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چکیده
در این پژوهش استفادهی دانشجویان ایران از سه رسانهی تلویزیون ،صداوسيما ،شبکههای
ماهوارهای و اینترنت با استفاده از نظریهی استفاده و رضایتمندی مطالعه شده است .براساس
یکی از رئوس اصلی این نظریه مبنی بر رقابت ميان رسانهها برای ارضای نياز مخاطبان ،این
پژوهش به مقایسهی ميزان استفاده و رضایتمندی سه نوع رسانهای مختلف پرداخته است.
رضایتمندی دانشجویان از رسانهها براساس مدل پيشنهادی کاتز در چهار بعد مورد سنجش قرار
گرفته است .این چهار بعد شامل کسب آگاهی ،برقراری کنش متقابل اجتماعی ،کسب هویت
شخصی و کسب آرامش و سرگرمی هستند .نتایج پژوهش نشان داد ميزان استفاده و
رضایتمندی دانشجویان از اینترنت بيش از دو رسانه دیگر است .اینترنت توانسته در هرچهار
بعد رضایتمندی بهخصوص در زمينه کسب آگاهی ،رضایت دانشجویان را جلب کند.
رضایتمندی دانشجویان از شبکههای ماهوارهای بيشتر در بعد کسب آرامش و سرگرمی است
و درخصوص تلویزیون نيز نمرهی رضایتمندی در هيچکدام از ابعاد چندان باال نيست .در ميان
دانشجویان ایرانی  ۷2درصد بينندهی برنامههای تلویزیون صداوسيما 5۴ ،درصد بينندهی
شبکههای ماهوارهای و  ۸3درصد استفادهکنندگان از اینترنت هستند .نتایج آزمونهای همبستگی
نيز نشان داد بين استفاده و رضایتمندی از هر سه رسانه رابطهی همبستگی در جهت مثبت
وجود دارد.
کلیدواژگان :نظریهی استفاده و رضایتمندی ،دانشجویان ایران ،شبکههای ماهوارهای،
اینترنت ،تلویزیون ،رسانهها

 .1پست الکترونيکی نویسنده رابط:

ynourbakhsh@ut.ac.ir
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مقدمهوطرحمسئله
نظریهی استفاده و رضایتمندی یکی از مهمترین نظریههایی است که تصور وجود مخاطبان
رسانهای منفعل را به چالش کشيده است .این نظریه میگوید که مخاطبان از محتوای رسانهای
استفاده میکنند تا رضایتمندی خاصی را بهدست بياورند که به آن نياز دارند .برای تأمين این
نياز ،رسانههای مختلف به رقابت با یکدیگر میپردازند .بنابراین ،بهعنوان مثال ،اگر در زمانی
خاص مخاطبان به اطالعات نياز داشته باشند ،بيشتر برنامههای خبری را مشاهده میکنند .و یا
ممکن است فرد دیگری سریال تلویزیونی مورد عالقهی خود را از نوعی انتخاب کند که خشن
باشد زیرا با نياز او به قدرتمند بودن سازگار است .نيازها نهفقط به انتخاب انواع رسانه و
محتوایی خاص منجر میشود که همچنين به تفسير محتوای رسانهای نيز شکل و رنگ
میبخشند.
رویکرد استفاده و رضایتمندی مخاطبان را فعال فرض میکند .آنها بهشکلی ساده
مصرفکنندهی هرچيزی نيستند که در اختيارشان قرار میگيرد .آنها از ميان محتوایی دست به
انتخاب میزنند که از سوی سازمانهای رسانهای پيشنهاد میشود .آنها از ميان همهی برنامهها،
روزنامهها و موسيقیها ،چيزهایی را انتخاب میکنند که متناسب با نيازهای آنها باشد .به همين
دليل است که نقش فعالی در ساختن معنای متون نيز دارند و تصميم میگيرند که کدام پيام
ممکن است چه تفسيری داشته باشد .این نظریه بيشتر بهدنبال این موضوع است که مردم با
رسانهها چه میکنند درحالیکه نسلهای قبلتر نظریههای رسانه بهدنبال پاسخ به این پرسش بود
که رسانهها با مردم چه میکنند؟
عالوه بر تصور مخاطب فعال ،یکی دیگر از رئوس کليدی نظریهی استفاده و رضایتمندی،
فرض رقابت ميان رسانهها بهمنظور تأمين نيازها و اهداف مخاطبان است .از این مفروضه تاکنون
در پژوهشهای ارتباطی درباره ی مخاطبان ایرانی تاحدود زیادی غفلت شده است و همانگونه
که پيشينهی پژوهشهای این مقاله نشان میدهد ،هدف بيشتر این پژوهشها مقایسهی گروه
های مختلف مخاطبان در استفاده از رسانهای خاص بوده است .درمقابل در این پژوهش تالش
شده است تا استفاده و ميزان رضایتمندی دستهای خاص از مخاطبان (دانشجویان) از سه
رسانهی اصلی موجود در ایران (تلویزیون ،اینترنت و ماهواره) با یکدیگر مقایسه شود .بنابراین
هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که رسانههای مختلف در رقابت با یکدیگر

مقايسهي استفاده و رضايتمندي دانشجويان از تلويزيون ،ماهواره و اينترنت 225

چگونه به ارضای نيازهای مخاطبانی خاص میپردازند و چه رابطهای ميان ميزان استفاده و سطح
رضایت دانشجویان از هریک از این انواع رسانهای وجود دارد؟

