر منابع رسانه .۴

هایی باشد که یک رسانه  مندی های مطلوب یک مخاطب، مشابه رضایت مندی اگر رضایت .5

ی  آورد، مخاطب باید تمایل بيشتری برای آن رسانه و اشتياق بيشتری برای مواجهه فراهم می

 (۴3۸: 13۸9مجدد با آن نشان دهد. )سورین و تانکارد 

عنوان  به 5و  ۴، 1های شماره رئوس اصلی این نظریه فرضدر این پژوهش از ميان 

گری و فعال بودن مخاطب اند؛ به این معنا که با پذیرش انتخابهای اساسی برگزیده شده فرض

شود ی اینترنت، تلویزیون و ماهواره می نيازهایی را که منجر به استفاده از هریک از سه رسانه
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ميان این سه رسانه، ميزان رضایت دانشجویان از هریک از پرسيده شده است تا در فضای رقابت 

 ی مجددشان با هریک از این انواع رسانه سنجيده شود.  ها و احتمال استفاده و مواجههاین رسانه

 هازهیانگوازهاینمندی:استفادهورضایت

بندی  طبقه مندی های مختلف موجود در رویکرد استفاده و رضایت بنای استفاده از نظریه  سنگ

های  ها و نيازهای مخاطبان برای مراجعه به رسانه و یا محتوایی خاص است. پژوهش انواع انگيزه

ها  ها و انگيزه ای از انواع نياز های مختلف و گسترده بندی پردازان مختلف طبقه مختلف و نظریه

ار هارولد السول و رود. برای اولين ب کار می های کمی مختلف به اند که در پيمایش ارائه داده

رسانی، حفظ ميراث  ها را معرفی کردند که شامل اطالع چارلز رایت چهار کارکرد اصلی رسانه

بستگی اجتماعی در واکنش  ایجاد هم کارکرد نظارت بر محيط )نقش خبری(؛ فرهنگی، سرگرمی،

ی و پر سرگرمو  انتقال ميراث فرهنگی )نقش آموزشی( به محيط )نقش ارشادی یا راهنمایی(؛

های  توان دسته ترین حالت، می (. در ساده۸3: 13۸5ئيل ا. )مک کوبود کردن اوقات فراغت

ای  ها را معرفی کرد که مردم بر اساس آن دیدن، شنيدن یا خواندن رسانه ای از نياز گانه چهار

  کنند: خاص را انتخاب می

آید  ملی آن به وجود میهای ع دليل مزیت دليل کنجکاوی خالص یا به نياز به اطالعات به .1

 کند.  هنگامی که مخاطب تصویری از جهان موجود در ذهن ترسيم می

شود که  هایی برآورده می نياز به تثبيت حس هویت شخصی از طریق سنجيدن آن با مدل .2

کنند تا  های غایی رفتار مطلوب را برای مخاطب ترسيم می شود. این مدل ها عرضه می در رسانه

 اش دارد، به محک آزمون بگذارد.  ی هویت شخصی وری را که دربارهمخاطب بتواند تص

نياز به تعامالت اجتماعی این تصور را توسعه داده است که رفتار و روابط اجتماعی فرد  .3

ها در اختيار  شود که رسانه پذیر می هایی امکان ها و موضوع با دیگران از طریق استفاده از نمونه

 گذارند.    می

خواهند از  کردن توجه به این دليل وجود دارد که مخاطبان می رمی و منحرفنياز به سرگ .۴

های مختلفی از لذت را تجربه کنند.  های آنی خود فارغ شوند و شکل مشغولی ها و دل تشویش

 (. 13۸1کنند )بنگرید به نيکو  ها منابع مورد نياز برای رسيدن به این لذت را فراهم می رسانه
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کردند و به  شناختی مخاطبان توجه می های روان ها و نياز وماً به انگيزههای متقدم عم پژوهش

ها مانند فرار از مشکالت، کسب اطالع و یادگيری، گذران وقت و اوقات  انواع مختلفی از نياز

اند  های جدیدتر تالش کرده کردند. پژوهش ها اشاره می واره از رسانه ی عادت فراغت و یا استفاده

تری کنند و در این زمينه به انواع مختلفی چون یافتن  ی اجتماعی توجه بيشها تا به نياز

ی معنوی و جمعی، کسب و تثبيت هویت و  موضوعی برای صحبت با دیگران، ارتقای روحيه

 (. 6۸-92اند )همان:  اجتماعی اشاره کردهتعامالت 

تر معطوف  بيش که خود را شنهادیيپ الگوی و مدل( 19۷3-19۷۴) گورویچ و، بلومر کاتز

 و اجتماعی هایریشه -1 اند:گونه ارائه کرده، ایناست بوده مخاطب گریگزینش ندآیفر به

 یا جمعی هایرسانه -۴ از انتظارات -3 های آن جهينت که شود می ازهاییين-2ث باع شناختی روان

 دیگر های تيعالف به اشتغال یا هارسانه با مواجهه متمایز الگوهای-5 سبب که است منابع سایر

 اغلب شاید که است، دیگر امدهایيپ -۷ و ازين با تمرتب مندی رضایت ببس -6 که شودمی

 .باشد ناخواسته

شان، از  ها را با تمام تنوع های مرتبط با رسانه ی فعاليت ( کليه19۷3کاتز، گورویچ و هاس )

ای موارد قطع  رابطه )در پارهافراد از ارتباطات جمعی برای برقراری »نگرند که:  این دیدگاه می

مند  مند و چه غيرهدف صورت هدف خواهند چه به کنند و به این وسيله می ارتباط( استفاده می

 -تواند خود فرد، خانواده، دوستان و... باشد که می -ی خود را با دیگران  یافته ارتباطات وحدت

در ارتباط »فرد از نياز به  مندی تمامی صور رضایت برمبنای این دیدگاه، «. مرتبط سازند

نياز مرتبط با رسانه را در هشت گروه  35ها آن  یادشده،  گيرد. با توجه به دیدگاه ریشه می «بودن

 بندی کردند:  صورت زیر طبقه به

ها و  ام، برای تجربه زیبایی نياز به درک خود )برای شناخت خودم، برای باالبردن سليقه .1

 نظایر آن(

برخورد با خود )برای کشتن وقت، برای فرار از واقعيات زندگی روزمره  نياز به کاستن از .2

 و غيره(

 نياز به قدرت بخشيدن به ارتباط با خانواده )برای گذران وقت با خانواده( .3

نياز به تحکيم ارتباط با دوستان ) برای شرکت در بحث دوستان، برای گذران وقت با  .۴

 دوستان(
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که بفهمم در کشورم و جهان چه  درک جامعه )برای آننياز به تحکيم شناخت، اطالعات،  .5

 افتد و نيز در جریان عملکرد دولت باشم( اتفاقاتی می

نياز به افزایش اعتبار، ثبات و موقعيت اجتماعی )برای احساس افتخار از داشتن دولت،  .6

