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علل گرایش مخاطبان به برنامه های 
GEM TV ماهواره ای فارسی زبان کانال

محمدرضا�قلی�نژاد����
کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی 
mohammadreza_35@yahoo.com

چکیده
شبکه های ماهواره ای مخصوصًا شبکه GEM با ایجاد جذابیت و نیاز در مخاطبان 
با توجه به محدودیت های به  وجود آمده در داخل کشور و داستان هایی که در 
قسمت های زیادی برای مخاطبان دارد، نمایش داده می شود. این تحقیق از نوع 
استفاده  شده  پیرسون  آزمون  از تحلیل  بررسی فرضیات  برای  بوده و  پیمایشی 
نمونه آماري 384 نفر از شهروندان محله های منطقه 2 تهران بوده است. در این 
پژوهش روش نمونه گیری به شیوه طبقه بندی چندمرحله ای انجام شده است. این 
پژوهش با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام گرفت. با استفاده از جداول شاخص 
مرکزی و پراکندگی پس از تعیین نرمال بودن توزیع، جهت آزمون فرضیات از 
ضریب همبستگی استفاده گردید. تعداد کل افراد نمونه تحقیق برابر با 384 نفر 
است که از این تعداد، 49/7 درصد )191 نفر( را مردان و 50/3 درصد )193 نفر( 
را زنان تشکیل مي دهند. در بعضی سنین خاص مثل 45 تا 55 سال، جذابیت 
فیلم ها و سریال های ترک، احساس نیاز مخاطبان، کیفیت برنامه های شبکه جم 
 تی وی و دینداری مخاطبان و گرایش آن ها به برنامه های ماهواره ای فارسی زبان 
GEM TV رابطه معنادار وجود دارد و همچنین بین گرایش سیاسی مخاطبان و 

عدم رضایت از رسانه ملی و گرایش به شبکه مذکور رابطه معنادار وجود ندارد.
واژگان�کلیدی

GEM TV برنامه های ماهواره ای، مخاطبان، کانال

مقدمه
امروزه بیشتر افراد جامعه زمان زیادی از شبانه روز 
اختصاص  ماهواره ای  برنامه های  تماشای  به  را 
می دهند. مسئله برنامه های ماهواره ای به عنوان 
ابزار هجوم فرهنگی و تأثیر آن بر رفتار و اعتقادات 
از مهم ترین دغدغه های  یکی  مردم،  باورهای  و 
اغلب جوامع جهان سوم است. جهانی شدن که 
اطالعات  انقالب  و  ارتباطات  فناوری  بستر  در 
موجب کم رنگ تر شدن مرزهای مکانی و زمانی 
در  فردی  ارزش های  بسط  موجب  است،  شده 
بیشتر  ارائه  امکان  که  است  فرهنگ هایی  میان 
شبکه های  ــد.  دارن جهان  در  را  ــا  ارزش ه این 

ترویج  ابزار  مهم ترین  از  تلویزیونی  ماهواره های 
این قبیل ارزش های فرهنگی در گستره جوامع 
هستند. در دو دهه گذشته، شاهد تحقق فرایندي 
مستمر و شتاب آلود در عرصه نوآوري فناورانه در 
شیوه هاي ارتباطات بوده ایم. فرایندي که در نزد 
جبرگرایان تکنولوژیکی به عنوان سومین انقالب 
ارتباطی بزرگ پس از خط و چاپ شناخته شده 
و چیزي نیست جز انقالب رسانه هاي الکترونیک. 
از میان این نوآوري هاي رسانه اي جدید، می توان 
پست  ماهواره،  ویدئو،  خانگی،  کامپیوترهاي  از 
الکترونیکی، تلویزیون کابلی و تلویزیون تعاملی 
سیاسی-اجتماعی  پیامدهاي  دلیل  به  برد.  نام 
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این  از  برخی  بین الملل،  رسانه ها در سطح  این 
نوآوري ها همچون ویدئو، تلویزیون هاي ماهواره اي 
داغی  جدال هاي  و  بحث ها  موضوع  اینترنت  و 
عرصه  دست اندرکاران  و  پژوهشگران  میان  در 
هم  و  توسعه یافته  کشورهاي  در  هم  رسانه ها، 
است.  واقع شده  توسعه  در حال  در کشورهاي 