هورضایتمندی:زمینههایتاریخیومفروضههایاساسی

استفاد
نخستين پژوهشهای مداوم در زمينهی ارتباط جمعی و رسانهها در خالل سالهای  1930در
آمریکا انجام شد .این تاریخ حدوداً  ۴0سال پس از تولد رسانههای مدرن بود .درخالل سالهای
 1۸90تا  1920بهدنبال گسترش تيراژ انبوه مطبوعات ،گسترش خيرهکنندهی سينما و توسعهی
رادیو ،رسانههای جمعی شکل گرفتند بدون آنکه پژوهش ارتباط جمعی بهمعنای امروزین آن
شکل گرفته باشد .هرچند که پارهای از پژوهشهای مجزا در این دوره صورت گرفته است،
توجه نظاممند به نقش و کارکرد رسانهها در این دوران محدود است .کارهای انجامگرفته در این
دوره بهشدت بدبينانه است و مجموعهای از تصورات مناقشهانگيز بر آنها مسلط است .این
پژوهشها بعداً «نظریهی جامعهی تودهای» نام گرفت و بخشی از مباحث گستردهتری است که
دربارهی نقش و تأثير مدرنيته بر زندگی بشر درگرفته است (ليتلجان .)5 :2009
نظریهی جامعهی تودهای بيشتر از پنداشتهای دربارهی طبيعت رفتار بشر اقتباس شده است
تا مشاهدهی پژوهشی و تجربی .این نظریه در روانشناسی رفتارگرایی خوانده میشود و معتقد
است که رفتار بشر پاسخی به محرکهای جهان است .این نظریه تصوری خاص دربارهی تأثير
رسانه بر زندگی و رفتار آدمی را تقویت کرده است .در این نظریه تأثير رسانه مستقيم و بیابهام
به نظر میرسد؛ رویکردی که گاه با برچسب «سوزن تزریقی» یا «گلولهی جادویی» معرفی شده
است .در این رویکرد همبستگی مستقيم و بیواسطهای ميان آنچه که آدميان میبينند یا
میشنوند و رفتارشان وجود دارد .به مهمترین مواردی که این نظریه ارائه کرده است میتوان
بهصورت تيتروار اشاره کرد:
 -1رسانههای جمعی نيرویی منفی و مزاحم در جامعه هستند و باید کنترل شوند.
 -2رسانههای جمعی این قدرت را دارند که مستقيماً بر نگرشها و رفتار مردم معمولی
تأثير بگذارند.
 -3مردم درمقابل قدرت رسانههای جمعی شکننده هستند زیرا آنها منزوی و منفرد
شدهاند و با سازمانهای اجتماعی سنتی بيگانه شدهاند؛ سازمانهایی که آنها را از پروپاگاندا و
دستکاری محفوظ میداشت.
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 -۴تغيير اجتماعیای که بهدنبال تأثير ازهمگسيختهی رسانههای جمعی بهوجود میآید به
ظهور جوامع تماميتخواهتر و متمرکزتر منجر میشود.
 -5رسانههای جمعی همچنين از طریق گسترش ابتذال و معنازدایی از ایدهآلها و
فعاليتها سبب افت معيارهای فرهنگی و ارزشها میشوند که این امر رفتار متمدنانه را تهدید
میکند (باران و دیویس .)50-۴1 :2011
نظریهی جامعهی تودهای و تصورش دربارهی افراد درمانده ،منفرد و منفعل بههمراه مدل
محرک-پاسخ روانشناسی به این نتيجهگيری منجر میشود که میتوان از طریق پيامهای
رسانههای کامالً قدرتمند بهآسانی و سهولت عقاید و رفتار مردم را دستکاری و کنترل کرد.
در خالل سالهای دههی  1950و  1960بهتدریج کاستیهای اصلی مشخص شد و در جامعه نيز
کمکم ترس از تماميتگرایی فروکش کرد .پيش از این تاریخ یکی از کسانی که در آخرین
سالهای دههی  1930و اوایل  19۴0تصور جامعهی تودهای را بهصورت تجربی آزمود ،پل
الزارسفلد است .در ميانهی دههی  1950الزارسفلد با جمعبندی دادههای گستردهای که او و
همکارانش توليد کرده بودند چنين نتيجهگيری کرد که رسانهها بهندرت آنقدر قدرتمند هستند
که تا آن زمان سبب ترس و یا اميد میشد .درمقابل پژوهشگران دریافته بودند که مردم راههای
بیشماری برای مقاومت در برابر نفوذ رسانهها دارند و نگرشهایشان براساس بسياری از
متغيرهای رقيب مانند خانواده ،دوستان و جماعتهای مذهبی شکل میگيرد .رسانهها بهجای
آنکه نيروی اجتماعی مخربی باشند معموالً رویههای اجتماعی را قدرتمندتر و نيرومندتر
میسازند و بيشتر حافظ وضعيت موجود هستند تا تهدیدکنندهی آن .آنها بهندرت توانستند
نشانهای برای پشتيبانی از ترسهای نظریهپردازان جامعهی تودهای بيابند .الزارسفلد و
همکارانش نظریهی جدید خود را نامگذاری نکردند اما امروزه به مجموعهی نظریههایی که
الزارسفلد بنيان آن را فراهم کرده است «نظریهی تأثيرات محدود» گفته میشود .این نظریهها
برای رسانهها نقشی محدود و حداقلی در زندگی اشخاص و جامعه در نظر میگيرد .این نظریه
در خالل دههی  1950در جامعهی دانشگاهی بهشدت پذیرفته شد و حوزههای جدیدی در
پژوهش ارتباط جمعی را در دههی  1950و  1960پرورش داد .در امتداد همين سير نظری
ارتباطات است که نظریهی استفاده و رضایتمندی از رسانهها نيز مطرح میشود.
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مککوایل ( )13۸۷فرضيههای اساسی رویکرد استفاده و رضایتمندی را چنين جمعبندی
کرده است:
 .1انتخاب رسانه و محتوا عمدتاً فعاليتی عقالنی و معطوف به اهداف و رضایتمندیهای
خاص است ،پس مخاطبان فعال هستند و شکلگيری آنها را میتوان منطقاً تبيين کرد؛
 .2یکایک مخاطبان نسبت به نيازهای رسانهای که از شرایط فردی و اجتماعی ریشه می
گيرند آگاهی دارند و میتوانند این نيازها را درقالب انگيزشهای مختلف بيان کنند؛
 .3کاربری شخصی رسانهها ،بهبيان کلی ،بيشتر از اصول زیباییشناختی یا فرهنگی در
شکلگيری مخاطبان نقش و اهميت دارد؛
 .۴تمام یا اغلب عوامل تأثيرگذار بر شکلگيری مخاطبان (انگيزهها ،رضایت مورد انتظار و
بهدست آمده ،گزینشهای رسانهای متغيرهای پسزمينهای) را میتوان بهلحاظ نظری تعيين کرد
(مک کوایل .)105 :13۸۷
سورین و تانکارد ( )13۸9نيز رئوس اصلی نظریهی استفاده و رضایتمندی را اینگونه جمع
بندی کردهاند:
 .1مخاطب فعال و گزینشگر است و استفاده از رسانه توسط مخاطب  ،معطوف به هدف
وی است.
 .2افراد مختلف میتوانند از پيامهای ارتباط جمعی یکسان و مشابه ،برای اهداف بسيار
متفاوت استفاده کنند.
 .3اثرات پيامهای ارتباطی میتواند وابسته به نيازها و انگيزههای مخاطبان و یا مرتبط با این
نيازها و انگيزهها باشد.
 .۴رسانهها با دیگر منابع ارضای نيازها رقابت میکنند.
 .5اگر رضایتمندیهای مطلوب یک مخاطب ،مشابه رضایتمندیهایی باشد که یک رسانه
فراهم می آورد ،مخاطب باید تمایل بيشتری برای آن رسانه و اشتياق بيشتری برای مواجههی
مجدد با آن نشان دهد( .سورین و تانکارد )۴3۸ :13۸9
در این پژوهش از ميان رئوس اصلی این نظریه فرضهای شماره  ۴ ،1و  5بهعنوان
فرضهای اساسی برگزیده شدهاند؛ به این معنا که با پذیرش انتخابگری و فعال بودن مخاطب
نيازهایی را که منجر به استفاده از هریک از سه رسانهی اینترنت ،تلویزیون و ماهواره میشود
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پرسيده شده است تا در فضای رقابت ميان این سه رسانه ،ميزان رضایت دانشجویان از هریک از
این رسانهها و احتمال استفاده و مواجههی مجددشان با هریک از این انواع رسانه سنجيده شود.

