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 چکیده

غییرات سیاسی در جامعه هستند. در ها ابزار اصلی اثرگذار بر تحوالت فرهنگی و اجتماعی و ت امروزه رسانه

ای  های بسیار تأثیرگذار در عصر حاضر است، لذا الزم است مسئولین رسانه این میان ماهواره یکی از رسانه

ای پرداخته  های ماهواره کشور به ویژه در سطح رسانه ملی با آگاهی از این تأثیر به مقابله اثربخش با رسانه

های مختلف، مخاطبین خود را در برابر این  ای مردم در اقشار و گروه رسانهو ضمن پاسخگویی به نیازهای 

تهاجم حفظ نمایند. مقاله پیش رو با هدف نقش درک از هنجار ذهنی بر تمایالت رفتاری جوانان در 

سال مناطق شهری استان فارس انجام شده است که  15های ماهواره در بین افراد باالی  استفاده از برنامه

نفر انتخاب و از طریق پرسشنامه مورد  600ای معادل  ای، نمونه ای خوشه ورت تصادفی چندمرحلهبه ص

ارزیابی قرار گرفتند. در این پژوهش، اثر مستقیم متغیرهای سودمندی استفاده از ماهواره و نگرش نسبت 

جار ذهنی و درک از به ماهواره بر قصد استفاده از ماهواره معنادار است. ولی اثر مستقیم متغیرهای هن

 سهولت استفاده از ماهواره بر قصد استفاده از ماهواره معنادار نیست.
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 مقدمه

در چند دهه گذشته پیشرفت تکنولوژیک در زمینه ارتباطات و انتقال اطالعات باعث تسهیل و 

است. در چنین جهانی ترجیحات افراد خواسته و  تسریع تعامالت میان افراد در سراسر جهان شده

ناخواسته متأثر از الگوهای روابط، رفتار و فرهنگ سایر ملل و جوامع است. ورود عناصر فرهنگی 

های مجازی را وارد  جدید به واسطه استفاده از اینترنت و ماهواره به ویژه در میان جوانان سلیقه

تواند کسب منزلت و ارتقاء جایگاه  ها می ظران پی آمد آنن زعم برخی از صاحب زندگی نموده که به

های مدرن، به افراد این  آنان باشد. در مقابل بعضی دیگر بر این باورند که استفاده از تکنولوژی

امکان را بخشیده که از حضور در جهان به عنوان یک کل واحد آگاه شوند و با استفاده از عناصر 

ی بیشتری با مشترکات فرهنگ بشری یافته و به نوعی عام گرایی متنوع از سراسر جهان هماهنگ

(. مسئله اصلی در این رابطه، این است که امکان 1386مثبت رواج یابد )مهدی زاده و عبداللهی،

ها و  ها در جهت حفظ و ثبات امنیت عمل نکنند و پایبندی چندانی به ارزش دارد رسانه

ای در جایی خارج از  های ماهواره واقع از آن جا که پیامنداشته باشند. به  1هنجارهای اجتماعی

های یک جامعه  شوند، ممکن است چندان پایبند به هنجارها و ارزش مرزهای ملی تولید می

نباشد. چنین عدم پایبندی ممکن است دالیل تجاری، سیاسی و یا فرهنگی داشته باشد، اما به هر 

(. ماهواره یکی از 1391جامعه داشته باشد )زمانی، کژ کارکردی در تواند نقش مخرب و حال، می

ها و وسایل ارتباطی،  های بسیار تأثیرگذار در عصر حاضر است که هماننـد سـایر رسانه این رسانه

اساساً محصول غرب بـوده و در طـول چنـد سـال اخیـر وارد کشور شده است. اما آیا این رسانه 

های خاص خود از  ها و جوامع به تبع اصول و ارزش ا فرهنگصرفاً دارای ماهیـت غربـی اسـت؟ آیـ

توان از آن در راستای تقویت فرهنگ بومی استفاده نمود یا بـه  کنند؟ آیـا می آن استفاده می

نظران  شود؟ بسیاری از صاحب تضـعیف مبـانی فرهنگـی و هـویتی جوامع دریافت کننده منجر می

های ماهواره بـه عنـوان یـک رسـانه مـدرن، هویـت شـکنی  بر ایـن باورنـد کـه یکـی از آسیب

، دار شهیها بـا در نوردیدن دیوارها و مرزها و فروپاشاندن همه خطـوط هویـت ر اسـت. ماهواره

گیرند. در این فرایند،  سـازمان سـنتی جوامع را به نفع یک نظم تازه و دهکده جهانی، هدف می

تاریخی قطع شـود، نظـام بنیـادین جامعـه فروخواهـد  هریزمانی که هویت به مثابه یک ذخ

 (.1389ریخـت )محمد پور و همکاران،
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1 social norms 
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و  ضابطه یبه علت اشاعه ب -تاکنون 70یعنی از اوایل دهه  -در ایران در طول دو دهه اخیر

رو به رشد استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره و هم چنین نرخ رو به تزاید میزان 

هایی در خصوص تهاجم فرهنگی  ای، نگرانی های پخش مستقیم ماهواره از برنامه یبردار بهره

 دار شهیبیگانه به فرهنگ دینی و ملی پدید آمده است. از آن جا که جامعه ایران از سنت دینی ر

نسل جوان در برابر  یساز منیمبتنی بر اسالم شیعی برخوردار است، بحث تهاجم فرهنگی و ا

ای  شوند به گونه ها مدیریت و تغذیه می ز جمله ماهواره که عموماً از طرف غربیها و ا این فناوری

 -ها که از مرزهای ملی  ها و به ویژه ماهواره جدی در کشور مطرح است. بر این اساس رسانه

های خاص سیاسی و فرهنگی دارند، نقش  هایی که مالک اند، در برابر فرهنگ سیاسی عبور کرده

کنند. این روند به ویژه در کشورهای در حال توسعه نمود بیشتری دارد.  یمعارضی را بازی م

اند، با ظهور  های ویژه خود بوده ها، هنجارها و نگرش دارای ارزش شیاین کشورها که تا چندی پ

اند )نیک ملکی و  شده یتیهو یاجتماعی غرب، دچار نوعی تناقض و ب -انواع مظاهر فرهنگی

ای بر  های ماهواره تحقیق به دنبال شناسایی میزان تأثیرات شبکه (. ما در این1392مجیدی،

 روی رفتار جوانان استان فارس هستیم.