)رزاقی، 1381(

طرح مسئله
مسئله برنامه های ماهواره ای به عنوان ابزار هجوم 
فرهنگی و تأثیر آن بر رفتار و اعتقادات و باورهای 
مردم یکی از مهم ترین دغدغه های اغلب جوامع 
از  یکی  هابرماس  یورگن  است.  سوم  جهان 
مهم ترین نظریه پردازان انتقادی، بر اهمیت ظهور 
ماهواره و اطالعات دیجیتالی و تأثیر آن بر فرایند 
جهانی شدن تأکید کرده است. به نظر وی هر چند 
جهانی شدن بیشتر متوجه اقتصاد بوده اما در 
عرصه های فرهنگی گرایش به تولیدات فرهنگی 
خاص بوده که به نوعی همسانی در فرهنگ ها را 
به دنبال داشته است. از میان حوزه های فرهنگی 
که می تواند مشمول این تهاجم فرهنگی و جنگ 
نرم علیه کشورهای مسلمان به ویژه ایران باشد 
دین، ارزش ها و حوزه اعتقادی و مذهبی مردم 

است. )هابرماس، 1384: 102(
بیشتر افراد جامعه زمان زیادي از شبانه روز را به 
تماشاي برنامه هاي ماهواره اي اختصاص می دهند 
خانواده هاي  بیشتر  نظام  سستی  امر  همین  و 
ایرانی را به دنبال دارد. برخی کارشناسان معتقدند 
ساده؛  ارتباط جمعی  وسایل  جامعه  افراد  امروزه 
همانند تلویزیون و یا ویدئو را جوابگوي نیازهاي 
خود نمی دانند، به همین علت همیشه به دنبال 
راهی هستند که با وسایل مختلف با دنیاي بیرون 
در ارتباط باشند. برخی آسیب شناسان اجتماعی 
درباره پیامدهاي ماهواره بر روي جوانان معتقدند 
محتواي  ماهواره اي  برنامه هاي  اینکه  وجود  با 
علمی و آموزنده نیز دارد، امروزه بیشتر جوانان 
علمی  برنامه هاي  از  استفاده  براي  را  ماهواره 
به دیدن  تمایل  بیشتر  و  انتخاب نمی کنند  آن 
برنامه هایی دارند که آن ها را در رسانه هاي داخل 
برنامه هاي  به خاطر  واقع  در  و  نمی یابند  کشور 
مبتذل و مستهجن، از ماهواره استفاده می کنند 
که زمینه انحراف و سقوط اخالقی در این برنامه ها 

براي قشر جوان بسیار زیاد است.
نکته کلیدی در استفاده از شبکه های تلویزیونی 
این  به وسیله  تولیدشده  محتوای  ماهواره ای، 
جامعه  بومی  فرهنگ  با  که  است  شبکه ها 
ارائه  با  و  داشته  همخوانی  کمتر  دریافت کننده 
جریان  بر  متنوع،  ارزش های  و  الگوها  تصاویر، 
فرهنگی جامعه و روال رشد اجتماعی افراد، به ویژه 
نسل جوان تأثیر قابل توجهی دارد. ایجاد تغییر 
اجتماعی،  خانوادگی،  ارزش های  و  فرهنگ  در 
سیاسی، قانونی، دینی جامعه را می توان به عنوان 
یکی از تأثیرات استفاده از شبکه های ماهواره ای 
مسئله ای  ماهواره ای  شبکه های  گرفت.  نظر  در 
است که نمی توان اثر آن را در وضعیت فرهنگی 
یک کشور نادیده گرفت. در واقع، بیشترین زمان 
برنامه های این شبکه به سریال اختصاص دارد و 
مهم ترین علت گرایش مخاطبان به این شبکه نیز 
سریال های آن به شمار می روند و دیگر برنامه های 
آن یعنی نماهنگ ها )موسیقی-تصویر( و تبلیغات 
تجاری، تأثیر چندانی در جلب مخاطب به این 

شبکه نداشته اند. 
اهمیت و ضرورت

جامعه شناسان معتقدند که پایه هاي هر جامعه، 

با وجود اینکه  �
برنامه های ماهواره ای 

محتواي علمی و 
آموزنده نیز دارد، 

امروزه بیشتر 
جوانان ماهواره را 

برای استفاده از 
برنامه های علمی آن 

انتخاب نمی کنند 
و بیشتر تمایل به 
دیدن برنامه هایی 

دارند که آن ها را در 
رسانه هاي داخل 
کشور نمی یابند.