 مردان( ی دولت برای حصول اعتماد درباره

  تر که به سنن کشورم نزدیک ن )برای آنی فرهنگ و سن نياز به افزایش تجربه در زمينه .۷

 شوم(

که بدانم هميشه حق با من  نياز به افزایش شناخت، اطالعات و درک دیگران )برای آن .۸

 نيست، برای شرکت در تجارب دیگران( 

ها برای چهار  توان گفت که رسانه ی کاتز و دیگران می های نظریه بندی انواع نياز با جمع

 کنند. این چهار دسته نياز عبارتند از: ان محصوالت رسانه ای را توليد میدسته از نيازهای مخاطب

 کسب اطالعات، آگاهی و شناخت ←نيازهای شناختی 

 شناسانه بخش و زیبایی تجارب عاطفی، لذت ←نيازهای عاطفی 

 تقویت اعتبار، اعتماد و جایگاه ←بخش شخصی  نيازهای انسجام

 (.3۴2: 13۸1می و آسایش )فيسک، فراغت، سرگر ←نيازهای گریز از تنش 

اند که در آن  ( پيشنهاد کرده19۷2کوائيل، بلومر و براون ) ها را مک بندی یکی دیگر از طبقه

 اند:  ی زیر قرار داده های مخاطبان را در چهار طبقه ی نيازها و انگيزه مجموعه

و نظارت بر  منظور کسب اخبار و اطالعات از دنيای پيرامون مردم به آگاهیونظارت: .1

خواهی، یافتن  کنند و مواردی مانند مشورت ها استفاده می محيط اجتماعی خویش از رسانه

 شود؛  های شخصی و غيره را شامل می الگوهای رفتاری، تقویت ارزش

ها را  مردم در فرآیند ارتباط، رسانه روابطشخصی،یگانگیوکنشمتقابلاجتماعی: .2

وگو با دیگران  ای برای ارتباط و گفت کنند و از محتوای رسانه نشين خود تلقی می راه و هم هم

کنند. این نياز و انگيزه مواردی مانند آگاهی از شرایط دیگران، فراهم کردن امکان  استفاده می

ای برای کنش متقابل  برقراری رابطه با دیگران، آگاهی از چگونگی ایفای نقش خود و ایجاد پایه

 ؛شود اجتماعی را شامل می

ها برای کسب خودآگاهی، یافتن الگوهای رفتاری و  مردم از رسانه هویتشخصی: .3

 کنند.  های شخصی استفاده می تقویت ارزش
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واقعیت: .۴ از گریز فراغتو ها برای سرگرم شدن و گریز از  مردم از رسانه سرگرمی،

، ۷3-۷۴: 13۸9زاده  کنند )مهدی ی عاطفی استفاده می مشکالت زندگی روزمره و تخليه

 (. 215-216: 1390، نصرالهی و همایون ۴2۴: 13۸9، سورین و تانکارد ۷6: 13۸6زاده  رضوی

مندی  های متنوع و گوناگونی که تاکنون با استفاده از رویکرد استفاده و رضایت پژوهش

ها از  صورت گرفته است، توانسته به دو هدف اصلی تاحدود زیادی دست یابد. این پژوهش

اند و  های مخاطبان برای استفاده از رسانه تاحدود زیادی دست یافته ا و انگيزهه طرفی به نياز

اند که  اند و از طرف دیگر نشان داده تر کرده های ارتباطی پررنگ ها را در پژوهش نقش آن

گذار در فرآیند ارتباطی است.  کننده و تأثير هایی مداخله های مخاطبان متغير ها و انگيزه خواست

شود  ها بر مخاطبان نمی ای سبب تأثير رسانه های رسانه صرف مواجهه و استفاده از پيام  بنابراین،

های مختلف  مندی به دست آمده از مصرف محتوای رسانه و باید عالوه بر آن به ميزان رضایت

نيز توجه کرد. این نظریه معيار مناسبی برای سنجش تأثير رسانه بر دانشجویان را در اختيار قرار 

های مختلف را شناسایی  لحاظ کمی ميزان مصرف رسانه توان به دهد. بر این اساس هم می می

دست آورد.  شده به ها از محتوای مصرف کرد و هم معيار و شاخصی برای فهم ميزان رضایت آن

ی  گر استفاده پردازند، بيان های مختلف می از رسانه  بيان دیگر ساعاتی که دانشجویان به استفاده به

های مختلف است. از طرف دیگر، پاسخ  ها از مصرف هر پيام ارتباطی در رسانه ورد انتظار آنم

های این پژوهش  ها از هریک از رسانه های ناظر به ميزان رضایت آن ها به پرسش آن

گر رضایتی است  نامه، بيان ای، تلویزیون صداوسيما و اینترنت( در پرسش های ماهواره )تلویزیون

  های آمار استنباطی کمک روش اند. با فهم این موضوع و به دست آورده رعمل بهها د که آن

دیگر  ها چه تفاوتی با یک مندی از هریک از رسانه توان مشخص کرد که استفاده و رضایت می

 دارند. 

مروریبرمطالعاتپیشین
نسبتاً  مندی رضایت و استفاده یپژوهش سنت به اتکا با رانیا در گرفته صورت یها پژوهش حجم

 یها رسانه مصرف به مختلف افراد که یساعات و زانيی م درباره موضوع نیا. است محدود

 شدت به نهيزم نیا در مرتبط یمل یها پژوهش فقدان و است تر بغرنج پردازند یم مختلف

 یمند بهره زانيم( 13۷1) یعبد و زاده سهراب ها، پژوهش نياول از یکی در. شود یم احساس
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 استقبال که دارد آن از تیحکا ها افتهی و اند کرده یبررس را مطبوعات از یتهران انشهروند

 پژوهش نيهم در. دارد ی معنادار رابطه افراد سن با و باالست مطبوعات از یتهران شهروندان

 شهروندان یها زهيانگ نیتر مهم ها یازمندين صفحات از استفاده و روز یاسيس مسائل از یآگاه

 . است روزنامه از استفاده در یتهران

 ها رسانه مصرف نوع و زانيی م درباره کشور در گرفته صورت یها پژوهش نیتر مهم از یکی

ی  درباره که است  (13۸2 ،13۷9) «انيرانیا یها نگرش و ها ارزش» یمل شیمايپ دوم و اول موج

. است شده مطرح ییها پرسش ماهواره و روزنامه و،یراد نترنت،یا ون،یزیتلو مصرف ساعات

 طور به که است رانیا ی رسانه نیتر پراستفاده ونیزیتلو که است داده نشان پژوهش نیا جینتا

 . دهد یم ليتشک را یرانیا شهروندان یا رسانه مصرف نیتر بيش متوسط

 از استفاده با( 13۸۷) یمحمد یحاج و بهار مرتبط، کامالً یها پژوهش معدود از یکی در

 و اند کرده یبررس را نترنتیا از انیی دانشجو استفاده مندی رضایت و فادهاست ینظر چارچوب

 را یاجتماع تعامل و یشخص یسودمند ،یسرگرم نظارت، اطالعات، یوجو ی جست زهيانگ پنج

 نیتر مهم تيجنس که دهد یم نشان ها آن یها افتهی. اند کرده ییشناسا کنندگان استفاده نيب در