 چهارچوب نظری و ادبیات مفهومی

ها  های تلویزیونی تحول عظیمی در تولید و پخش برنامه ها برای پخش برنامه استفاده از ماهواره

ای باعث شده که حجم وسیعی  امواج ماهوارهدر سطح وسیع ایجادکرده است. عدم امکان کنترل 

به فضای فکری جامعه وارد شده و بر ابعاد مختلف زندگی فردی و  یمرز های برون از برنامه

ها نیز به دلیل تأثیر فراوان  (. استفاده از ماهواره1385اجتماعی تأثیر گذارد )عریضی و همکاران،

وجهی یافته است. به طوری که عالوه بر انتقال ها، امروزه گسترش قابل ت ها بر زندگی انسان آن

ها  ها، کاربردهای وسیع آن در سایر زمینه اطالعات مختلف صدا، تصویر و اخبار توسط ماهواره

همچون کشاورزی، تبلیغات، هواشناسی و نجوم، اکتشافات )نفت و گاز(، دور درمانی و اطالعات 

نیز به سرعت رو به پیشرفت بوده است )باستانی های آموزشی  تر برنامه کامپیوتری و از همه مهم

های  های رسانه های خاص یا انواع برنامه (. تحقیقات فراوانی شده که تأثیر برنامه1392و زمان،

توان تردید کرد  اند و نمی های کودکان و بزرگساالن بررسی و تحلیل کرده مختلف را بر نگرش

وزانه به شدت تأثیر گذاشته است. ارتباطات، های جدید بر الگوهای زندگی ر که ظهور رسانه
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ترین  ها است و مهم ای مناسب برای دوران کنونی است، ارتباط وسیله شناخت واقعیت واژه

های اطالعاتی و ارتباطی و نیز  وسایل ارتباطی در حال حاضر اینترنت و ماهواره است. فناوری

ها برای برقراری ارتباطات و  ن از آنتوا های گروهی به خودی خود ابزاری هستند که می رسانه

بار ارزشی برخوردار نبوده و کامالً خنثی  گونه چیارائه پیام استفاده نمود و در این حد از ه

های به کارگیری این وسایل، مفید و مضر بودن و  هستند، اما بحث درباره محتوای پیام و انگیزه

گر در مورد وسایل ارتباط جمعی شود به عبارت دی ها مطرح می نیز خوب و بد بودن آن

شود بر اساس  توان گفت مطالبی که توسط این وسایل ارتباطی پخش می مخصوصاً اینترنت می

(. در ارتباط 1388تواند مفید و خوب یا بد و مضر باشد )موتنی و همکاران، ها و باورها می ارزش

ریات، مخاطب محور و برخی دیگر ها، نظریات متفاوتی وجود دارد. برخی از این نظ با تأثیر رسانه

 کنیم. های مطرح اشاره می رسانه محور هستند. در زیر به برخی از نظریه

 نظریه پذیرش فناوری -1

1مدل پذیرش فنّاوری
 (TAM)کند تمایـل بـه  مدلی مبتنی بر تمایل است که تـصریح می

ن فناوری اسـت و بینی کننده خـوبی بـرای اسـتفاده واقعـی از آ پذیرش یک فناوری پیش

توان بر اساس آن رفتار کاربران را پیش از استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات نیز  می

بینی کرد. این مدل بر این عقیده استوار است که برداشت ذهنی افراد از فناوری بر نگرش  پیش

رایش ذهنی (. تمایل به پذیرش، گ2،2009گذارد )لی و کیم ها نسبت به فناوری تأثیر می آن

یـک فرد برای انجام یک رفتار خاص است که عامل مهمی در انجام واقعی آن رفتار به شـمار 

3رود. این مدل، از نظریه معروف عمل مستدل می
 (TRA)  که به عنـوان چـارچوبی بـرای

بینی و تبیین چگونگی رفتار انسان در نظر گرفته شـده، مـشتق شـده اسـت. نظریـه عمل  پیش

ها بـه رفتار وجود  ها و گرایش ل، روابط علی را که در جریان حرکت از اعتقادها، نگرشمستد

ای از نظریه عمل مستدل  کند. مدل پذیرش فناوری که شکل تغییر یافته دارد، مشخص می

ساختن  بینی پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطـات بـا جـایگزین است، برای پیش

عتقاداتی نظریه عمـل مـستدل، بـا دو مؤلفـه کلیـدی برداشت ها یا متغیرهای ا کننده تعیین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 The Technology Acceptance Model 
2 Lee & Kim 
3 The Theory of Reasoned Action 
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رود. عالوه بـر این، در مدل  ذهنی از مفید بودن و برداشت ذهنی از آسانی استفاده به کار می

پذیرش فناوری، برداشت ذهنی از آسـانی اسـتفاده، بـه طـور مـستقیم، بـر برداشت ذهنی از 

ها در پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات مؤثر  دو این گذارد، که هر مفید بودن تأثیر می

هستند. همچنین، متغیرهای بیرونی که به طور مستقیم بر برداشت ذهنـی از مفید بودن و 

آسانی استفاده تأثیر دارند، ممکن است عوامل مهمـی در مـدل پـذیرش فناوری باشند که 

های فـردی متغیرهای محیطی است به  های فناوری اطالعات و ارتباطات، ویژگی شامل ویژگی

های اطالعاتی، بـرای  رسد مدل یاد شده، نظریه قابل قبولی در بین محققان نظام نظر می

، 1مطالعـه رفتـار پذیرشـی کاربران در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات باشد )ونگ و همکاران

شناسایی دو وظیفه زیربنایی  (. این مدل به توضیح فناوری اطالعات در انجام وظایف و2015

پردازد: سودمندی ادراک شده و سهولت  گذارد، می دیگر که بر استفاده از سیستم تأثیر می

افراد معتقدند که استفاده »ادراک شده. سودمندی ادراک شده به معنای درجه است که در آن 

ط با اثربخشی و که مفهومی مرتب« از سیستمی خاص عملکرد کاری آنان را افزایش خواهد داد

ای است که در  وری کار و سیستم شغلی فرد است. از طرف دیگر سهولت ادراک شده درجه بهره