زهها
استفادهورضایتمندی:نیازهاوانگی 

سنگبنای استفاده از نظریههای مختلف موجود در رویکرد استفاده و رضایتمندی طبقهبندی
انواع انگيزهها و نيازهای مخاطبان برای مراجعه به رسانه و یا محتوایی خاص است .پژوهشهای
مختلف و نظریهپردازان مختلف طبقهبندیهای مختلف و گستردهای از انواع نيازها و انگيزهها
ارائه دادهاند که در پيمایشهای کمی مختلف بهکار میرود .برای اولين بار هارولد السول و
چارلز رایت چهار کارکرد اصلی رسانهها را معرفی کردند که شامل اطالعرسانی ،حفظ ميراث
فرهنگی ،سرگرمی ،کارکرد نظارت بر محيط (نقش خبری)؛ ایجاد همبستگی اجتماعی در واکنش
به محيط (نقش ارشادی یا راهنمایی)؛ انتقال ميراث فرهنگی (نقش آموزشی) و سرگرمی و پر
کردن اوقات فراغت بود( .مک کوائيل  .)۸3 :13۸5در سادهترین حالت ،میتوان دستههای
چهارگانهای از نيازها را معرفی کرد که مردم بر اساس آن دیدن ،شنيدن یا خواندن رسانهای
خاص را انتخاب میکنند:
 .1نياز به اطالعات بهدليل کنجکاوی خالص یا بهدليل مزیتهای عملی آن به وجود میآید
هنگامی که مخاطب تصویری از جهان موجود در ذهن ترسيم میکند.
 .2نياز به تثبيت حس هویت شخصی از طریق سنجيدن آن با مدلهایی برآورده میشود که
در رسانهها عرضه میشود .این مدلهای غایی رفتار مطلوب را برای مخاطب ترسيم میکنند تا
مخاطب بتواند تصوری را که دربارهی هویت شخصیاش دارد ،به محک آزمون بگذارد.
 .3نياز به تعامالت اجتماعی این تصور را توسعه داده است که رفتار و روابط اجتماعی فرد
با دیگران از طریق استفاده از نمونهها و موضوعهایی امکانپذیر میشود که رسانهها در اختيار
میگذارند.
 .۴نياز به سرگرمی و منحرفکردن توجه به این دليل وجود دارد که مخاطبان میخواهند از
تشویشها و دلمشغولیهای آنی خود فارغ شوند و شکلهای مختلفی از لذت را تجربه کنند.
رسانهها منابع مورد نياز برای رسيدن به این لذت را فراهم میکنند (بنگرید به نيکو .)13۸1
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پژوهشهای متقدم عموماً به انگيزهها و نيازهای روانشناختی مخاطبان توجه میکردند و به
انواع مختلفی از نيازها مانند فرار از مشکالت ،کسب اطالع و یادگيری ،گذران وقت و اوقات
فراغت و یا استفادهی عادتواره از رسانهها اشاره میکردند .پژوهشهای جدیدتر تالش کردهاند
تا به نيازهای اجتماعی توجه بيشتری کنند و در این زمينه به انواع مختلفی چون یافتن
موضوعی برای صحبت با دیگران ،ارتقای روحيهی معنوی و جمعی ،کسب و تثبيت هویت و
تعامالت اجتماعی اشاره کردهاند (همان.)6۸-92 :
کاتز ،بلومر و گورویچ ( )19۷3-19۷۴مدل و الگوی پيشنهادی خود را که بيشتر معطوف
به فرآیند گزینشگری مخاطب بوده است ،اینگونه ارائه کردهاند -1 :ریشههای اجتماعی و
روانشناختی باعث -2نيازهایی میشود که نتيجهی آنها  -3انتظارات از  -۴رسانههای جمعی یا
سایر منابع است که سبب -5الگوهای متمایز مواجهه با رسانهها یا اشتغال به فعاليتهای دیگر
میشود که  -6سبب رضایتمندی مرتبت با نياز و  -۷پيامدهای دیگر است ،که شاید اغلب
ناخواسته باشد.
کاتز ،گورویچ و هاس ( )19۷3کليهی فعاليتهای مرتبط با رسانهها را با تمام تنوعشان ،از
این دیدگاه مینگرند که« :افراد از ارتباطات جمعی برای برقراری رابطه (در پارهای موارد قطع
ارتباط) استفاده میکنند و به این وسيله میخواهند چه بهصورت هدفمند و چه غيرهدفمند
ارتباطات وحدتیافتهی خود را با دیگران  -که میتواند خود فرد ،خانواده ،دوستان و ...باشد-
مرتبط سازند» .برمبنای این دیدگاه ،تمامی صور رضایتمندی فرد از نياز به «در ارتباط
بودن»ریشه میگيرد .با توجه به دیدگاه یادشده ،آنها  35نياز مرتبط با رسانه را در هشت گروه
بهصورت زیر طبقهبندی کردند:
 .1نياز به درک خود (برای شناخت خودم ،برای باالبردن سليقهام ،برای تجربه زیباییها و
نظایر آن)
 .2نياز به کاستن از برخورد با خود (برای کشتن وقت ،برای فرار از واقعيات زندگی روزمره
و غيره)
 .3نياز به قدرت بخشيدن به ارتباط با خانواده (برای گذران وقت با خانواده)
 .۴نياز به تحکيم ارتباط با دوستان ( برای شرکت در بحث دوستان ،برای گذران وقت با
دوستان)
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 .5نياز به تحکيم شناخت ،اطالعات ،درک جامعه (برای آنکه بفهمم در کشورم و جهان چه
اتفاقاتی میافتد و نيز در جریان عملکرد دولت باشم)
 .6نياز به افزایش اعتبار ،ثبات و موقعيت اجتماعی (برای احساس افتخار از داشتن دولت،
برای حصول اعتماد دربارهی دولتمردان)
 .۷نياز به افزایش تجربه در زمينهی فرهنگ و سنن (برای آنکه به سنن کشورم نزدیکتر
شوم)
 .۸نياز به افزایش شناخت ،اطالعات و درک دیگران (برای آنکه بدانم هميشه حق با من
نيست ،برای شرکت در تجارب دیگران)
با جمعبندی انواع نيازهای نظریهی کاتز و دیگران میتوان گفت که رسانهها برای چهار
دسته از نيازهای مخاطبان محصوالت رسانه ای را توليد میکنند .این چهار دسته نياز عبارتند از:
نيازهای شناختی ← کسب اطالعات ،آگاهی و شناخت
نيازهای عاطفی ← تجارب عاطفی ،لذتبخش و زیباییشناسانه
نيازهای انسجامبخش شخصی ← تقویت اعتبار ،اعتماد و جایگاه
نيازهای گریز از تنش ← فراغت ،سرگرمی و آسایش (فيسک.)3۴2 :13۸1 ،
یکی دیگر از طبقهبندیها را مککوائيل ،بلومر و براون ( )19۷2پيشنهاد کردهاند که در آن
مجموعهی نيازها و انگيزههای مخاطبان را در چهار طبقهی زیر قرار دادهاند:
 .1آگاهیونظارت :مردم بهمنظور کسب اخبار و اطالعات از دنيای پيرامون و نظارت بر
محيط اجتماعی خویش از رسانهها استفاده میکنند و مواردی مانند مشورتخواهی ،یافتن
الگوهای رفتاری ،تقویت ارزشهای شخصی و غيره را شامل میشود؛
 .2روابطشخصی،یگانگیوکنشمتقابلاجتماعی :مردم در فرآیند ارتباط ،رسانهها را
همراه و همنشين خود تلقی میکنند و از محتوای رسانهای برای ارتباط و گفتوگو با دیگران
استفاده میکنند .این نياز و انگيزه مواردی مانند آگاهی از شرایط دیگران ،فراهم کردن امکان
برقراری رابطه با دیگران ،آگاهی از چگونگی ایفای نقش خود و ایجاد پایهای برای کنش متقابل
اجتماعی را شامل میشود؛
 .3هویت شخصی :مردم از رسانهها برای کسب خودآگاهی ،یافتن الگوهای رفتاری و
تقویت ارزشهای شخصی استفاده میکنند.

مقايسهي استفاده و رضايتمندي دانشجويان از تلويزيون ،ماهواره و اينترنت 231

 .۴سرگرمی ،فراغت و گریز از واقعیت :مردم از رسانهها برای سرگرم شدن و گریز از
مشکالت زندگی روزمره و تخليهی عاطفی استفاده میکنند (مهدیزاده ،۷3-۷۴ :13۸9
رضویزاده  ،۷6 :13۸6سورین و تانکارد  ،۴2۴ :13۸9نصرالهی و همایون .)215-216 :1390
پژوهشهای متنوع و گوناگونی که تاکنون با استفاده از رویکرد استفاده و رضایتمندی
صورت گرفته است ،توانسته به دو هدف اصلی تاحدود زیادی دست یابد .این پژوهشها از
طرفی به نيازها و انگيزههای مخاطبان برای استفاده از رسانه تاحدود زیادی دست یافتهاند و
نقش آنها را در پژوهشهای ارتباطی پررنگتر کردهاند و از طرف دیگر نشان دادهاند که
خواستها و انگيزههای مخاطبان متغيرهایی مداخلهکننده و تأثيرگذار در فرآیند ارتباطی است.
بنابراین ،صرف مواجهه و استفاده از پيامهای رسانهای سبب تأثير رسانهها بر مخاطبان نمیشود
و باید عالوه بر آن به ميزان رضایتمندی به دست آمده از مصرف محتوای رسانههای مختلف
نيز توجه کرد .این نظریه معيار مناسبی برای سنجش تأثير رسانه بر دانشجویان را در اختيار قرار
میدهد .بر این اساس هم میتوان بهلحاظ کمی ميزان مصرف رسانههای مختلف را شناسایی
کرد و هم معيار و شاخصی برای فهم ميزان رضایت آنها از محتوای مصرفشده بهدست آورد.
بهبيان دیگر ساعاتی که دانشجویان به استفاده از رسانههای مختلف میپردازند ،بيانگر استفادهی
مورد انتظار آنها از مصرف هر پيام ارتباطی در رسانههای مختلف است .از طرف دیگر ،پاسخ
آنها به پرسشهای ناظر به ميزان رضایت آنها از هریک از رسانههای این پژوهش
(تلویزیونهای ماهوارهای ،تلویزیون صداوسيما و اینترنت) در پرسشنامه ،بيانگر رضایتی است
که آنها درعمل بهدست آوردهاند .با فهم این موضوع و بهکمک روشهای آمار استنباطی
میتوان مشخص کرد که استفاده و رضایتمندی از هریک از رسانهها چه تفاوتی با یکدیگر
دارند.