 و یاجتماع تعامل یبرا تر بيش نترنتیا از پسران که یطور به است ها هزيانگ نیا بر مؤثر عامل

 . کنند یم استفاده اطالعات یوجو جست یبرا دختران

 یپژوهش سنت از استفاده با( 13۸۷)و جهانگردی  یشهاب ها، پژوهش از گرید یکی در

 در زبان یفارس یا ماهواره یها ونیزیتلو از استفاده یالگوها یبررس به مندی رضایت و استفاده

 را ها برنامه نیا یی تماشا زهيانگ 60 نفره، ۴00 یآماری  جامعه با و پرداخته یتهران مخاطبان انيم

 که دهد یم نشان پژوهش نیا یها افتهی. ندا کرده ميتقس دسته 10 به یعامل ليتحل با و ییشناسا

 لحاظ به شده عیوزت یزندگ یها فرصت مفهوم و یریپذ جامعه از یناش یهنجار راتيتأث

 از استفاده یالگوها یخوب به شود یم ها رسانه از یجبران ای مکمل ی هاستفاد به منجر که یاجتماع

 .دهد یم حيتوض را زبان یفارس یا ماهواره یها ونیزیتلو

 3۸5 یآمار ی هجامع با( 13۸9) یاصفهان ییگو حق و اين یورد ،یاحیر گرید یپژوهش در

 و نظر مورد مندی رضایت سنجش به اصفهان ساکن سال ۴0 تا 20 نيب متأهل زنان از نفره

. اند پرداخته زن مخاطبان نيب در یونیزیتلو یها الیسر یتماشا از شده کسب مندی رضایت

 کسب یونیزیتلو یها الیسر یتماشا از ی زنان زهيانگ نیتر مهم که دهد یم نشان ها آن یها افتهی
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 مندی رضایت نیتر مهم یاجتماع متقابل کنش یربرقرا که یدرحال ،است یشخص تیهو

 دارند لیتما زنان که دهد یم نشان ها آن یها افتهی نيچنهم. هاست الیسر یتماشا از شده حاصل

 یها ارزش بسک ،یمذهب و یفرهنگ یها ارزش تیتقو به ها الیسر یتماشا قیطر از تا

 کشف و یخانوادگ و یاجتماع یها عرصه در خود گاهیجا یارتقا و ییشناسا و جامعه موردپسند

 . بپردازند ها تيواقع

 شیگرا بر مؤثر عوامل یبررس به( 13۸۸) اونبربگلو یبابای و صباغ ،یتقو گر،ید یپژوهش در

 جینتا. اند پرداخته جانیآذربا یجمهور یونیزیتلو یها برنامه به سوار لهيب آزاد دانشگاه انیدانشجو

 از 0.۴ حدود در جانیآذربا یجمهور یونیزیتلو یها نامهبر از تیرضا است داده نشان پژوهش

نید زانيم ت،يجنس مانند یگرید عوامل کنار در را ها برنامه نیا به انیدانشجو شیگرا زانيم

 از تیرضا و یاجتماع یریپذ تیهو ،یی اجتماع هیسرما ،یداخل یها شبکه به اعتماد ،یدار

 . کند یم نييتب را یشهر خدمات

شهری  ای مخاطبان قائم( نيازهای رسانه1392ی )فرهنگ و زاده حسن ،یمتانیگر در پژوهشی د

دهد که پاسخها نشان میهای آنیافتهاند.  ای را بررسی کرده های ماهواره در استفاده از شبکه

کنند و ی سرگرمی و یادگيری دارد استفاده می ای که جنبههای ماهوارهتر از برنامه گویان بيش

ترتيب اهميت شامل نيازهای عاطفی، شناختی، اجتماعی و سياسی است.  مخاطبان بهنيازهای 

پردازند، با تر در شب به تماشای ماهواره می های توصيفی این پژوهش مخاطبان بيشبرطبق یافته

یابد و ميزان مصرف ماهواره در زنان بيش از افزایش تحصيالت ميزان مصرف ماهواره کاهش می

 مردان است. 

 یها زهيی انگ درباره( 2009) کومارسنجيت  پژوهش به توان یم یخارج منابع انيم در

 یبرا انتظار مورد مندی رضایت شش پژوهش نیا در. کرد اشاره هند در نترنتیا از استفاده

 یها فرصت آرامش، دوستان، با ارتباط ع،يی وس مشاهده ،یفرد شرفتيپ شامل نترنتیا از استفاده

هم پژوهش نیا یها افتهی. است شده ییشناسا یعامل ليتحل قیطر از یجهان تعامالت و یشغل

 وجود نترنتیا از مندی رضایت در یمعنادار تفاوت مردان و زنان انيم که دهد یم نشان نيچن

 مندی رضایت در یمعنادار تفاوت نترنتیا از استفاده کم و پراستفاده برانرکا انيم و دارد

 . دارد وجود آمده دست به



 

 

 

 

 

 1392، شماره اول، بهار و تابستان 20شناختی دوره مطالعات جامعه   234 

 

 

 با( 2011) سونيال اسموک، است، گرفته انجام بوک سيف یرو بر که یگرید پژوهش در

 مانند بوک سيف از ی کاربران استفاده یها زهيانگ یبررس به نفره 26۷ یی آمار جامعه از استفاده

 عام یها زهيانگ انيم که اند گرفته جهينت نيچن و اند پرداخته یگذار اشتراک به و پست نوشتن

 در ها آن. دارد وجود تفاوت گرید یها تیسا امکانات از ژهیو یها استفاده و بوک سيف از استفاده

 از زيپره منظور به دیبا یمجاز یاجتماع یها شبکه با مرتبط یها پژوهش که اند کرده شنهاديپ انیپا

 داشته یاجتماع یها شبکه یبررس به گراتر جامع ینگاه یجزئ یها یبررس از یناش یريسوگ

 . باشد

 یها مندی رضایت و ها ازين ، استفاده یپنل یبررس با( 2012) یتچرن و ونگ گرید یپژوهش در
 شیافزا به ییتنها که اند گرفته جهينت نيچن انیدانشجو انيم در یاجتماع یها رسانه از استفاده
 از دهاستفا به ازين اثرات یفرد انيم یها تیحما و شود یم منجر یاجتماع یها رسانه از استفاده
 .  کند یم لیتعد را یاجتماع یها رسانه

شناسیروش
تفاده شده است. پيمایش دقيقاً نامه اس در این پژوهش از روش کمی پيمایش و از ابزار پرسش

نامه استفاده  معنی تکنيک خاصی در گردآوری اطالعات نيست و هرچند عمدتاً از پرسش به
رود.  کار می يق، مشاهده، تحليل محتوا و ... هم بهی عم شود اما فنون دیگری از قبيل مصاحبه می