و  2داند )گوپتا می« عقاید فردی در آن استفاده از سیستمی خاص را عاری از تالش»آن 

 (.2008همکاران، 

 نظریه رفتار هدایت شده -2

3ی شدهنظریه رفتار هدایت شده یا رفتار برنامه ریز
 (TPB)  الگـویی عمـومی اسـت کـه در

ها ازجمله پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطـات بـه کـار گرفتـه شـده است.  بسیاری از زمینه

شود و فرض بر آن  بینی یک رفتار ویژه استفاده می در این نظریه، از عوامل انگیزشی برای پیش

فتار مـشخص اسـت. بر اساس این نظریه، است که تمایل، انعکاسی از انگیزه شخص برای یک ر

در  تمایل به رفتار، حاصل سـه عامل نگرش، هنجار ذهنی و برداشت ذهنی از کنترل رفتار است

این نظریه، فرض بر آن است که رفتار یک فـرد از طریـق تمایـل وی بـه آن رفتار تحریک 

ر ذهنـی و توانایی فرد در محقق شود و این تمایل را به ترتیب، نحوه نگرش به رفتار، هنجـا می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Weng et al 
2 Gupta 
3 The Theory of Planned Behaviour 
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کند. نگـرش بـه رفتـار، یـک احساس مطلوب یا نامطلوب  رفتار تعیین می زیآم تیساختن موفق

برای بروز رفتار است که از طریق اعتقـادات فـرد و بـا در نظر گرفتن پیامدهای ناشی از رفتار و 

گر، نگرش، میزان ارزشیابی یا شود به عبارت دی ارزشیابی مطلوبیت این پیامدها حاصـل می

 (.1388ارزیابی فرد از مطلوب یا نامطلوب بودن یک رفتار است )رضایی،

 یساز نظریه برجسته -3

توانند بر عامه مردم  های جمعی می هایی است که به وسیله آن رسانه یکی از شیوه یساز برجسته

بری با ارائه خبرها، موضوعاتی را های خ تأثیر بگذارند. برجسته سازی یعنی این اندیشه که رسانه

های جمعی  کنند را تعیین نمایند. به این معنی که توجه رسانه ها فکر می که عامه راجع به آن

 (.1391شود اهمیت آن از نظر عموم افزایش یابد )گلچین و همکاران، به موضوعی، موجب می

 نظریه کاشت -4

های مدرن چنان جایگاه محوری در  ان رسانهاین نظریه عبارت است از این که تلویزیون در می

هایش در  شده و پیام« محیط نمادین»زندگی روزمره ما پیدا کرده است که منجر به غلبه آن بر 

مورد واقعیت، جای تجربه شخصی و سایر وسایل شناخت جهان را گرفته است. هم چنین، 

ها  دعی اسـت کـه انواع برنامهدهد، امـا مـ های خاص را تقلیل نمی کاشت اهمیت برنامه هینظر

کنند. تکرار مطالب نقـش مهمـی دارد و برای مخاطب  ها و الگوهای مشترک تبعیت می از سبک

است. انتساب یک یافته خاص به تماشای یـک برنامـه خـاص، نادیده گرفتن  ریزناپذیدائمی گر

بینند و اینکه در  می های دیگـر را این واقعیت است که بینندگان پرمصرف احتماالً برنامه

های اصلی مطالب مهم مشـابه هـم هسـتند. از نقطـه نظـر رویکرد کاشت، تلویزیون  برنامه

، تـدریجی و کوچـک هستند، اما تراکمی و رو به میرمستقیاثرات بلندمدت دارد، اثراتی که غ

ی. گربنر و افزایش و چشمگیر هستند و عمدتاً تأکید بر اثرات نگرشی است تـا اثرات رفتار

ها،  اند کـه نمـایش تلویزیـونی تـأثیر چشـمگیری بـر نگرش ( بیان داشته1986همکارانش )

های بینندگان پرمصرف درباره جهان اجتماعی دارد. افرادی کـه بـه میزان  باورها و قضاوت

یـون تماشا پذیرند تا افرادی که کمتـر تلویز بینند، احتماالً تأثیر بیشتری می زیادی تلویزیون می
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خصوص درباره مسائلی که بینندگان تجربه مستقیم و دست اول کمتری دارند )زارع  کنند، به می

 (.1394و همکاران،

ها سخن به  هایی که در این بخش از آن توان نتیجه گرفت همه نظریه به طور خالصه می

ها،  قادرند بر اندیشههای دیداری و شنیداری،  ها، به ویژه رسانه میان آمد، معتقدند که رسانه

پیشرفته  یآور زندگی و الگوهای رفتاری مخاطبان تأثیر بگذارند. ماهواره یکی از ابزارهای فن

های مختلف علمی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در راستای  شود که در حوزه روز محسوب می

های  مهتوسعه جوامع به کار گرفته شده است. گرایش آحاد جامعه برای استفاده از برنا

از این موضوع باعث رشد و توسعه رسانه صوتی  مایای و غفلت رسانه داخلی صداوس ماهواره

های ایران اسالمی شده است.  تصویری ماهواره و جذب مخاطبان بیشتر و رخنه در بین خانواده

آمده از این بررسی در  دست ضرورت انجام این تحقیق به این دلیل بوده است که نتایج به

 .های صوتی تصویری داخلی مورد استفاده قرار گیرند های رسانه برنامه
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 پیشینه پژوهش

تر شدن مرزهـای  جهانی شدن که در بستر فناوری ارتباطات و انقالب اطالعات موجب کمرنگ

هایی است که امکان ارائه  های فردی در میان فرهنگ مکـانی و زمـانی شـده، موجد بسط ارزش

ترین ابزار ترویج  ای تلویزیونی از مهم های ماهواره ها را در جهان دارند. شبکه بیشتر این ارزش

های فرهنگـی در گسـتره جوامـع هسـتند. در دو دهـۀ گذشته، شاهد تحقق  این قبیل ارزش

ایم.  ارتباطـات بودههای  فرایندی مستمر و شتاب آلود در عرصه نوآوری فناورانـه در شیوه

فرایندی که نزد جبرگرایان تکنولوژیکی به عنوان سومین انقالب ارتباطی بزرگ پس از خط و 

های  های الکترونیک. از میان این نوآوری چاپ شناخته شده و چیزی نیست جز انقالب رسانه

ک، تلویزیون توان از کامپیوترهای خانگی، ویدئو، ماهواره، پست الکترونی ای جدید، می رسانه