مروریبرمطالعاتپیشین
حجم پژوهشهای صورتگرفته در ایران با اتکا به سنت پژوهشی استفاده و رضایتمندی نسبتاً
محدود است .این موضوع دربارهی ميزان و ساعاتی که افراد مختلف به مصرف رسانههای
مختلف میپردازند بغرنجتر است و فقدان پژوهشهای ملی مرتبط در این زمينه بهشدت
احساس میشود .در یکی از اولين پژوهشها ،سهرابزاده و عبدی ( )13۷1ميزان بهرهمندی
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شهروندان تهرانی از مطبوعات را بررسی کردهاند و یافتهها حکایت از آن دارد که استقبال
شهروندان تهرانی از مطبوعات باالست و با سن افراد رابطهی معنادار دارد .در همين پژوهش
آگاهی از مسائل سياسی روز و استفاده از صفحات نيازمندیها مهمترین انگيزههای شهروندان
تهرانی در استفاده از روزنامه است.
یکی از مهمترین پژوهشهای صورتگرفته در کشور دربارهی ميزان و نوع مصرف رسانهها
موج اول و دوم پيمایش ملی «ارزشها و نگرشهای ایرانيان» ( )13۸2 ،13۷9است که دربارهی
ساعات مصرف تلویزیون ،اینترنت ،رادیو ،روزنامه و ماهواره پرسشهایی مطرح شده است.
نتایج این پژوهش نشان داده است که تلویزیون پراستفادهترین رسانهی ایران است که بهطور
متوسط بيشترین مصرف رسانهای شهروندان ایرانی را تشکيل میدهد.
در یکی از معدود پژوهشهای کامالً مرتبط ،بهار و حاجیمحمدی ( )13۸۷با استفاده از
چارچوب نظری استفاده و رضایتمندی استفادهی دانشجویان از اینترنت را بررسی کردهاند و
پنج انگيزهی جستوجوی اطالعات ،نظارت ،سرگرمی ،سودمندی شخصی و تعامل اجتماعی را
در بين استفادهکنندگان شناسایی کردهاند .یافتههای آنها نشان میدهد که جنسيت مهمترین
عامل مؤثر بر این انگيزهها است بهطوری که پسران از اینترنت بيشتر برای تعامل اجتماعی و
دختران برای جستوجوی اطالعات استفاده میکنند.
در یکی دیگر از پژوهشها ،شهابی و جهانگردی ( )13۸۷با استفاده از سنت پژوهشی
استفاده و رضایتمندی به بررسی الگوهای استفاده از تلویزیونهای ماهوارهای فارسیزبان در
ميان مخاطبان تهرانی پرداخته و با جامعهی آماری  ۴00نفره 60 ،انگيزهی تماشای این برنامهها را
شناسایی و با تحليل عاملی به  10دسته تقسيم کردهاند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که
تأثيرات هنجاری ناشی از جامعهپذیری و مفهوم فرصتهای زندگی توزیع شده بهلحاظ
اجتماعی که منجر به استفادهی مکمل یا جبرانی از رسانهها میشود بهخوبی الگوهای استفاده از
تلویزیونهای ماهوارهای فارسیزبان را توضيح میدهد.
در پژوهشی دیگر ریاحی ،وردینيا و حقگویی اصفهانی ( )13۸9با جامعهی آماری 3۸5
نفره از زنان متأهل بين  20تا  ۴0سال ساکن اصفهان به سنجش رضایتمندی مورد نظر و
رضایتمندی کسبشده از تماشای سریالهای تلویزیونی در بين مخاطبان زن پرداختهاند.
یافتههای آنها نشان میدهد که مهمترین انگيزهی زنان از تماشای سریالهای تلویزیونی کسب
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هویت شخصی است ،درحالی که برقراری کنش متقابل اجتماعی مهمترین رضایتمندی
حاصلشده از تماشای سریالهاست .همچنين یافتههای آنها نشان میدهد که زنان تمایل دارند
تا از طریق تماشای سریالها به تقویت ارزشهای فرهنگی و مذهبی ،کسب ارزشهای
موردپسند جامعه و شناسایی و ارتقای جایگاه خود در عرصههای اجتماعی و خانوادگی و کشف
واقعيتها بپردازند.
در پژوهشی دیگر ،تقوی ،صباغ و بابایی اونبربگلو ( )13۸۸به بررسی عوامل مؤثر بر گرایش
دانشجویان دانشگاه آزاد بيلهسوار به برنامههای تلویزیونی جمهوری آذربایجان پرداختهاند .نتایج
پژوهش نشان داده است رضایت از برنامههای تلویزیونی جمهوری آذربایجان در حدود  0.۴از
ميزان گرایش دانشجویان به این برنامهها را در کنار عوامل دیگری مانند جنسيت ،ميزان دین
داری ،اعتماد به شبکههای داخلی ،سرمایهی اجتماعی ،هویتپذیری اجتماعی و رضایت از
خدمات شهری را تبيين میکند.
در پژوهشی دیگر متانی ،حسنزاده و فرهنگی ( )1392نيازهای رسانهای مخاطبان قائمشهری
در استفاده از شبکههای ماهوارهای را بررسی کردهاند .یافتههای آنها نشان میدهد که پاسخ
گویان بيشتر از برنامههای ماهوارهای که جنبهی سرگرمی و یادگيری دارد استفاده میکنند و
نيازهای مخاطبان بهترتيب اهميت شامل نيازهای عاطفی ،شناختی ،اجتماعی و سياسی است.
برطبق یافتههای توصيفی این پژوهش مخاطبان بيشتر در شب به تماشای ماهواره میپردازند ،با
افزایش تحصيالت ميزان مصرف ماهواره کاهش مییابد و ميزان مصرف ماهواره در زنان بيش از
مردان است.
در ميان منابع خارجی میتوان به پژوهش سنجيت کومار ( )2009دربارهی انگيزههای
استفاده از اینترنت در هند اشاره کرد .در این پژوهش شش رضایتمندی مورد انتظار برای
استفاده از اینترنت شامل پيشرفت فردی ،مشاهدهی وسيع ،ارتباط با دوستان ،آرامش ،فرصتهای
شغلی و تعامالت جهانی از طریق تحليل عاملی شناسایی شده است .یافتههای این پژوهش هم
چنين نشان میدهد که ميان زنان و مردان تفاوت معناداری در رضایتمندی از اینترنت وجود
دارد و ميان کاربران پراستفاده و کماستفاده از اینترنت تفاوت معناداری در رضایتمندی
بهدستآمده وجود دارد.
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در پژوهش دیگری که بر روی فيسبوک انجام گرفته است ،اسموک ،اليسون ( )2011با
استفاده از جامعهی آماری  26۷نفره به بررسی انگيزههای استفادهی کاربران از فيسبوک مانند
نوشتن پست و بهاشتراکگذاری پرداختهاند و چنين نتيجه گرفتهاند که ميان انگيزههای عام
استفاده از فيسبوک و استفادههای ویژه از امکانات سایتهای دیگر تفاوت وجود دارد .آنها در
پایان پيشنهاد کردهاند که پژوهشهای مرتبط با شبکههای اجتماعی مجازی باید بهمنظور پرهيز از
سوگيری ناشی از بررسیهای جزئی نگاهی جامعگراتر به بررسی شبکههای اجتماعی داشته
باشد.
در پژوهشی دیگر ونگ و تچرنی ( )2012با بررسی پنلی استفاده ،نيازها و رضایتمندیهای
استفاده از رسانههای اجتماعی در ميان دانشجویان چنين نتيجه گرفتهاند که تنهایی به افزایش
استفاده از رسانههای اجتماعی منجر میشود و حمایتهای ميانفردی اثرات نياز به استفاده از
رسانههای اجتماعی را تعدیل میکند.