: 1391ها )دواس  ها و روش تحليل آن ی گردآوری داده های بارز پيمایش عبارتند از شيوه ویژگی
ی آماری این پژوهش  نامه استفاده شده است. جامعه ( که در این پژوهش از پرسش13

نور داخل کشور   های دولتی، آزاد و پيام هدانشجویان مسلمان ایرانی مشغول به تحصيل در دانشگا
ی صحيح در این پژوهش مبنای تحليل قرار گرفته  ی پرشده نامه پرسش 2555اند. تعداد  بوده

گيری  ی نمونه شيوه دانشگاه کشور که به ۴9ها توسط دانشجویانی از  نامه است. پرسش
 بودند پر شده است.  ای انتخاب شده چندمرحله

 افزار آماری  ها وارد نرم های گردآوری شده، داده ، بازبينی و کدگذاری دادهآوری بعد از جمع

 SPSSها با استفاده از فنون و  های الزم استخراج شود. تجزیه و تحليل داده شده است تا خروجی

 های آمار استنباطی انجام شده است.  های آمار توصيفی و نيز استفاده از روش روش

مندی از  اصلی و تعریف عملياتی متغيرهای استفاده و رضایت های برای شناسایی رسانه

های چاپی،  ی رسانه رسانه در سه دسته 1۴آزمون این پژوهش  ی پيش ها در مرحله رسانه

های  ها شناسایی شد. از طرف دیگر، رسانه بندی و مصادیق آن الکترونيکی و دیجيتال طبقه
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بندی مختلف  براساس این دو طبقه ی محلی و جهانی قرار گرفت. مختلف در دو دسته

ها در ميان  ترین رسانه نمونه توزیع شد تا مهم 100ای تهيه شد و در ميان  ی اوليه نامه پرسش

 ی پيش آزمون بدین شرح است:  های مرحله دانشجویان شناسایی شود. تعریف عملياتی رسانه

هارسانهانواعاولیهیبنددسته:1جدول

 های جهانی رسانه حلیهای ملی و م رسانه 

 های الکترونيکی رسانه

 ای های ماهواره شبکه های تلویزیونی صداوسيما شبکه

 المللی های رادیویی بين شبکه های رادیویی داخلی شبکه

 ی فيلم خارجی( سينما )مشاهده ی فيلم ایرانی( سينما )مشاهده

 های مکتوب رسانه
 زبان و نشریات خارجیها  روزنامه ها و نشریات داخلی روزنامه

 زبان های خارجی کتاب های داخلی کتاب

 های دیجيتال رسانه
 های خارجی زبان( سایت اینترنت )وب های ایرانی( سایت اینترنت )وب

 زبان سی.دی و دی.وی.دی خارجی سی.دی و دی.وی.دی ایرانی

رای مخاطبان معنادار ی فوق ب رسانه 1۴آزمون نشان داد که تفکيک ميان  ی پيش نتایج مرحله

های جهانی  های محلی و ملی، تلویزیون صداوسيما و از ميان رسانه نيست و از ميان رسانه

ی بسيار باالتری چه  ی ترکيبی، از ميانگين استفاده عنوان رسانه ای و اینترنت به های ماهواره شبکه

ی  همين اساس پس از مرحلهلحاظ تنوع نوع استفاده برخوردار هستند. بر  لحاظ زمان و چه به به

آوری  نامه، کاهش زمان گرد کننده بودن پرسش شدن و خسته آزمون و برای پرهيز از طوالنی پيش

نامه و  دليل طوالنی بودن پرسش گویان به های پاسخ های ميدانی، پرهيز از سوگيری در پاسخ داده

های این متغير،  گویان به گویه پاسخهای  ها و واریانس زیاد ميان پاسخ پوشانی ميان انواع رسانه هم

 ها به این سه دسته رسانه کاهش یافت.  از رسانه  تعریف عملياتی استفاده

مندی در چهار بعد پرسيده  ی پيش آزمون سنجش متغير رضایت بر همين اساس، در مرحله

نشان داد ی پيش آزمون  شد. این چهار بعد از مدل پيشنهادی کاتز اقتباس شده بود. نتایج مرحله

ی اصلی  ها خصوصاً برای سه رسانه ی هریک از ابعاد و گویه که مدل پيشنهادی کاتز درباره

پایایی « 2جدول »های ماهوارهای مناسب است و مطابق  اینترنت، تلویزیون صداوسيما و شبکه

ی  امهن ها در پرسش مندی از رسانه الزم را دارد. بنابراین این جنبه از متغير استفاده و رضایت
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 تایی ليکرت شش طيف از مندی رضایت ميزان سنجش نهایی بدون تغيير استفاده شده است. برای

 .است شده  پرسش سطح شش با ترتيبی متغير یک طریق از نيز استفاده ميزان و شده استفاده

 ییایپاآزموننتایج:2جدول 

 آلفای کرونباخ ها تعداد گویه داری نوع دین

 929. 12 رضایت از تلویزیونپایایی ميزان 1

 920. 12 پایایی ميزان رضایت از ماهواره2

 912. 12 پایایی ميزان رضایت از اینترنت3

 پژوهشهاییافته

بستگی ميان استفاده و  ، ميزان و ابعاد رضایت و روابط هماستفاده زانيمدر این بخش نتایج 

 اند.  توصيف شده نترنت،یا و ماهواره ون،یزیتلوی  رضایت از هریک از سه رسانه

یاستفادهازتلویزیون،ماهوارهواینترنتمقایسه

ی دانشجویان ایران از اینترنت با حدود  ترین استفاده ی اصلی مورد پرسش، بيش از بين سه رسانه

 5۴ای باا حادود    های مااهواره  درصد و شبکه ۷5درصد است. پس از آن تلویزیون با حدود  ۸3

هاای   کننادگان از شابکه   عباارتی بايش از نيمای از دانشاجویان اساتفاده      گيرند. باه  درصد قرار می

کنندگان از تلویزیون صداوسايما هساتند و بايش از چهاار      ای و حدود سه چهارم استفاده ماهواره

 کنند. پنجم از اینترنت استفاده می

 یدانشجویانازسهرسانهیاستفاده:مقایسه3 جدول

  تلویزیون صداوسيما ای هوارههای ما شبکه اینترنت

درصد 

 مؤثر
 فراوانی درصد

درصد 

 مؤثر
 فراوانی درصد

درصد 

 مؤثر
  فراوانی درصد

 بله 1849 72.4 72.4 1360 53.2 53.8 2112 82.7 83.2

 خير 706 27.6 27.6 1166 45.6 46.2 426 16.7 16.8

 مجموع 2555 100.0 100.0 2526 98.9 100.0 2538 99.3 100.0

 0.7 17  1.1 29  0.0 0 
فاقد 

 اعتبار

 مجموع 2555 100.0  2555 100.0  2555 100.0 
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 ۸سااعت در مااه حادود     2-3ميازان   در ميان دانشجویان استفاده از تلویزیون صداوسيما باه 
 23ميازان حادود یاک سااعت در روز      درصد، به 11ساعت در هفته حدود  2-3ميزان  درصد، به
حدود سه  روز در ساعت ده تا پنجميزان  درصد، به 22 روز در ساعت پنج تا یکميزان  درصد، به