ها در سطح  اجتماعی این رسانه -کابلی و تلویزیون تعاملی نام برد. به دلیل پیامدهای سیاسی

و اینترنت موضوع  یا های ماهواره ها همچون ویدئو، تلویزیون ، برخی از این نوآوریالملل نیب

هـم در ها،  های داغی در میان پژوهشگران و دست اندرکاران عرصـۀ رسانه ها و جدال بحث

و هـم در کشورهای در حال توسعه شده است )خسروشاهی و  افتهی کشـورهای توسعه

ریزی شده یک پایه  تئوری عمل مستدل و تئوری رفتار برنامه (. بر این اساس1392سلطانی،

نظری را برای رابطه بین هنجار اجتماعی و رفتار مصرف کننده ایجاد کرد. شواهد نشان داد که 

(. بر اساس 2008، 1اجتماعی و رفتار افراد رابطه مثبتی وجود دارد )هسو و لینبین هنجارهای 

های فـردی در برداشـت ذهنـی از کنتـرل رفتار، به طور  نظریه رفتار هدایت شده، تفاوت

گذارد، همچنین آموزش و  مستقیم بر اسـتفاده از فناوری اطالعـات و ارتباطـات تـأثیر می

ـستقیم بـر اسـتفاده از فناوری اطالعـات و ارتباطات دارد )بورتن جونز تجربه، تأثیری مثبت و م

(. هم چنین هنجار ذهنی به عنوان یک تعیین کننده مستقیم قصد رفتاری در 2006، 2و هوبنا

اثر مستقیم هنجار ذهنی بر قصد   ریزی شده است. علت عمده نظریه عمل مستدل و رفتار برنامه

کنند، که افرادی که برای او  حتماالً رفتارهایی را برای انجام انتخاب میرفتار این است که افراد ا

دهند که شخص رفتار هدف را انجام دهد حتی اگر نتایج آن مورد  مهم هستند، ترجیح می

د. برخی از شو شان نباشد. بنابراین فرد جهت موافقت با افراد با اهمیت، تحریک می عالقه

ذهنی بر روی قصد رفتاری یا استفاده از فناوری تأثیر تحقیقات نشان دادند که هنجار 
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1 Hsu & Lin 
2 Burton-Jones & Hubona 
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(. از طرفی امروزه تمامی صاحب نظران و اندیشمندان 2010، 1مستقیمی دارند )کریپانونت

اند که بشر در حال ورود به دوره جدیدی از  حوزه ارتباطات جمعی به این اجماع نظر رسیده

نظران حوزه رسانه همچون بروتچی و ها است. در این خصوص برخی از صاحب  تاریخ رسانه

گیری است که  شکل حال در جدیدی جامعه دوره این در که باورند این ( بر1995منون )

 نیاز یک عنوان به فراغت اوقات است. ماهواره نام به نوینی فناوری حاکمیت آن ه عمد خصوصیت

 کردن پر نظامی هر های لییکی از دل مشغو که ای گونه به بوده زیادی اهمیت دارای امروز انسان

 ارتباط تلویزیون نهادها، بین اصل رقابت اساس بر امروزه است. جامعه آحاد فراغت اوقات

 در مهمی جایگاه کند می رسانه تالش این و داشته خانواده و آموزشی های نظام با تنگاتنگی

 تواند می رسانه این لذا و داشته باشد جوانان و نوجوانان ویژه به جامعه افراد کنترل و هدایت

 به ریزان برنامه دارد ضرورت این نظر از آورد. فراهم را آینده نسل گمراهی یا سعادت موجبات

 اطالعاتی انفجار به واسطه ولی بپردازند، رسانه این های برنامه با آموزشی نظام هماهنگی

 را خانوادگی های تمامی حریم ناخوانده مهمانان عنوان به تلویزیونی امواج سیاسی های نظام

ای تلویزیونی بر هویت دینی  های ماهواره نمایند. شبکه می تحمیل جامعه بر را خود و شکسته

(. الگوی پوشش مورد قبول جامعه نیز به 1391جوانان تأثیر منفی دارند )بختیاری و فرخی،

دهند  میهای داخلی ترجیح  واسطه ماهواره تغییر کرده است و افراد، ماهواره را به رسانه

بینند،  (. افرادی کـه بـه میزان زیادی تلویزیون می1390)صالحی امیری و ملکی راسته کناری،

خصوص  کنند، به پذیرند تا افرادی که کمتـر تلویزیـون تماشا می احتماالً تأثیر بیشتری می

ها  نهدرباره مسائلی که بینندگان تجربه مستقیم و دست اول کمتری دارند. از آن جایی که رسا

سـاعاتی از اوقـات روزانه دارند و بسیاری از افراد  یا ژهیدر زنـدگی امـروزی نقـش و جایگـاه و

دهند، بنابراین، طبیعی است که استفاده از انـواع  ها اختصاص می خـود را بـه اسـتفاده از رسانه

های  های مختلف زندگی افراد پیوند نزدیکی داشته، بر نگرش و دیدگاه تواند بـا جنبه رسـانه می

جتمـاعی و همچنـین روابـط بـین افراد تـأثیر گذارنـد و ابعـاد گوناگون زندگی فـردی و ا

 (. 1394ها و تغییراتی کند )زارع و همکاران، تواند دسـتخوش دگرگونی فـردی را می

اند، به نسبت هویت  هم چنین افرادی که زمان بیشتری را صرف استفاده از ماهواره کرده

ی جدید است فرهنگی محلی کمتری دارند که به نوبه خود نشانگر تغییر رفتار به سمت الگوها

های  (. مؤثرترین راهکار برای مقابله با اهداف این گونه شبکه1389)محمد پور و همکاران،
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ها و محتوای  این شبکه یزیر هیجوانان در توجه به اهداف اصلی پا یساز ای، آگاه ماهواره

های  ها است تا از جذب مخاطب به سوی شبکه های آنان و آموزش صحیح خانواده برنامه

 (.1391ای و گسترش این طیف از مخاطبان جلوگیری شود )امید علی، رهماهوا

 روش انجام پژوهش

ها از نوع پیمایشی است.  این تحقیق برحسب هدف، کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده

سال و باالتر ساکن در مناطق شهری استان  15از افراد  جامعه آماری این تحقیق عبارت است

شوند. در پژوهش حاضر  فراد جامعه مورد بررسی، فرد آماری محسوب میفارس که هر یک از ا

ای به شیوه تصادفی استفاده شد. جامعه  ای چند مرحله برای انتخاب گروه نمونه از روش خوشه