روششناسی
در این پژوهش از روش کمی پيمایش و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .پيمایش دقيقاً
بهمعنی تکنيک خاصی در گردآوری اطالعات نيست و هرچند عمدتاً از پرسشنامه استفاده
میشود اما فنون دیگری از قبيل مصاحبهی عميق ،مشاهده ،تحليل محتوا و  ...هم بهکار میرود.
ویژگیهای بارز پيمایش عبارتند از شيوهی گردآوری دادهها و روش تحليل آنها (دواس :1391
 )13که در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است .جامعهی آماری این پژوهش
دانشجویان مسلمان ایرانی مشغول به تحصيل در دانشگاههای دولتی ،آزاد و پيام نور داخل کشور
بودهاند .تعداد  2555پرسشنامهی پرشدهی صحيح در این پژوهش مبنای تحليل قرار گرفته
است .پرسشنامهها توسط دانشجویانی از  ۴9دانشگاه کشور که بهشيوهی نمونهگيری
چندمرحلهای انتخاب شده بودند پر شده است.
بعد از جمعآوری ،بازبينی و کدگذاری دادههای گردآوری شده ،دادهها وارد نرمافزار آماری
 SPSSشده است تا خروجیهای الزم استخراج شود .تجزیه و تحليل دادهها با استفاده از فنون و
روشهای آمار توصيفی و نيز استفاده از روشهای آمار استنباطی انجام شده است.
برای شناسایی رسانههای اصلی و تعریف عملياتی متغيرهای استفاده و رضایتمندی از
رسانهها در مرحلهی پيشآزمون این پژوهش  1۴رسانه در سه دستهی رسانههای چاپی،
الکترونيکی و دیجيتال طبقهبندی و مصادیق آنها شناسایی شد .از طرف دیگر ،رسانههای

مقايسهي استفاده و رضايتمندي دانشجويان از تلويزيون ،ماهواره و اينترنت 235

مختلف در دو دستهی محلی و جهانی قرار گرفت .براساس این دو طبقهبندی مختلف
پرسشنامهی اوليهای تهيه شد و در ميان  100نمونه توزیع شد تا مهمترین رسانهها در ميان
دانشجویان شناسایی شود .تعریف عملياتی رسانههای مرحلهی پيش آزمون بدین شرح است:
رسانهها
دستهبندیاولیهانواع 
جدول :1

رسانههای الکترونيکی

رسانههای مکتوب
رسانههای دیجيتال

رسانههای ملی و محلی

رسانههای جهانی

شبکههای تلویزیونی صداوسيما

شبکههای ماهوارهای

شبکههای رادیویی داخلی

شبکههای رادیویی بينالمللی

سينما (مشاهدهی فيلم ایرانی)

سينما (مشاهدهی فيلم خارجی)

روزنامهها و نشریات داخلی

روزنامهها و نشریات خارجیزبان

کتابهای داخلی

کتابهای خارجیزبان

اینترنت (وبسایتهای ایرانی)

اینترنت (وبسایتهای خارجی زبان)

سی.دی و دی.وی.دی ایرانی

سی.دی و دی.وی.دی خارجیزبان

نتایج مرحلهی پيشآزمون نشان داد که تفکيک ميان  1۴رسانهی فوق برای مخاطبان معنادار
نيست و از ميان رسانههای محلی و ملی ،تلویزیون صداوسيما و از ميان رسانههای جهانی
شبکههای ماهوارهای و اینترنت بهعنوان رسانهی ترکيبی ،از ميانگين استفادهی بسيار باالتری چه
بهلحاظ زمان و چه بهلحاظ تنوع نوع استفاده برخوردار هستند .بر همين اساس پس از مرحلهی
پيشآزمون و برای پرهيز از طوالنیشدن و خستهکننده بودن پرسشنامه ،کاهش زمان گردآوری
دادههای ميدانی ،پرهيز از سوگيری در پاسخهای پاسخگویان بهدليل طوالنی بودن پرسشنامه و
همپوشانی ميان انواع رسانهها و واریانس زیاد ميان پاسخهای پاسخگویان به گویههای این متغير،
تعریف عملياتی استفاده از رسانهها به این سه دسته رسانه کاهش یافت.
بر همين اساس ،در مرحلهی پيش آزمون سنجش متغير رضایتمندی در چهار بعد پرسيده
شد .این چهار بعد از مدل پيشنهادی کاتز اقتباس شده بود .نتایج مرحلهی پيش آزمون نشان داد
که مدل پيشنهادی کاتز دربارهی هریک از ابعاد و گویهها خصوصاً برای سه رسانهی اصلی
اینترنت ،تلویزیون صداوسيما و شبکههای ماهوارهای مناسب است و مطابق «جدول  »2پایایی
الزم را دارد .بنابراین این جنبه از متغير استفاده و رضایتمندی از رسانهها در پرسشنامهی
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نهایی بدون تغيير استفاده شده است .برای سنجش ميزان رضایتمندی از طيف ليکرت ششتایی
استفاده شده و ميزان استفاده نيز از طریق یک متغير ترتيبی با شش سطح پرسش شده است.
جدول:2نتایجآزمونپایایی


نوع دینداری

تعداد گویهها

آلفای کرونباخ

1

پایایی ميزان رضایت از تلویزیون

12

.929

2

پایایی ميزان رضایت از ماهواره

12

.920

3

پایایی ميزان رضایت از اینترنت

12

.912

یافتههایپژوهش
در این بخش نتایج ميزان استفاده ،ميزان و ابعاد رضایت و روابط همبستگی ميان استفاده و
رضایت از هریک از سه رسانهی تلویزیون ،ماهواره و اینترنت ،توصيف شدهاند.

مقایسهیاستفادهازتلویزیون،ماهوارهواینترنت
از بين سه رسانهی اصلی مورد پرسش ،بيشترین استفادهی دانشجویان ایران از اینترنت با حدود
 ۸3درصد است .پس از آن تلویزیون با حدود  ۷5درصد و شبکههای مااهوارهای باا حادود 5۴
درصد قرار میگيرند .باهعباارتی بايش از نيمای از دانشاجویان اساتفادهکننادگان از شابکههاای
ماهوارهای و حدود سه چهارم استفادهکنندگان از تلویزیون صداوسايما هساتند و بايش از چهاار
پنجم از اینترنت استفاده میکنند.
یاستفادهیدانشجویانازسهرسانه


:مقایسه
جدول 3
تلویزیون صداوسيما
درصد

اینترنت

شبکههای ماهوارهای
درصد

فراوانی

درصد

بله

1849

72.4

72.4

خير

706

27.6

27.6

1166

مجموع

2555

100.0

100.0

2526

98.9

0

0.0

29

1.1

17

2555

100.0

2555

100.0

2555

فاقد
اعتبار
مجموع

مؤثر

فراوانی

درصد

1360

53.2

53.8

45.6

46.2

426

100.0

2538

99.3
0.7
100.0

مؤثر

درصد

فراوانی

درصد

2112

82.7

83.2

16.7

16.8
100.0

مؤثر
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در ميان دانشجویان استفاده از تلویزیون صداوسيما باهميازان  2-3سااعت در مااه حادود ۸
درصد ،بهميزان  2-3ساعت در هفته حدود  11درصد ،بهميازان حادود یاک سااعت در روز 23
درصد ،بهميزان یک تا پنج ساعت در روز  22درصد ،بهميزان پنج تا ده ساعت در روز حدود سه
درصد و بهميزان بيش از  10ساعت در روز حدود یک درصد بوده است .اساتفادهی دانشاجویان
از اینترنت و شبکههای ماهوارهای بهميزانهای مختلف نيز نشان میدهد که درمجموع اساتفادهی
متعادل در ميان دانشجویان عموميت دارد ،بهطوری که بايشتارین ميازان اساتفاده از اینترنات و
شبکههای ماهوارهای در ميان دانشجویان یک تا پنج ساعت در روز اسات .هامچناين اساتفادهی
بيش از  10ساعت در روز که میتوان آن را استفادهای افراطگونه توصيف کرد دربارهی اینترنات
بهميزان قابل توجه حدود سه درصد و درباارهی شابکههاای مااهوارهای در باين چهاار درصاد
دانشجویان یا بهعبارتی  ۸درصد کسانی که ماهواره میبينند وجود دارد و دربارهی تلویزیون کام
است.
یمیزاناستفادهیدانشجویانازسهرسانه