ی دانشاجویان   ساعت در روز حدود یک درصد بوده است. اساتفاده  10ميزان بيش از  درصد و به
ی  دهد که درمجموع اساتفاده  های مختلف نيز نشان می ميزان ی بها ماهواره یها شبکهو  نترنتیااز 

و  نترنات یاتارین ميازان اساتفاده از     طوری که بايش  ان عموميت دارد، بهمتعادل در ميان دانشجوی
ی  چناين اساتفاده   اسات. هام   روز در ساعت پنج تا یکی در ميان دانشجویان ا ماهواره یها شبکه

ی اینترنات   گونه توصيف کرد درباره ای افراط را استفاده توان آن  ساعت در روز که می 10بيش از 
ای در باين چهاار درصاد     هاای مااهواره   ی شابکه  ود سه درصد و دربااره ميزان قابل توجه حد به

ی تلویزیون کام   بينند وجود دارد و درباره درصد کسانی که ماهواره می ۸عبارتی  دانشجویان یا به
 است.

 یدانشجویانازسهرسانهیمیزاناستفاده:مقایسه4جدول

  تلویزیون صداوسيما ای های ماهواره شبکه اینترنت

درصد مؤثر
 

درصد
فراوانی 
درصد مؤثر 

 

درصد
فراوانی 
درصد مؤثر 

 

درصد
فراوانی 
 

 

 ساعت در ماه 2-3 194 7.6 11.1 95 3.7 7.5 268 10.5 13.2

 ساعت در هفته 2-3 295 11.5 16.9 154 6.0 12.1 341 13.3 16.8

26.0 20.6 527 24.7 12.3 313 33.6 22.9 586 
حدود یک ساعت در 

 روز

30.7 24.4 623 37.7 18.7 479 32.4 22.1 565 
یک تا پنج ساعت در 

 روز

9.9 7.8 200 10.0 5.0 127 4.6 3.2 81 
پنج تا ده ساعت در 

 روز

3.4 2.7 69 8.0 4.0 101 1.3 0.9 23 
بيش از ده ساعت در 

 روز

 مجموع 1744 68.3 100.0 1269 49.7 100.0 2028 79.4 100.0

 فاقد اعتبار 811 31.7  1286 50.3  527 20.6 

 مجموع 2555 100.0  2555 100.0  2555 100.0 
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یانواعاستفادهازتلویزیون،ماهوارهواینترنتمقایسه
شان از هر رسانه را  چنين از دانشجویان خواسته شد که سه نوع اصلی استفاده در این پژوهش هم

( درصاد  13.۷) سينمایی های لمفي و( درصد 1۸.1) اخبار ،(درصد 19.6) ها سریالمشخص کنند. 

 یهاا  شابکه  در. هساتند  انیدانشاجو  انيم در مايصداوس ونیزیتلو در ها برنامه انواع نیتر نندهيپرب

 16) رقاص  و موسايقی  و( درصاد  1۸.5) اخبار ،(درصد 21.3) ها سریال و ها فيلم زين یا ماهواره

 یمجااز  یفضاا  در نترنات یا ربرکاا  انیدانشجو. شوند یم محسوب ها برنامه نیتر نندهيپرب( درصد

 اماور  و( درصاد  1۸.2) ایميال  کاردن  چاک  ،(درصاد  23.1) علمای  وجاوی  جسات  باه  تر بيش

 .هستند مشغول( درصد 12.3) اداری-دانشگاهی

 یهاا  شابکه  در و( درصاد  11) پانجم  ی هرتبا  در مايصداوسا  ونیا زیتلو در علمی های برنامه

 مايصداوسا  ونیزیتلو در ورزشی های برنامه. رنددا قرار( درصد 1۴) چهارم ی هرتب در یا ماهواره

. دارناد  قرار( درصد ۴) هشتم ی هرتب در یا ماهواره یها شبکه در و( درصد 12) چهارم ی هرتب در

 یا ماهواره یها شبکه در و( درصد ۴) هشتم ی هرتب در مايصداوس ونیزیتلو در یمذهب های برنامه

 ی رتباه  در مايصداوسا  ونیا زیتلو در یاسا يس های نامهبر. دارند قرار( درصد 1.5) نهم ی رتبه در

 هاای  فيلم. دارند قرار( درصد ۴.6) هفتم ی رتبه در یا ماهواره یها شبکه در و( درصد 3) ازدهمی

 در یا مااهواره  یهاا  شابکه  در و( درصاد  ۷.5) ششام  ی رتباه  در مايصداوس ونیزیتلو در مستند

 ی رتباه  در مايصداوسا  ونیا زیتلو در هاا  مسابقه خرهباال و. دارند قرار( درصد 10.2) پنجم ی رتبه

 مجماوع  در. دارند قرار( درصد ۷) ششم ی رتبه در یا ماهواره یها شبکه در و( درصد 3.۸) دهم

 یهاا  برنامه به انیدانشجو ی عالقه یونیزیتلو یها برنامه مختلف یها گونه انيم در رسد یم نظر به

 هاا  گونه ریسا در و است مشترک یا ماهواره یها بکهش و مايصداوس ونیزیتلو در یعلم و مستند

 .شود یم مشاهده رسانه دو نیا از یکی از استفاده به شیگرا

مندیازتلویزیون،ماهوارهواینترنتیمیزانرضایتمقایسه
هاای   ترتياب از اینترنات، شابکه    ی ماورد مطالعاه باه    مندی دانشجویان ایران از سه رسانه رضایت

درصاد   11تارین باوده اسات. حادود      تارین تاا کام    لویزیون صداوسايما از بايش  ای و ت ماهواره

کننده از تلویزیون رضایت بسيار کمای از   درصد دانشجویان استفاده 16.5عبارتی  دانشجویان یا به

درصاد   ۸ترین ميزان نارضایتی از ساه رساانه اسات. در مقابال حادود       این رسانه دارند که بيش
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کنندگان از اینترنت رضایت بسايار زیااد از ایان رساانه      درصد استفاده 11عبارتی  دانشجویان با به

ای  هاای مااهواره   مندی از شبکه مندی است. در مجموع رضایت ترین سطح رضایت دارند که بيش

توزیع نسبتا نرمالی دارد و راضيان و ناراضيان تقریبا برابری از این رسانه وجود دارناد؛ درحاالی   

سامت   تار کااربران اینترنات باه     سمت نارضاایتی و بايش   ن تلویزیون بهکنندگا تر مصرف که بيش

 رضایت از این رسانه گرایش دارند.