های مورد بررسی؛ شیراز، فیروزآباد، الرستان، آباده، داراب و ممسنی در  آماری در شهرستان

نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران و سطح  469هزار و  940 مجموع برابر با یک میلیون و

نفر ارتقا  600نفر هست که برای باال بردن کیفیت محتوایی به  384درصد برابر با  5خطای 

داده شده است. به منظور جمع آوری اطالعات مورد نظر و سنجش متغیرهای تحقیق، از 

نامه  جش در تحقیق، پیش از آنکه در قالب پرسشهای مورد سن نامه استفاده شد. شاخص پرسش

به نظرسنجی گذاشته شود، در معرض قضاوت اساتید و چندین تن از کارشناسان دانشگاهی و 

نامه مورد توافق به عنوان ابزار  صنعتی مرتبط با موضوع تحقیق قرار گرفت و در نهایت از پرسش

های سهولت  هت بررسی و سنجش سازهنامه ج ها استفاده شد. در این پرسش جمع آوری داده

، سودمندی ادراک شده، نگرش، هنجار ذهنی و تمایل به استفاده از 1استفاده ادراک شده

های سهولت استفاده ادراک شده و سودمندی ادراک  ای از تلفیق پرسشنامه های ماهواره شبکه

و هنجار ذهنی بوک ای  های ماهواره (، نگرش نسبت به استفاده از شبکه2001شده مون وکیم )

( استفاده 2006ای کابرا و دیگران ) های ماهواره (، تمایل به استفاده از شبکه2005و دیگران )

ها و از آن جا که بین متغیرهای مورد  نامه گردیده است. با توجه به استاندارد بودن پرسش

نامه قبالً  رسشاستفاده در تحقیق حاضر همبستگی نسبتاً خوبی وجود دارد، روایی سازه این پ

 یریگ توسط پژوهش گران مختلف به طور مکرر تأیید شده است. جهت تعیین روایی ابزار اندازه

و این که ابزار مورد استفاده تا چه حد متغیرهای مورد نظر در تحقیق حاضر )متغیرهای موجود 
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مه مورد استفاده ایم. از آن جا که پرسشنا سنجد، از روایی محتوایی استفاده کرده در مدل( را می

در این تحقیق توسط محققان مختلف به طور مکرر مورد استفاده قرار گرفته است و طبق 

قضاوت خبرگان، سؤاالت تشکیل دهنده ابزار، دقیقاً متغیرهای مورد نظر در تحقیق را 

را  یریگ توان با اطمینان خاطر باالیی روایی محتوایی ابزار اندازه کنند، پس می می یریگ اندازه

های فنی ابزار محسوب  که از ویژگی یریگ مورد تأیید قرار داد. برای تعیین پایایی ابزار اندازه

شود و این که ابزار مورد استفاده در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست  می

رائه ( ا1دهد، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که نتایج حاصل از آن در جدول شماره ) می

 شده است.

 : مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده متغیرها1جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد گویه ها ها مؤلفه

 86/0 11 سهولت استفاده ادراک شده

 73/0 10 سودمندی ادراک شده

 78/0 9 نگرش

 89/0 9 هنجار ذهنی

از پایایی خوبی  یریگ توان گفت ابزار اندازه می دیآ یطور که از نتایج جدول فوق برم همان

 برخوردار است.

 ها یافته

از آنجایی که پایه و اساس مطالعات تحلیل مسیر همبستگی بین متغیرها است، در ادامه ماتریس 

 شود. همبستگی متغیرهای پژوهش ارائه می

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش -2جدول 

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

* 

 6 5 4 3 2 1 متغیرها

      1 سودمندی استفاده از ماهواره .1

     1 668/0** سهولت استفاده از ماهواره .2

   1 538/0** 266/0** 442/0** هنجار ذهنی .3

  1 388/0 ** 371/0** 600/0** 685/0** نگرش به استفاده .4

 1 654/0** 474/0** 381/0** 625/0** 813/0** قصد استفاده از ماهواره. 5
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شود که از میان متغیرهای برون زا، هنجار ذهنی  ( مالحظه می2با توجه به جدول )

همبستگی معنادار دارد. از میان متغیرهای  01/0( با قصد استفاده از ماهواره در سطح 474/0)

(، 813/0درون زا )سودمندی، سهولت و نگرش( نیز به ترتیب سودمندی استفاده از ماهواره )

( باالترین تا 625/0تفاده از ماهواره )( و سهولت اس654/0نگرش به استفاده از ماهواره )

ترین ضریب همبستگی را با قصد استفاده از ماهواره دارا هستند که هر سه این ضرایب از  پایین

معنادار هستند. هم چنین در ماتریس مذکور ضریب همبستگی  01/0نظر آماری در سطح 

( باالترین ضریب 812/0مربوط به رابطه قصد استفاده از ماهواره و سودمندی استفاده )

همبستگی و ضریب همبستگی مربوط به رابطه بین هنجار ذهنی و سهولت استفاده از ماهواره 

 ( کمترین میزان ضریب همبستگی را دارا هستند.266/0)

در این پژوهش برای بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای برون زا )هنجار  

هولت و نگرش( بر قصد استفاده از ماهواره، یک مدل ذهنی( و درون زای تحقیق )سودمندی، س

فرضی بر اساس پیشینه نظری و تجربی طراحی شده است. پارامترهای برآورد شده شامل 

ضرایب اثر مستقیم، ضرایب اثر غیرمستقیم و ضرایب اثر کل است که برای هر کدام از این 

شده، خطای استاندارد برآورد و ای حاوی ضرایب برآورد استاندارد  پارامترها جدول جداگانه

های  مربوط به آزمون معناداری این پارامترها ارائه شده است. در نهایت نیز مشخصه tارزش 

برازندگی مدل و نمودار مدل برازش شده قصد استفاده از ماهواره بر اساس متغیرهای برون زا و 

( به بحث و 3ج در جدول )گردد. در این قسمت با توجه به اطالعات مندر درون زا ارائه می

 پردازیم. بررسی پیرامون اثرات مستقیم متغیرها بر یکدیگر می

 برآوردهای ضرایب اثر مستقیم -3جدول 

 t خطای استاندارد برآورد پارامتر استاندارد شده متغیرها برآوردها

    اثر مستقیم هنجار ذهنی بر:

 76/5 02/0 37/0** درک از سودمندی

 63/2 03/0 13/0** درک از سهولت

 47/1 04/0 05/0 قصد استفاده از ماهواره

    اثر مستقیم درک از سودمندی نقش بر:

 96/4 02/0 53/0** نگرش

 63/11 01/0 62/0** قصد استفاده از ماهواره
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 برآوردهای ضرایب اثر مستقیم -3دول ادامه ج

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

* 

ها، اثر مستقیم هنجار ذهنی بر سودمندی  یل دادهبا توجه به نتایج به دست آمده از تحل

 01/0( از نظر آماری در سطح = 76/5tو با توجه به مقدار ) 37/0استفاده از ماهواره برابر با 

معنادار است. هم چنین با توجه به نتایج به دست آمده، اثر مستقیم هنجار ذهنی بر سهولت 

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

معنادار است. در نهایت با توجه به اطالعات مندرج در جدول فوق، اثر مستقیم هنجار ذهنی بر 

( از نظر آماری در = t 47/1است که با توجه به میزان ) 05/0قصد استفاده از ماهواره برابر با 

 معنادار نیستند. 01/0سطح 

تایج بدست آمده، اثر مستقیم سهولت استفاده از ماهواره بر سودمندی با توجه به ن

 01/0( از نظر آماری در سطح = 61/14tو با توجه به مقدار ) 66/0استفاده از ماهواره برابر با 

 معنادار است.

با توجه به نتایج بدست آمده، اثر مستقیم سودمندی استفاده از ماهواره بر نگرش به ماهواره 

معنادار است. هم  01/0( از نظر آماری در سطح = 96/4tو با توجه به مقدار ) 53/0ا برابر ب

شود، اثر مستقیم سودمندی استفاده از ماهواره  چنین همان طور که در جدول فوق مشاهده می

( از نظر آماری در = 63/11tاست که با توجه به مقدار ) 62/0بر قصد استفاده از آن برابر با 

 نادار است.مع 01/0سطح 

با توجه به نتایج بدست آمده از جدول فوق، اثر مستقیم نگرش نسبت به ماهواره بر قصد 

 01/0( از نظر آماری در سطح = t 85/3و با توجه به مقدار ) 18/0استفاده از آن برابر با 

 معنادار است.

 t رآوردخطای استاندارد ب پارامتر استاندارد شده متغیرها برآوردها

    اثر مستقیم نگرش بر:

 85/3 02/0 18/0** قصد استفاده از ماهواره

    اثرمستقیم درک از سهولت بر:

 80/2 03/0 17/0** نگرش

 85/1 04/0 09/0 قصد استفاده از ماهواره

 61/14 01/0 66/0** درک از سودمندی
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از ماهواره با توجه به اطالعات مندرج در جدول فوق، اثر مستقیم درک از سهولت استفاده 

( از نظر آماری در سطح = 80/2tو با توجه به مقدار ) 17/0بر نگرش استفاده از آن برابر با 

معنادار است. هم چنین با توجه به اطالعات مندرج در جدول فوق، اثر مستقیم درک از  01/0

( از = 85/1t) و با توجه به مقدار 09/0برابر با  سهولت استفاده از ماهواره بر قصد استفاده از آن

 شود. . در ادامه به بحث پیرامون اثرات غیرمستقیم پرداخته میستینظر آماری معنادار ن

( به بحث و بررسی پیرامون رد یا 4در این قسمت با توجه به اطالعات مندرج در جدول )

 پردازیم. تأیید نتایج مرتبط با اثرات غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر می

 ضرایب اثر غیرمستقیم برآوردهای -4جدول 

 t خطای استاندارد برآورد پارامتر استاندارد شده متغیرها برآوردها

    اثر غیرمستقیم هنجار ذهنی بر:

 19/5 03/0 28/0** قصد استفاده از ماهواره

    اثر غیرمستقیم سودمندی بر:

 49/4 05/0 17/0** قصد استفاده از ماهواره

    اثر غیرمستقیم سهولت بر:

 26/2 03/0 03/0* قصد استفاده از ماهواره

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

* 

با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل اطالعات، اثر غیرمستقیم هنجار ذهنی بر قصد 

استفاده از ماهواره از طریق متغیرهای درک از سهولت و سودمندی و نگرش نسبت به ماهواره 

 معنادار بوده است. 01/0( در سطح = 19/5t) که با توجه به میزان 28/0برابر با 

با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل اطالعات، اثر غیرمستقیم درک از سودمندی بر 

که با توجه به  17/0قصد استفاده از ماهواره از طریق متغیر نگرش نسبت به ماهواره برابر با 

 معنادار بوده است. 01/0( در سطح = 49/4tمیزان )

وجه به نتایج به دست آمده از تحلیل اطالعات، اثر غیرمستقیم درک از سهولت بر قصد با ت

که با توجه به میزان  03/0استفاده از ماهواره از طریق متغیر نگرش نسبت به ماهواره برابر با 

(26/2t = در سطح )معنادار است. 05/0 

قیم و غیرمستقیم و هم های تحلیل مسیر، امکان مقایسه اثرات کل، مست از دیگر ویژگی

گیری میزان واریانس تبیین شده هر کدام از متغیرهای درون زا توسط مدل است.  چنین اندازه
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( به منظور مقایسه اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرها بر قصد 5بر این اساس در جدول )

یرمستقیم و اثرات کل استفاده از ماهواره، برآورد ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم، اثرات غ

 متغیرها بر قصد استفاده از ماهواره گزارش شده است.

ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم، غیرمستقیم و اثرات کل متغیرها بر قصد  -5جدول: 

 استفاده از ماهواره

 متغیرها

 برآوردها

اثرات 

 مستقیم

اثرات 

 غیرمستقیم

اثرات 

 کل

واریانس تبیین 

 شده

اده از ماهواره به روی قصد استف

 از:
   72/0 

 05/0 28/0** هنجار ذهنی
**33/0  

 09/0 درک از سهولت
*03/0 

**12/0 56/0 

 62/0** درک از سودمندی
**17/0 

**79/0 21/0 

_ 18/0** نگرش
 

**18/0 56/0 

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

* 

( 33/0هنی )هنجار ذ یزا شود، اثر کل متغیر برون همان طور که در جدول فوق مشاهده می

ای مؤثر درک از سهولت،  بر قصد استفاده از ماهواره معنادار است که این امر بیانگر نقش واسطه

متغیر برون زا و قصد استفاده از ماهواره است.  نیسودمندی و نگرش به ماهواره در میان ا

( و 79/0(، درک از سودمندی با اثر کل )12/0ای درک از سهولت با اثر کل ) متغیرهای واسطه

ها بر قصد استفاده از ماهواره  ( همگی بر تأثیر آن18/0نگرش نسبت به ماهواره با اثر کل )

 ها نقش سودمندی و درک آن از ماهواره بسیار چشمگیر است. معنادار بوده که در میان آن

در جدول فوق میزان واریانس تبیین شده متغیرهای درون زای پژوهش ارائه شده است. با 

 72اند  شود که متغیرهای مورد مطالعه توانسته ه جدول و نتایج موجود مالحظه میتوجه ب

بینی و تبیین نمایند. به عبارت دیگر  درصد از تغییرات قصد استفاده از ماهواره را پیش

متغیرهای هنجار ذهنی، درک از سهولت، درک از سودمندی ماهواره و نیز نگرش به ماهواره بر 

اند. هم چنین میزان  واریانس قصد استفاده از ماهواره را تبیین کردهدرصد از  72روی هم 

ای درک از سودمندی، درک از سهولت و نگرش نسبت به  واریانس تبیین شده متغیرهای واسطه
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های  درصد است. جهت بررسی برازندگی مدل از شاخص 56و  56، 21ماهواره به ترتیب 

های برازندگی متنوعی که وجود دارد،  ز میان مشخصهطور کلی ا برازندگی استفاده شده است. به

xهای برازش  در این پژوهش شاخص
2
/df ،RMSEA ،CFI ،GFI  وAGFI شود. در  گزارش می

 بینی قصد استفاده از ماهواره ارائه شده است. های برازندگی مدل پیش جدول زیر مشخصه

 اده از ماهوارهبینی قصد استف های نکویی برازندگی مدل پیش مشخصه -6جدول 

 برآورد مشخصه

df/نسبت مجذور کای به درجه آزادی )
2

x) 37/1 

 99/0 (CFI)شاخص برازندگی تطبیقی 

 99/0 (GFI)شاخص نکویی برازش 

 96/0 (AGFI)شاخص تعدیل شده نکویی برازش 

 038/0 (RMSEA)جذر برآورد واریانس خطای تقریب 

 

( گزارش شده است، برازش مدل 6برازش که در جدول )های نکویی  با توجه به مشخصه

بینی در سطح مطلوبی است. در ادامه، نمودار مسیر مدل برازش شده همراه با پارامترهای  پیش

 برآورد شده )مقادیر استاندارد( و اعداد معناداری ارائه شده است.

 
 مدل برازش شده پژوهش
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 یریگ جهینت

ها، اثر مستقیم هنجار ذهنی بر سودمندی استفاده  نتایج بدست آمده از تحلیل دادهبا توجه به 

از ماهواره معنادار است. تکنولوژی ماهواره، عاملی قوی برای تغییر و دگرگونی است. این 

های  تواند چون ابزار مفیدی به انسان کمک کند تا با استفاده از آخرین پدیده تکنولوژی، می

خواه و آرمانی پربار و پرتالش داشته باشد. از طرفی بر اساس نظریه علمی، زندگی دل

توانند افکار مردم را بر اساس میل و  ها قدرت اثرگذاری بسیاری دارند و می رسانه یساز برجسته

ها  تواند باعث تغییر نگرش و خواست ملت مدت میطوالنی سلیقه خود تغییر دهند که این در 

شود. نتیجه بدست آمده در این پژوهش هم سو با نتایج  امعه میبرخالف هنجارهای مطلوب ج

( است. ضروری است، رسانه ملی برای مقابله با 1392تحقیقات نیک ملکی و مجیدی )

های گوناگون در قالب فیلم و سریال و تهیه  اثرگذاری منفی الگوهای بیگانه به ساخت برنامه

کند، جهت  و ارتباط خوبی با مخاطب برقرار میای که از بطن جامعه برخاسته  های زنده گزارش

 های گوناگون الگوهای انحرافی بیگانه در جامعه بپردازد. روشن کردن زاویه

با توجه به نتایج بدست آمده، اثر مستقیم هنجار ذهنی بر سهولت استفاده از ماهواره 

ولد تا مرگ در های گروهی و وسایل ارتباط جمعی از ت معنادار است. با جایگاهی که رسانه

اجتماعی و یکی از عوامل  یا ی نهاده ها را در زمره توان آن اند، می زندگی امروزی بشر پیدا کرده

های اجتماعی یا اجتماعی شدن، قلمداد نمود.  عمده مؤثر بر فرایند پذیرش هنجارها و ارزش

خالل روند تربیت  ها و رفتارها را از دیگران و از ها، اعتقادات، گرایش افراد معموالً ارزش

گیرند. در این میان وسایل ارتباط جمعی از آن حیث که به طور  فرا می یریپذ اجتماعی و جامعه

پردازند، نقش خاصی بر عهده دارند.  افراد می یریپذ به جامعه میرمستقیو غ یررسمیغ

، با ای، با پوشش جهانی که بیشتر در غرب و کشورهای صنعتی مستقر است های ماهواره شبکه

کنند با تأثیرگذاری بر افکار جوانان و بر هم زدن آرامش  دار سعی می هدف یزیر برنامه

ها، بسترهای ذهنی و فرهنگی تأمین منافع خود را فراهم سازند. از نقطـه نظـر رویکرد  خانواده

، تـدریجی و کوچـک هستند، اما میرمستقیکاشت، تلویزیون اثرات بلندمدت دارد، اثراتی که غ

راکمی و رو به افزایش و چشمگیر هستند و عمدتاً تأکید بر اثرات نگرشی است تـا اثرات ت

( و 1391دست آمده در این پژوهش هم سو با نتایج تحقیق بختیاری و فرخی)هرفتاری، نتیجه ب

 ( است.1394)زارع و همکاران،
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وجه به نتایج به . با تنیست اثر مستقیم هنجار ذهنی بر قصد استفاده از ماهواره معنادار

دست آمده از تحلیل اطالعات، اثر غیرمستقیم هنجار ذهنی بر قصد استفاده از ماهواره از طریق 