:مقایسه
جدول4

فراوانی

درصد

درصد مؤثر

فراوانی

درصد

درصد مؤثر

فراوانی

درصد

شبکههای ماهوارهای

درصد مؤثر

تلویزیون صداوسيما

اینترنت

 3-2ساعت در ماه

194

7.6

11.1

95

3.7

7.5

268

10.5

13.2

 3-2ساعت در هفته

295

11.5

16.9

154

6.0

12.1

341

13.3

16.8

حدود یک ساعت در

586

22.9

33.6

313

12.3

24.7

527

20.6

26.0

565

22.1

32.4

479

18.7

37.7

623

24.4

30.7

پنج تا ده ساعت در

81

3.2

4.6

127

5.0

10.0

200

7.8

9.9

بيش از ده ساعت در

23

0.9

1.3

101

4.0

8.0

69

2.7

3.4

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

روز
یک تا پنج ساعت در
روز
روز
روز
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مقایسهیانواعاستفادهازتلویزیون،ماهوارهواینترنت

در این پژوهش همچنين از دانشجویان خواسته شد که سه نوع اصلی استفادهشان از هر رسانه را
مشخص کنند .سریالها ( 19.6درصد) ،اخبار ( 1۸.1درصد) و فيلمهای سينمایی ( 13.۷درصاد)
پربيننده ترین انواع برنامه ها در تلویزیون صداوسيما در ميان دانشاجویان هساتند .در شابکه هاای
ماهواره ای نيز فيلمها و سریالها ( 21.3درصد) ،اخبار ( 1۸.5درصاد) و موسايقی و رقاص (16
درصد) پربيننده ترین برنامه ها محسوب میشوند .دانشجویان کااربر اینترنات در فضاای مجاازی
بيش تر باه جساتوجاوی علمای ( 23.1درصاد) ،چاک کاردن ایميال ( 1۸.2درصاد) و اماور
دانشگاهی-اداری ( 12.3درصد) مشغول هستند.
برنامههای علمی در تلویزیاون صداوسايما در رتباهی پانجم ( 11درصاد) و در شابکه هاای
ماهواره ای در رتبه ی چهارم ( 1۴درصد) قرار دارند .برنامههای ورزشی در تلویزیون صداوسايما
در رتبهی چهارم ( 12درصد) و در شبکههای ماهوارهای در رتبهی هشتم ( ۴درصد) قرار دارناد.
برنامههای مذهبی در تلویزیون صداوسيما در رتبه ی هشتم ( ۴درصد) و در شبکه های ماهواره ای
در رتبه ی نهم ( 1.5درصد) قرار دارند .برنامههای سياسای در تلویزیاون صداوسايما در رتباه ی
یازدهم ( 3درصد) و در شبکه های ماهواره ای در رتبه ی هفتم ( ۴.6درصد) قرار دارند .فيلمهاای
مستند در تلویزیون صداوسيما در رتباه ی ششام ( ۷.5درصاد) و در شابکه هاای مااهواره ای در
رتبهی پنجم ( 10.2درصد) قرار دارند .و باالخره مسابقههاا در تلویزیاون صداوسايما در رتباهی
دهم ( 3.۸درصد) و در شبکه های ماهواره ای در رتبه ی ششم ( ۷درصد) قرار دارند .در مجماوع
به نظر میرسد در ميان گونه های مختلف برنامه های تلویزیونی عالقه ی دانشجویان به برنامه هاای
مستند و علمی در تلویزیون صداوسيما و شبکه های ماهواره ای مشترک است و در سایر گونه هاا
گرایش به استفاده از یکی از این دو رسانه مشاهده میشود.

یمیزانرضایتمندیازتلویزیون،ماهوارهواینترنت


مقایسه
رضایتمندی دانشجویان ایران از سه رسانهی ماورد مطالعاه باهترتياب از اینترنات ،شابکههاای
ماهوارهای و تلویزیون صداوسايما از بايشتارین تاا کامتارین باوده اسات .حادود  11درصاد
دانشجویان یا بهعبارتی  16.5درصد دانشجویان استفادهکننده از تلویزیون رضایت بسيار کمای از
این رسانه دارند که بيشترین ميزان نارضایتی از ساه رساانه اسات .در مقابال حادود  ۸درصاد
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دانشجویان با بهعبارتی  11درصد استفادهکنندگان از اینترنت رضایت بسايار زیااد از ایان رساانه
دارند که بيشترین سطح رضایتمندی است .در مجموع رضایتمندی از شبکههاای مااهوارهای
توزیع نسبتا نرمالی دارد و راضيان و ناراضيان تقریبا برابری از این رسانه وجود دارناد؛ درحاالی
که بيشتر مصرفکنندگان تلویزیون بهسمت نارضاایتی و بايشتار کااربران اینترنات باهسامت
رضایت از این رسانه گرایش دارند.
:مقایسهیمیزانرضایتدانشجویانازسهرسانه

جدول5
تلویزیون صداوسيما
فراوانی درصد
بسيار

درصد
مؤثر

شبکههای ماهوارهای
فراوانی درصد

درصد
مؤثر

اینترنت
فراوانی درصد

درصد
مؤثر

276

10.8

16.5

107

4.2

8.7

43

1.7

2.3

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

24

.9

1.4

102

4.0

8.3

213

8.3

11.3

1670

65.4

100.0

1225

47.9

100.0

1879

73.5

100.0

885

34.6

1330

52.1

676

26.5

2555

100.0

2555

100.0

2555

100.0

کم

بسيار
زیاد
مجموع
فاقد
اعتبار
مجموع

در مجموع ميانگين رضایتمندی از تلویزیاون در مياان  16۷0پاساخگاو در حادود  2.5۷و
انحراف استاندارد آن حدود یک است .رضایتمنادی از شابکههاای مااهوارهای در مياان 1225
پاسخگو حدود  3.0۴با انحراف استاندارد حدود یک و رضایتمندی از اینترنات در مياان 1۸۷9
پاسخگوی کاربر آن حدود  3.۴2با انحراف اساتاندارد  0.93باوده اسات .باهعباارتی بايشتاری
رضایتمندی با کمترین انحراف استاندارد مربوط به کاربران اینترنت است.
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:مقایسهیمیزانرضایتدانشجویانازسهرسانه