یمیزانرضایتدانشجویانازسهرسانه:مقایسه5جدول  

  تلویزیون صداوسيما ای های ماهواره شبکه اینترنت

درصد

 مؤثر
 فراوانی درصد

درصد 

 مؤثر
 فراوانی درصد

درصد 

 مؤثر
  وانیفرا درصد

2.3 1.7 43 8.7 4.2 107 16.5 10.8 276 
بسيار 

 کم

 کم 490 19.2 29.3 253 9.9 20.7 249 9.7 13.3

 متوسط 596 23.3 35.7 441 17.3 36.0 661 25.9 35.2

 زیاد 284 11.1 17.0 322 12.6 26.3 713 27.9 37.9

11.3 8.3 213 8.3 4.0 102 1.4 .9 24 
بسيار 

 زیاد

 مجموع 1670 65.4 100.0 1225 47.9 100.0 1879 73.5 100.0

 26.5 676  52.1 1330  34.6 885 
فاقد 

 اعتبار

 مجموع 2555 100.0  2555 100.0  2555 100.0 

و  2.5۷گاو در حادود    پاساخ  16۷0مندی از تلویزیاون در مياان    در مجموع ميانگين رضایت

 1225ی در مياان  ا مااهواره  یهاا  شابکه منادی از   انحراف استاندارد آن حدود یک است. رضایت

 1۸۷9مندی از اینترنات در مياان    با انحراف استاندارد حدود یک و رضایت 3.0۴گو حدود  پاسخ

تاری   عباارتی بايش   باوده اسات. باه    0.93با انحراف اساتاندارد   3.۴2گوی کاربر آن حدود  پاسخ

 ست.مندی با کمترین انحراف استاندارد مربوط به کاربران اینترنت ا رضایت
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یمیزانرضایتدانشجویانازسهرسانه:مقایسه6جدول

 رضایت از اینترنت یا ماهواره یها شبکهرضایت از  رضایت از تلویزیون 

 1879 1225 1670 گو تعداد پاسخ

 3.4279 3.0482 2.5749 ميانگين

 93505. 1.07259 1.00094 انحراف استاندارد

یزیون،ماهوارهواینترنتمندیازتلویابعادرضایتمقایسه
 همراه به یتوجه قابل جینتا نترنتیا و ماهواره ون،یزیتلو از مندی رضایت بعد چهار در ی سهیمقا

تار از دو   ی در هر سه ماورد مياانگين رضاایت کااربران اینترنات بايش      آگاه کسبدر بعد  .دارد

 یآگااه  شیافزا، اخبار و اتفاقات از اطالععبارت دیگر درخصوص کسب  ی دیگر است. به رسانه

ی دانشجویان اینترنات را باه   ريادگی و آموزش یبرا بودن مناسب منبعی و زندگ به نسبت فهم و

تاری از   ی بايش  ای نماره  های ماهواره دهند. در هر سه مورد شبکه تلویزیون و ماهواره ترجيح می

نسااته رضااایت عبااارتی تلویزیااون صداوساايما نتوا انااد، بااه تلویزیاون صداوساايما دریافاات کاارده 

ی اخبار و نه درخصوص آموزش و یادگيری جلاب کناد و از    دانشجویان را نه درخصوص ارائه

 ترین نمره را در ميان دانشجویان دارد. این لحاظ پایين

منادی را در   تارین رضاایت   چنان اینترنت بايش  ی نيز هماجتماع متقابل کنش یبرقراردر بعد 

 جااد یاو  (یخودشناسا ) یخودآگااه  کساب صاوص  ميان دانشاجویان دارد. در ایان بخاش درخ   

ی اول و دوم را دارناد و تلویزیاون    ای رتباه  هاای مااهواره   اینترنات و شابکه   بودن ديمف احساس

 یهاا  ارزش تیا تقوترین نمره را دریافت کرده است. درمقابل تنها درخصاوص   صداوسيما پایين

منادی   دارد و در جلاب رضاایت  ی باالتری از مااهواره و اینترنات    ی است که تلویزیون نمرهنید

 تر بوده است. دانشجویان موفق

ای و تلویزیاون قارار    های مااهواره  ترتيب اینترنت، شبکه ی نيز بهشخص تیهو کسبدر بعد 

 امکاان  جااد یا، جامعاه  در نقاش  یفایا یچگونگ فهمبندی در هر سه موضوع  گيرند. این رتبه می

 ی برقرار است.خانوادگ و دوستانه روابط تیوتق به کمکو  گرانید با مناسب ارتباط یبرقرار

 ونیا زیتلو از بااالتر  یا مااهواره  یهاا  شابکه  و نترنات یا زين یسرگرم و آرامش کسب بعد در

 یا مااهواره  یهاا  شبکه فراغت اوقات پرکردن از مندی رضایت درخصوص. اند ستادهیا مايصداوس
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 یالقاا  و یزنادگ  کالتمشا  و هاا  تانش  از کاردن  دور درخصاوص  و اسات  دوم نترنتیا و اول

 .است کرده جلب را انیدانشجو تر بيش مندی رضایت نترنتیا آرامش احساس

یابعادرضایتدانشجویانازسهرسانه:مقایسه7جدول

 تلویزیون
های  شبکه

 ای ماهواره
 اینترنت

 کسب آگاهی

 4.1894 3.9702 3.0098 اطالع از اتفاقات و اخبار

ت به افزایش آگاهی و فهم نسب

 زندگی
3.5553 3.8618 4.4629 

منبع مناسب بودن برای آموزش و 

 یادگيری
3.3168 3.8743 4.6763 

برقراری کنش متقابل 

 اجتماعی

 4.0338 3.3249 3.0701 کسب خودآگاهی )خودشناسی(

 3.8845 3.2971 2.9521 ایجاد احساس مفيد بودن

 3.3866 2.8051 3.5445 های دینی تقویت ارزش

 ب هویت شخصیکس

فهم چگونگی ایفای نقش در 

 جامعه
3.1570 3.4606 3.7628 

ایجاد امکان برقراری ارتباط 

 مناسب با دیگران
3.2558 3.6699 4.1309 

کمک به تقویت روابط دوستانه و 

 خانوادگی
3.2144 3.4860 3.6883 

کسب آرامش و 

 سرگرمی

 4.2671 4.2986 2.8155 ی اوقات فراغت پرکننده

ها و مشکالت  ور کردن از تنشد

 زندگی
2.6877 3.5600 3.6235 

 3.6673 3.6157 2.7570 القای احساس آرامش

مندیازتلویزیون،ماهوارهواینترنتبستگیبیناستفادهورضایتروابطهم
کناد. باتوجاه باه     بستگی بين متغيرهای پژوهش، روابط بين متغيرها را مشاخص مای   ضرایب هم

ها در ساطح ترتيبای هساتند، از ضاریب کنادال       يرهای سنجش ميزان استفاده از رسانهکه متغ این
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بساتگی باين متغيرهاا در قالاب      بستگی استفاده شاده اسات. هام    برای سنجش ميزان هم 1تاو.بی

کاه باا   « نترنات یا از منادی  رضایت» و« ونیزیتلو از استفاده»جز  خالصه شده است. به« ۸جدول »

ی معناادار آمااری ندارناد، ماابقی متغيرهاا دارای رواباط        اری، رابطاه توجه به عدد سطح معنااد 