متغیرهای درک از سهولت و سودمندی و نگرش نسبت به ماهواره معنادار است. که این نشان 

ی بر قصد . با توجه به اینکه اثر مستقیم هنجار ذهناستای  دهنده نقش مهم متغیرهای واسطه

های اطالعات و  . بر اساس نظریه پذیرش فناوری، فناوریستیاستفاده از ماهواره معنادار ن

ها با سرعت  اند. این فناوری ارتباطات، به عنوان فناوری غالب در هزاره جدید معرفی شده

های داد و ستد، به ابزاری برای افزایش  بخشیدن به فرایند مبادله اطالعات و کاهش هزینه

اند. مزایای بالقوه این  های فعالیت بشری تبدیل شده ، کارآیی و رشد در تمامی حیطهیور هرهب

 .های جامعه توسعه و گسترش یابند ها زمانی قابل حصول است که در بین تمام بخش فناوری

بنابراین در این نظریه، رفتار، منحصراً تحت کنترل قصد رفتاری )نیت و اراده فردی( است. در 

 یافتنی هایی که به سهولت و رایگان دست ها، منابع و فرصت که انجام رفتار به مهارت صورتی

نیستند، نیز نیاز دارد. نتیجه بدست آمده در این پژوهش هم سو با نتایج تحقیقات صالحی 

 ( است.1390امیری و ملکی راسته کناری )

واره بر سودمندی استفاده با توجه به نتایج بدست آمده، اثر مستقیم سهولت استفاده از ماه

اثر مستقیم درک از سهولت استفاده از ماهواره بر نگرش  از ماهواره معنادار است. هم چنین

استفاده از آن معنادار است و در نهایت اثر مستقیم درک از سهولت استفاده از ماهواره بر قصد 

ه به اینکه ماهواره ابزاری توان چنین استدالل کرد که با توج . میستیاستفاده از آن معنادار ن

های رادیویی و به  انتقال پیام را در قالب برنامه یراحت تواند به است حاصل تکنولوژی بشر که می

وری سیستم را افزایش  ویژه تلویزیونی در سرتاسر جهان برای مخاطبین میسر سازد، بهره

از این نگاه، روی آوردن گردد.  ها می دهد و در نتیجه باعث کاهش مقدار زیادی از هزینه می

مردم جهان به این ابزار همچون دیگر موارد تکنولوژی، طبیعی است. امروزه بسیاری از کشورها 

. البته هرچند بخشی ای در کشورهای خود نگران هستند های ماهواره نسبت به گسترش برنامه

هواره را موازی ها شکل و ماهیت سیاسی دارد، بیشتر کشورهای جهان گسترش ما از نگرانی آن

سازی فرهنگی، خطری برای نابودی فرهنگی جامعه خود و سوق پیدا  با جریان تفکر جهانی

های متعددی با موضوعات  دانند. امروزه شبکه کردن جامعه به سوی الگوی زندگی غربی می

زبان دریافت شدنی است حال آنکه  ای برای مخاطبین فارسی های ماهواره دینی از طریق شبکه



 121 ای های ماهواره مدل علی تمایل رفتاری جوانان به استفاده از برنامه 
 

 

محتوای دینی،  ای با های ماهواره ها شبکه دینی در رسانه ملی شبکه قرآن است. در شبکهتن

زبان به ویژه اگر چندان اهل مطالعه و  شود که عمدتاً برای مخاطب فارسی موضوعاتی مطرح می

تحقیق هم نباشد جذاب و جدید است. نتیجه بدست آمده در این پژوهش همسو با نتایج 

 ( است.1389( و محمد پور و همکاران )1391مانی )تحقیق باستانی و ز

اثر مستقیم سودمندی استفاده از ماهواره بر نگرش به ماهواره معنادار است، هم چنین اثر 

مستقیم سودمندی استفاده از ماهواره بر قصد استفاده از آن معنادار است. طبق نظریه رفتار 

کنند.  لوبی را نسبت به رفتار ایجاد میهدایت شده، باورهای رفتاری، نگرش مطلوب یا نامط

کند و باورهای کنترلی نیز کنترل  نتیجه باورهای هنجاری در هنجار ذهنی نمود پیدا می

کنند. به طور کلی نگرش در مورد رفتار، هنجار ذهنی و کنترل  رفتاری در ک شده را تعیین می

امروزه نقش و جایگاه  شوند. گیری قصد انجام رفتار می رفتاری درک شده منجر به شکل

ها تصور کرد. در دوران  توان زندگی را بدون حضور آن های گروهی در حدی است که نمی رسانه

ها و حریم خصوصی و عمومی مردم آزادانه حضور داشته و  ها در درون خانه کنونی این رسانه

گرگونی و تغییر و تحول ها را دچار د ها و حتی ذائقه ها، لهجه ها، زبان ها، سنت ها، فرهنگ اندیشه

توانند در دراز مدت اثرات گوناگونی بر افکار  های جمعی می کنند. واقعیت این است که رسانه می

 مسائل اجتماعی، فرهنگی و دینی داشته باشد. نتیجه به  در زمینه عمومی و تغییر نگرش افراد

( است. توجه به 709:2006دست آمده در این پژوهش همسو با نتایج بورتن جونز و هوبنا )

فناوری اطالعات و ارتباطات و تعامل فزاینده آن با صنعت رسانه موجب به وجود آمدن فرصتی 

ای را به خود  المللی شده است. این مسئله توجه مدیران رسانه های پخش بین جدید برای رسانه

نحوی که بتوانند  تر بنگرند، به جلب کرده است تا مدیران رسانه به نحوه مدیریت رسانه، علمی

ای را بگیرند. بر این اساس با توجه به رقابت  های ماهواره های شبکه جلوی تأثیر روزافزون برنامه

ای که در شرایط جامعه اطالعاتی وجود دارد، رسانه ملی برای تأثیرگذاری بر مخاطبین  رسانه

رش به دولت باید از و نگ ییگرا ، قانونیدار نیهایی مانند د داخلی و خارجی به ویژه شاخص

ای استفاده بیشتری به عمل آورد تا با جلب رضایت  راهبردهای افزایش اثربخشی رسانه

های خارجی در تغییر  رسانه یبردار به نیازهای آنان امکان بهره ییگو مخاطبین داخلی و پاسخ

 ها سلب کند. نگرش مخاطبین را از آن
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