جدول6
رضایت از تلویزیون

رضایت از شبکههای ماهوارهای

رضایت از اینترنت

تعداد پاسخگو

1670

1225

1879

ميانگين

2.5749

3.0482

3.4279

انحراف استاندارد

1.00094

1.07259

.93505

یابعادرضایتمندیازتلویزیون،ماهوارهواینترنت


مقایسه
مقایسه ی در چهار بعد رضایت مندی از تلویزیون ،ماهواره و اینترنت نتایج قابل توجهی به همراه
دارد .در بعد کسب آگاهی در هر سه ماورد مياانگين رضاایت کااربران اینترنات بايشتار از دو
رسانهی دیگر است .بهعبارت دیگر درخصوص کسب اطالع از اتفاقات و اخبار ،افزایش آگااهی
و فهم نسبت به زندگی و منبع مناسب بودن برای آموزش و یادگيری دانشجویان اینترنات را باه
تلویزیون و ماهواره ترجيح میدهند .در هر سه مورد شبکههای ماهوارهای نمارهی بايشتاری از
تلویزیاون صداوساايما دریافاات کااردهانااد ،بااهعبااارتی تلویزیااون صداوساايما نتوانسااته رضااایت
دانشجویان را نه درخصوص ارائه ی اخبار و نه درخصوص آموزش و یادگيری جلاب کناد و از
این لحاظ پایينترین نمره را در ميان دانشجویان دارد.
در بعد برقراری کنش متقابل اجتماعی نيز همچنان اینترنت بايشتارین رضاایتمنادی را در
ميان دانشاجویان دارد .در ایان بخاش درخصاوص کساب خودآگااهی (خودشناسای) و ایجااد
احساس مفيد بودن اینترنات و شابکههاای مااهوارهای رتباهی اول و دوم را دارناد و تلویزیاون
صداوسيما پایينترین نمره را دریافت کرده است .درمقابل تنها درخصاوص تقویات ارزشهاای
دینی است که تلویزیون نمرهی باالتری از مااهواره و اینترنات دارد و در جلاب رضاایتمنادی
دانشجویان موفقتر بوده است.
در بعد کسب هویت شخصی نيز به ترتيب اینترنت ،شبکههای مااهوارهای و تلویزیاون قارار
میگيرند .این رتبهبندی در هر سه موضوع فهم چگونگی ایفای نقاش در جامعاه ،ایجااد امکاان
برقراری ارتباط مناسب با دیگران و کمک به تقویت روابط دوستانه و خانوادگی برقرار است.
در بعد کسب آرامش و سرگرمی نيز اینترنات و شابکه هاای مااهواره ای بااالتر از تلویزیاون
صداوسيما ایستادهاند .درخصوص رضایتمندی از پرکردن اوقات فراغت شبکههاای مااهوارهای
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اول و اینترنت دوم اسات و درخصاوص دور کاردن از تانشهاا و مشاکالت زنادگی و القاای
احساس آرامش اینترنت رضایتمندی بيشتر دانشجویان را جلب کرده است.
:مقایسهیابعادرضایتدانشجویانازسهرسانه

جدول7




تلویزیون

اطالع از اتفاقات و اخبار

3.0098

3.9702

3.5553

3.8618

4.4629

3.3168

3.8743

4.6763

کسب خودآگاهی (خودشناسی)

3.0701

3.3249

4.0338

ایجاد احساس مفيد بودن

2.9521

3.2971

3.8845

تقویت ارزشهای دینی

3.5445

2.8051

3.3866

3.1570

3.4606

3.7628

3.2558

3.6699

4.1309

3.2144

3.4860

3.6883

2.8155

4.2986

4.2671

2.6877

3.5600

3.6235

2.7570

3.6157

3.6673

زندگی
منبع مناسب بودن برای آموزش و
یادگيری

برقراری کنش متقابل
اجتماعی

فهم چگونگی ایفای نقش در
جامعه
کسب هویت شخصی

ماهوارهای

4.1894

افزایش آگاهی و فهم نسبت به
کسب آگاهی

شبکههای

اینترنت

ایجاد امکان برقراری ارتباط
مناسب با دیگران
کمک به تقویت روابط دوستانه و
خانوادگی
پرکنندهی اوقات فراغت

کسب آرامش و

دور کردن از تنشها و مشکالت

سرگرمی

زندگی
القای احساس آرامش

بستگیبیناستفادهورضایتمندیازتلویزیون،ماهوارهواینترنت


روابطهم
ضرایب هم بستگی بين متغيرهای پژوهش ،روابط بين متغيرها را مشاخص مایکناد .باتوجاه باه
اینکه متغيرهای سنجش ميزان استفاده از رسانهها در ساطح ترتيبای هساتند ،از ضاریب کنادال
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تاو.بی 1برای سنجش ميزان همبستگی استفاده شاده اسات .هامبساتگی باين متغيرهاا در قالاب
«جدول  »۸خالصه شده است .بهجز «استفاده از تلویزیون» و «رضایتمنادی از اینترنات» کاه باا
توجه به عدد سطح معنااداری ،رابطاه ی معناادار آمااری ندارناد ،ماابقی متغيرهاا دارای رواباط
همبستگی هستند که در جدول مشخص شده است:

استفاده از تلویزیون

استفاده از ماهواره

استفاده از اینترنت

رضایتمندی از

تلویزیون

رضایتمندی از ماهواره

استفاده از تلویزیون

1.000

استفاده از ماهواره

**0.151

1.000

استفاده از اینترنت

**-0.093

**0.081

1.000

رضایتمندی از تلویزیون

**0.241

**-0.090

**-0.179

1.000

رضایتمندی از ماهواره

**-0.099

**0.238

**0.111

**-0.074

1.000

رضایتمندی از اینترنت

غيرمعنادار

**0.085

**0.269

-0.018

**0.365

رضایتمندی از اینترنت

همبستگیبینمتغیرها
جدول:8آزمون 

1.000

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

همان طور که از جدول مشخص است بين استفاده از تلویزیون و رضایتمنادی از تلویزیاون
هم بستگی مثبت با ضریب  ،0.2۴1بين استفاده از ماهواره و رضایت مندی از ماهواره هام بساتگی
مثبت با ضریب  0.23۸و بين استفاده از اینترنت و رضایتمندی از اینترنت همبساتگی مثبات باا
ضریب  0.269وجود دارد .به عبارت دیگر با افزایش رضایت از هر رساانه ،ميازان اساتفاده از آن
نيز افزایش پيدا میکند و یا افزایش استفاده از هر رساانه موجاب افازایش رضاایت منادی از آن
میشود (در اینجا جهت تاثيرگذاری مدنظر نيست) .این رابطه ی هم بستگی مثبت بين اساتفاده و
رضایتمندی از رسانه درخصوص اینترنت بيشتر از دو رسانهی دیگر است.

Kendall's tau_b

1
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همچنين رابطه ی بين «رضاایت منادی از تلویزیاون» باا «اساتفاده از مااهواره» و «اساتفاده از
اینترنت» نيز رابطه ی قابل توجهی است .هار دوی ایان رابطاه هاا دارای ضارایب منفای هساتند.
بهعبارتی هرچه ميزان رضایتمندی از تلویزیون بيشتر باشاد ،اساتفاده از مااهواره و اساتفاده از
اینترنت کمتر میشود.