 بستگی هستند که در جدول مشخص شده است: هم

بینمتغیرهابستگیهمآزمون:8جدول

ت
رضای

 
ت

ی از اینترن
مند

 

ت
رضای

 
ی از ماهواره

مند
 

ت
رضای

 
ی از 

مند

تلویزیون
 

ت
استفاده از اینترن

استفاده از ماهواره 
 

استفاده از تلو
یزیون

 

 

 استفاده از تلویزیون 1.000     

 استفاده از ماهواره **0.151 1.000    

 استفاده از اینترنت **0.093- **0.081 1.000   

 مندی از تلویزیون رضایت **0.241 **0.090- **0.179- 1.000  

 مندی از ماهواره رضایت **0.099- **0.238 **0.111 **0.074- 1.000 

 مندی از اینترنت رضایت غيرمعنادار **0.085 **0.269 0.018- **0.365 1.000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 ونیا زیتلو از منادی  رضایت و ونیزیتلو از استفاده نيب است مشخص جدول از که طور همان

 بساتگی  هام  ماهواره از مندی ضایتر و ماهواره از استفاده نيب ،0.2۴1 بیضر با مثبت بستگی هم

 باا  مثبات  بساتگی  هم نترنتیا از مندی رضایت و نترنتیا از استفاده نيب و 0.23۸ بیضر با مثبت

 آن از اساتفاده  زانيا م رساانه،  هر از تیرضا شیافزا با گرید عبارت به. دارد وجود 0.269 بیضر

 آن از منادی  رضاایت  شیافازا  وجاب م رساانه  هر از استفاده شیافزا ای و کند یم دايپ شیافزا زين

 و اساتفاده  نيب مثبت بستگی هم ی رابطه نیا(. ستين مدنظر یرگذاريتاث جهت جانیا در) شود یم

 .است گرید ی رسانه دو از تر بيش نترنتیا درخصوص رسانه از مندی رضایت

                                                           
1 Kendall's tau_b 



  
 
 
 
 
 

 243مندي دانشجويان از تلويزيون، ماهواره و اينترنت     ي استفاده و رضايت مقايسه
 

 

 از ادهاساتف » و «مااهواره  از اساتفاده » باا  «ونیا زیتلو از منادی  رضاایت » نيب ی رابطه نيچنهم

. هساتند  یمنفا  بیضارا  یدارا هاا  رابطاه  نیا ا یدو هار . است یتوجه قابل ی رابطه زين «نترنتیا

 از اساتفاده  و مااهواره  از اساتفاده  باشاد،  تر بيش ونیزیتلو از مندی رضایت زانيم هرچه یعبارت به

 .شود یم کمتر نترنتیا

گیریبندیونتیجهجمع
 ی نندهيب درصد ۷2 یرانیا انیدانشجو انيم در داد نشان ها رسانهاز  استفاده زانيم سنجش

 و یا ماهواره یها شبکههای  برنامه ی نندهيب درصد 5۴ ما،يصداوس یونیزیتلوهای  شبکه یها برنامه

 و مايصداوس ونیزیتلو در ها برنامه نیتر نندهيپرب .هستند نترنتیا از کنندگان استفاده درصد ۸3

 از  استفاده نیتر پراستفاده که یدرحال هستند، اخبار و ها لميف و ها الیسر یا ماهواره یها شبکه

 .شود یم مربوط اداری-دانشگاهی امور و ایميل کردن چک ،یعلم یوجوها جست به نترنتیا

 متقابل کنش یبرقرار ،یآگاه کسب بعد چهار در رسانه سه از مندی رضایت پژوهش نیا در

 موضوع 12 انيم از. شد پرسش یرمسرگ و آرامش کسب و یشخص تیهو کسب ،یاجتماع

 شیافزا اخبار، و اتفاقات از اطالع شامل مورد 10 در مندی رضایت بعد چهار در پرسش مورد

 یخودآگاه کسب ،یريادگی و آموزش یبرا بودن مناسب منبع ،یزندگ به نسبت فهم و یآگاه

 امکان جادیا جامعه، در نقش یفایا یچگونگ فهم بودن، ديمف احساس جادیا ،(یخودشناس)

 از کردن دور ،یخانوادگ و دوستانه روابط تیتقو به کمک گران،ید با مناسب ارتباط یبرقرار

 گرید ی رسانه دو از تر بيش نترنتیا ،آرامش احساس یالقا و یزندگ مشکالت و ها تنش

 یها ارزش تیتقو مورد در تنها مقابل در. است کرده جلب را کشور انیدانشجو مندی رضایت

 رتبه یا ماهواره یها شبکه فراغت اوقات پرکردن مورد در و مايصداوس ونیزیتلو که است ینید

 .دارند یباالتر

 و یريادگی و آموزش یبرا بودن مناسب منبع درخصوص نترنتیا از مندی رضایت نیتر بيش

 نترنتیا کارکرد نیتر یجد دهد یم نشان که است یزندگ به نسبت فهم و یآگاه شیافزا سپس

 یها شبکه از مندی رضایت نیتر بيش. است یريادگی و آموزش انیدانشجو یبرا رانیا در

 که دارد اختصاص اخبار و اتفاقات از اطالع و فراغت اوقات پرکردن به زين یا ماهواره

. است انیدانشجو انيم در رسانه نیا یبخش یآگاه و یگ کنند سرگرم کارکرد ی دهنده نشان
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 تیتقو و یزندگ به نسبت فهم و یآگاه شیافزا در را مندی ایترض نیتر بيش زين ونیزیتلو

 را مندی رضایت ی نمره نیکمتر مايصداوس ونیزیتلو درمقابل ،است کرده فایا ینید یها ارزش

 .است کرده افتیدر انیدانشجو انيم در آرامش احساس یالقا درخصوص

های  ، تلویزیون و شبکهترتيب از اینترنت ترین استفاده از سه رسانه به در مجموع بيش

ترتيب در اینترنت،  مندی از سه رسانه به ترین رضایت ای است، درحالی که بيش ماهواره

ی  عبارتی دانشجویان ایرانی هم از اینترنت استفاده ای و تلویزیون است. به های ماهواره شبکه

ها از تلویزیون  باالیی دارند. درحالی که آن  کنند و هم از این رسانه رضایت تری می بيش

 مندی کمتری دارند. تر اما رضایت ی بيش ای استفاده های ماهواره صداوسيما نسبت به شبکه

مندی از این سه رسانه در ميان دانشجویان نيز نتایج قابل توجهی  ی استفاده و رضایت مقایسه

است  وجوهای علمی ترین استفاده از جست کند. درخصوص اینترنت بيش را برای ما روشن می

ای،  های ماهواره ی حاصل شده است. در شبکهريادگی و آموزشمندی نيز از  ترین رضایت و بيش

 پرکردنمندی نيز از  ترین سطح رضایت ها هستند و بيش ترین برنامه پربيننده ها سریال و ها فيلم

ها  مندی از این رسانه حاصل شده است. درنتيجه بين نوع استفاده و رضایت فراغت اوقات

 ها برنامهترین  پربيننده اخبار و ها سریال زين مايصداوس ونیزیتلو درشود.  هماهنگی دیده می

 تیتقو و یزندگ به نسبت فهم و یآگاه شیافزا از مندی رضایت نیتر بيش درمقابل و هستند

ها را در ارتباط با هم تفسير کرد. ضرایب  توان آن ی میتاحد که دارد وجود ینید یها ارزش

 ون،یزیتلوی بين این دو برای  ها نيز رابطه مندی از رسانه گی بين استفاده و رضایتبست هم

 کند. را تایيد می نترنتیا و ماهواره

توجه به  تواند یم رسانه سه از مندی رضایت و استفاده نيب روابط در دقت گرید یسو از

 با «ونیزیتلو از مندی یترضا» نيب شد گفته که طور همان. باشد داشته یپ در زين را یگرید نکات

 دهد یم نشان یآمار روابطدیگر  عبارت به. دارد وجود یمنف بیضر با  رابطه «ماهواره از استفاده»

 تر بيش یا ماهواره یها شبکه از استفاده باشد، ترکم ونیزیتلو از مندی رضایت زانيم چه هر که

 شد انيب مندی رضایت و ستفادها ی هینظر در ینظر مباحث در که چه آن به باتوجه. شود یم

 .کرد یابیارز ها رسانه رقابت ی هیزاو از را یآمار ی رابطه نیا توان یم

 دارد، وجود مختلف یها رسانه به یدسترس امکان انیدانشجو یبرا که یطیشرا دری عبارت به

 هاآن در و ادهد پاسخ یشانازهاين به شکل نیبهتر به بتواند که کنند یم انتخاب را ییها رسانه هاآن
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 عدم ،یا ماهواره یها شبکه به مخاطبان از یبرخ شیگرا ليدل رو نیازا. کند جادیا مندی رضایت

 یناتوان و  مايصداوس یونیزیتلوهای  شبکه یسو از ها آن یا رسانه یازهاين شدن برطرف

 . است مندی رضایت جادیا در یداخل ونیزیتلو

 در تا رديگ قرار یا رسانه رانیمد و گذاران استيس توجه مورد تواند یم یريگ جهينت نیا

 یقانون یها چارچوب در مخاطبان یازهاين نيتام به تر بيش یونیزیتلو یها برنامه ديتول و یطراح

 در گرید زبان به. شوند متمرکز دارد وجود یکمتر مندی رضایت که ییها حوزه در شده فیتعر

 ی رسانهها  آن دارند، انتخاب یبرا یمتعدد یها نهیگز مخاطبان که یا رسانه رقابت یفضا

 از مخاطبان تیهدا حيصح ريمس جهيدرنت. نندیگز یبرم را شان تیرضا و ازين ی کننده نيتام

 در کشور یا رسانه یها استيس و کردهایرو رييتغ ما،يصداوس ونیزیتلو به یا ماهواره یها شبکه

از جمله  شهروندانی  همه یقانون و روعمش یها مندی رضایت و ازهاين یفيک و یکم نيتام جهت

 .استدانشجویان 

 یفارسینامهکتاب

: نترنتیا از استفاده و تهران دانشگاه انیدانشجو» .(13۸۷) ی.عل ،یمحمد یحاج و یمهر بهار، .1

: 10ی  . سال سوم. شمارهارتباطات و یفرهنگ مطالعات یرانیی ا فصلنامه «.یخرسند و یور ی بهره مطالعه

1۸6-163. 

 شیگرا بر مؤثر یاجتماع عوامل» .(13۸۸) .اهلل لطف اونبربگلو، یبابایو  صمد صباغ، .اهلل نعمت ،یتقو .2

ی  فصلنامه «.جانیآذربا یجمهور یونیزیتلو یها برنامه به سوار لهيب یاسالم آزاد دانشگاه انیدانشجو
 . ۷۷-9۷: ی دوم شماره .اول سال .یشناس جامعه

: تهران ی.بینا هوشنگ ی هترجم .هفتم چاپ .یاجتماع قاتيتحق در شیاميپ .(1391) ی.ا .ید دواس، .3

 .ین

: تهران .تهران ساکنان یزندگ سبک بر ها رسانه مصرف ريتأث یبررس .(13۸6) .نینورالد زاده، یرضو .۴

 . ارتباطات و هنر فرهنگ، پژوهشگاه

 یها الیسر و زنان» .(13۸9) .اصفهانی حقگویی، مرضيهو  اکبر  ا،ين یورديعل. لياسماع محمد ،یاحیر .5

 پژوهش) استيس و توسعه در ی زن فصلنامه «.مندی رضایت زانيم و تماشا یها زهيانگ سنجش: یونیزیتلو
 . 53-۷۷ :1ی  شماره .۸ی  دوره .(زنان
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 از استفاده یالگوها یاجتماع گاهخاست» .(13۸۷) ی.مجتب ،یجهانگرد و محمود ،یشهاب .6

 اول، سال .یفرهنگ قاتيی تحق فصلنامه «.یتهران مخاطبان انيم در زبان یفارس یا ماهواره یها ونیزیتلو

 . 23-55: 2ی  شماره

 .20ش .ارغنون ی فصلنامه. برومند مژگان ی ترجمه «.یدئولوژیا و فرهنگ» .(13۸1) .جان سک،يف .۷

شهری به  نگرش مخاطبان قائم(. »1392اکبر. ) زاده، رمضان و فرهنگی، علی متانی، مهرداد. حسن .۸

 .129-156:  21. ش 1۴. سال ارتباطات-ی فرهنگ فصلنامه«. ایای تلویزیونی ماهوارهه شبکه

 و مطالعات مرکز: تهران ی.اجالل زیی پرو ترجمه .یشناس مخاطب .(13۸۷) .سيلوئ ل،يکوائ مک .9

 . ها ی رسانه توسعه

: تهران .یانتقاد یها دگاهید و جیرا یها شهیاند رسانه؛ یها هینظر .(13۸9) .محمد ديس زاده، یمهد .10

 .یهمشهر

های خبری  های نظری حاکم بر ارزشتبيين بنيان(. »1390نصرالهی، صادق و همایون، محمد هادی. ) .11

سال  ی دین و ارتباطات. فصلنامه«. ری بومی خب ای بر مطالعه ی استفاده و خشنودی؛ مقدمه و نظریه

 . 195-229(: ۴1)پياپی  1نوزدهم. ش 

 ان،يسيسرک وازگن یهمکار با .یرضامند و استفاده کردیرو با مخاطب شناخت .(13۸1) .نويم کو،ين .12

 .  سروش: تهران .خيش سعادت ان،یديسع مایا

. ی رسانه فصلنامه«. مندی مردم تهران از مطبوعاتبهره(. »13۷1زاده، مهران و عبدی، عباس. ) سهراب .13

 . 10ش 

: تهران .دهقان رضايی عل ترجمه  .ارتباطات یها هینظر .(13۸9) .مزيج تانکارد، و ورنر، نیسور .1۴

 .تهران دانشگاه
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