بندیونتیجهگیری


جمع
سنجش ميزان استفاده از رسانهها نشان داد در ميان دانشجویان ایرانی  ۷2درصد بينندهی
برنامههای شبکههای تلویزیونی صداوسيما 5۴ ،درصد بينندهی برنامههای شبکههای ماهوارهای و
 ۸3درصد استفادهکنندگان از اینترنت هستند .پربينندهترین برنامهها در تلویزیون صداوسيما و
شبکههای ماهوارهای سریالها و فيلمها و اخبار هستند ،درحالی که پراستفادهترین استفاده از
اینترنت به جستوجوهای علمی ،چک کردن ایميل و امور دانشگاهی-اداری مربوط میشود.
در این پژوهش رضایتمندی از سه رسانه در چهار بعد کسب آگاهی ،برقراری کنش متقابل
اجتماعی ،کسب هویت شخصی و کسب آرامش و سرگرمی پرسش شد .از ميان  12موضوع
مورد پرسش در چهار بعد رضایتمندی در  10مورد شامل اطالع از اتفاقات و اخبار ،افزایش
آگاهی و فهم نسبت به زندگی ،منبع مناسب بودن برای آموزش و یادگيری ،کسب خودآگاهی
(خودشناسی) ،ایجاد احساس مفيد بودن ،فهم چگونگی ایفای نقش در جامعه ،ایجاد امکان
برقراری ارتباط مناسب با دیگران ،کمک به تقویت روابط دوستانه و خانوادگی ،دور کردن از
تنشها و مشکالت زندگی و القای احساس آرامش ،اینترنت بيشتر از دو رسانهی دیگر
رضایتمندی دانشجویان کشور را جلب کرده است .در مقابل تنها در مورد تقویت ارزشهای
دینی است که تلویزیون صداوسيما و در مورد پرکردن اوقات فراغت شبکههای ماهوارهای رتبه
باالتری دارند.
بيشترین رضایتمندی از اینترنت درخصوص منبع مناسب بودن برای آموزش و یادگيری و
سپس افزایش آگاهی و فهم نسبت به زندگی است که نشان میدهد جدیترین کارکرد اینترنت
در ایران برای دانشجویان آموزش و یادگيری است .بيشترین رضایتمندی از شبکههای
ماهوارهای نيز به پرکردن اوقات فراغت و اطالع از اتفاقات و اخبار اختصاص دارد که
نشاندهندهی کارکرد سرگرمکنندگی و آگاهیبخشی این رسانه در ميان دانشجویان است.
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تلویزیون نيز بيشترین رضایتمندی را در افزایش آگاهی و فهم نسبت به زندگی و تقویت
ارزشهای دینی ایفا کرده است ،درمقابل تلویزیون صداوسيما کمترین نمرهی رضایتمندی را
درخصوص القای احساس آرامش در ميان دانشجویان دریافت کرده است.
در مجموع بيشترین استفاده از سه رسانه بهترتيب از اینترنت ،تلویزیون و شبکههای
ماهوارهای است ،درحالی که بيشترین رضایتمندی از سه رسانه بهترتيب در اینترنت،
شبکههای ماهوارهای و تلویزیون است .بهعبارتی دانشجویان ایرانی هم از اینترنت استفادهی
بيشتری میکنند و هم از این رسانه رضایت باالیی دارند .درحالی که آنها از تلویزیون
صداوسيما نسبت به شبکههای ماهوارهای استفادهی بيشتر اما رضایتمندی کمتری دارند.
مقایسهی استفاده و رضایتمندی از این سه رسانه در ميان دانشجویان نيز نتایج قابل توجهی
را برای ما روشن میکند .درخصوص اینترنت بيشترین استفاده از جستوجوهای علمی است
و بيشترین رضایتمندی نيز از آموزش و یادگيری حاصل شده است .در شبکههای ماهوارهای،
فيلمها و سریالها پربينندهترین برنامهها هستند و بيشترین سطح رضایتمندی نيز از پرکردن
اوقات فراغت حاصل شده است .درنتيجه بين نوع استفاده و رضایتمندی از این رسانهها
هماهنگی دیده میشود .در تلویزیون صداوسيما نيز سریالها و اخبار پربينندهترین برنامهها
هستند و درمقابل بيشترین رضایتمندی از افزایش آگاهی و فهم نسبت به زندگی و تقویت
ارزشهای دینی وجود دارد که تاحدی میتوان آنها را در ارتباط با هم تفسير کرد .ضرایب
همبستگی بين استفاده و رضایتمندی از رسانهها نيز رابطهی بين این دو برای تلویزیون،
ماهواره و اینترنت را تایيد میکند.
از سوی دیگر دقت در روابط بين استفاده و رضایتمندی از سه رسانه میتواند توجه به
نکات دیگری را نيز در پی داشته باشد .همانطور که گفته شد بين «رضایتمندی از تلویزیون» با
«استفاده از ماهواره» رابطه با ضریب منفی وجود دارد .بهعبارت دیگر روابط آماری نشان میدهد
که هر چه ميزان رضایتمندی از تلویزیون کمتر باشد ،استفاده از شبکههای ماهوارهای بيشتر
میشود .باتوجه به آنچه که در مباحث نظری در نظریهی استفاده و رضایتمندی بيان شد
میتوان این رابطهی آماری را از زاویهی رقابت رسانهها ارزیابی کرد.
بهعبارتی در شرایطی که برای دانشجویان امکان دسترسی به رسانههای مختلف وجود دارد،
آنها رسانههایی را انتخاب میکنند که بتواند به بهترین شکل به نيازهایشان پاسخ داده و در آنها
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رضایتمندی ایجاد کند .ازاینرو دليل گرایش برخی از مخاطبان به شبکههای ماهوارهای ،عدم
برطرف شدن نيازهای رسانهای آنها از سوی شبکههای تلویزیونی صداوسيما و ناتوانی
تلویزیون داخلی در ایجاد رضایتمندی است.
این نتيجهگيری میتواند مورد توجه سياستگذاران و مدیران رسانهای قرار گيرد تا در
طراحی و توليد برنامههای تلویزیونی بيشتر به تامين نيازهای مخاطبان در چارچوبهای قانونی
تعریفشده در حوزههایی که رضایتمندی کمتری وجود دارد متمرکز شوند .بهزبان دیگر در
فضای رقابت رسانهای که مخاطبان گزینههای متعددی برای انتخاب دارند ،آنها رسانهی
تامينکنندهی نياز و رضایتشان را برمیگزینند .درنتيجه مسير صحيح هدایت مخاطبان از
شبکههای ماهوارهای به تلویزیون صداوسيما ،تغيير رویکردها و سياستهای رسانهای کشور در
جهت تامين کمی و کيفی نيازها و رضایتمندیهای مشروع و قانونی همهی شهروندان از جمله
دانشجویان است.

نامهیفارسی
کتاب 

 .1بهار ،مهری و حاجیمحمدی ،علی« .)13۸۷( .دانشجویان دانشگاه تهران و استفاده از اینترنت:
مطالعهی بهرهوری و خرسندی» .فصلنامهی ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات .سال سوم .شمارهی :10
.163-1۸6
 .2تقوی ،نعمت اهلل .صباغ ،صمد و بابایی اونبربگلو ،لطفاهلل« .)13۸۸( .عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی بيلهسوار به برنامههای تلویزیونی جمهوری آذربایجان» .فصلنامهی
جامعهشناسی .سال اول .شمارهی دوم.۷۷-9۷ :
 .3دواس ،دی .ای .)1391( .پيمایش در تحقيقات اجتماعی .چاپ هفتم .ترجمهی هوشنگ نایبی .تهران:
نی.
 .۴رضویزاده ،نورالدین .)13۸6( .بررسی تأثير مصرف رسانهها بر سبک زندگی ساکنان تهران .تهران:
پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.
 .5ریاحی ،محمد اسماعيل .عليوردینيا ،اکبر و مرضيه ،حقگویی اصفهانی« .)13۸9( .زنان و سریالهای

تلویزیونی :سنجش انگيزههای تماشا و ميزان رضایتمندی» .فصلنامهی زن در توسعه و سياست (پژوهش
زنان) .دورهی  .۸شمارهی .53-۷۷ :1
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تلویزیونهای ماهوارهای فارسیزبان در ميان مخاطبان تهرانی» .فصلنامهی تحقيقات فرهنگی .سال اول،
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 .۷فيسک ،جان« .)13۸1( .فرهنگ و ایدئولوژی» .ترجمهی مژگان برومند .فصلنامهی ارغنون .ش.20
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 .9مککوائيل ،لوئيس .)13۸۷( .مخاطبشناسی .ترجمهی پرویز اجاللی .تهران :مرکز مطالعات و
توسعهی رسانهها.
 .10مهدیزاده ،سيد محمد .)13۸9( .نظریههای رسانه؛ اندیشههای رایج و دیدگاههای انتقادی .تهران:
همشهری.
 .11نصرالهی ،صادق و همایون ،محمد هادی« .)1390( .تبيين بنيانهای نظری حاکم بر ارزشهای خبری
و نظریهی استفاده و خشنودی؛ مقدمهای بر مطالعهی بومی خبر» .فصلنامهی دین و ارتباطات .سال
نوزدهم .ش ( 1پياپی .195-229 :)۴1
 .12نيکو ،مينو .)13۸1( .شناخت مخاطب با رویکرد استفاده و رضامندی .با همکاری وازگن سرکيسيان،
ایما سعيدیان ،سعادت شيخ .تهران :سروش.
 .13سهرابزاده ،مهران و عبدی ،عباس« .)13۷1( .بهرهمندی مردم تهران از مطبوعات» .فصلنامهی رسانه.
ش .10
 .1۴سورین ،ورنر و تانکارد ،جيمز .)13۸9( .نظریههای ارتباطات .ترجمهی عليرضا دهقان .تهران:
دانشگاه تهران.
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