شماره 15
آذر 94

37

دارد؛  آن  عقیدتی  نظام  و  ارزش هــا  در  ریشه 
بنابراین براي تضعیف هر جامعه، کافی است تا 
فرهنگ آن را تضعیف کرد. با این کار افراد جامعه 
از خود بیگانه شده و برخالف آنچه که حقیقت 
فرهنگی آن ها را تشکیل می دهد، رفتار می کنند. 
دشمن براي حمالت فرهنگی، نیاز به ابزارها و 
وسایل کارآمد داشت؛ بنابراین همان طور که الزمه 
حمالت نظامی ابزار و آالت جنگی است، الزمه 
تا گلوله هاي  نیز وسایلی است  تهاجم فرهنگی 
زهرآگین فرهنگی دشمن از ماهواره ها گرفته تا 
اینترنت، رادیو و توزیع کتاب هاي ضد فرهنگی 
و  مخالف  نظام هاي  براندازي  به  دگراندیشی  و 
تضعیف آن ها مبادرت ورزد. )علیقلیان و خاکباز، 

)1380
ماهواره در ایران براي همه اقشار به یک دغدغه 
اهمیت  دغدغه  همین  و  است  گردیده  مبدل 
مسئله را مشخص می کند. جامعه ایران در دوره 
گذار از جامعه سنتی به صنعتی )آنومی( به سر 
ارائه  می برد. جامعه الگوهاي رفتاري مناسب را 
ارتباطی  صنایع  گسترش  طرفی  از  نمی دهد. 
جامعه  در  اطالعات  سیل  شدن  سرازیر  باعث 
شده است. شبکه های ماهواره ای مخصوصاً شبکه 
با  مخاطبان  در  نیاز  و  جذابیت  ایجاد  با   GEM
توجه به محدودیت های به وجود آمده در داخل 
کشور و داستان هایی که در قسمت های زیادی 
برای مخاطبان نمایش داده می شود به یکی از 
پرمخاطب ترین شبکه های مورد اقبال مخاطبان 
داخلی تبدیل شده است. با توجه به گرایش مردم 
تحقیق  این  در  ماهواره ای،  برنامه های  به  ایران 
برنامه های  به  مردم  گرایش  علل  و  بررسی  به 

ماهواره ای شبکه GEM TV می پردازم. 
هدف کلی و فرضیات:

گرایش  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  یا  تعیین 
مخاطبان به برنامه های ماهواره ای فارسی شبکه

TV GEM است.
گرایش  و  مخاطبان  فردی  ویژگی های  بین   .1
 GEM TVآنان به برنامه های ماهواره ای فارسی زبان

رابطه وجود دارد.
ترک  سریال های  و  فیلم ها  جذابیت  بین   .2
ماهواره ای  برنامه های  به  مخاطبان  گرایش  و 

فارسی زبان GEM TV رابطه وجود دارد.

به  مخاطبان  گرایش  و  نیاز  احساس  بین   .3
برنامه های ماهواره ای فارسی زبان GEM TV رابطه 

وجود دارد.
گرایش  و  ملی  رسانه  از  رضایت  عدم  بین   .4
فارسی زبان  ماهواره ای  برنامه های  به  مخاطبان 

شبکه های GEM TV رابطه وجود دارد.
5. بین نگرش سیاسی مخاطبان و گرایش آنان به 
برنامه های ماهواره ای فارسی زبان GEM TV رابطه 

وجود دارد.
6. بین نگرش نسبت به کیفیت برنامه ها و گرایش 
فارسی زبان  ماهواره ای  برنامه های  به  مخاطبان 

GEM TV رابطه وجود دارد.
7. بین دینداری و گرایش مخاطبان به برنامه های 
ماهواره ای فارسی زبان GEM TV رابطه وجود دارد.

مدل تحقیق

پیشینه
مخاطبان  که  عین حالی  در   GEM TV شبکه 
زیادي را به خود جذب کرده، یک شبکه نوپا و 
تازه تأسیس است و پیشینه قابل توجهی ندارد. به 
همین دلیل، پیشینه تحقیقی و پژوهشی مربوط 
به آن نیز کم و در مراحل اولیه و ابتدایی است. 
و  آمده  عمل  به  کنکاش  و  بررسی ها  اساس  بر 
پیگیري هاي صورت گرفته، در خصوص پیشینه 
تحقیقی و مطالعاتی این موضوع، متوجه شدم که 
مطالعاتی چند انجام شده است که از جمله آن ها:

بررسی نقش و تأثیر برنامه هاي شبکه ماهواره اي 
شهروندان  زندگی  شیوه  و  سبک  بر   1 فارسی 
تهرانی توسط سرکار خانم الناز حاتمی دانشجو 
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کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز 
به راهنمایی دکتر محمدرضا رسولی که در سال 
1391 انجام شد. در این راستا، تحقیق متمرکز 
افراد  انطباق سبک زندگی  به  تمایل  به مطالعه 
مورد مطالعه با الگوهاي زیستی و فکري مطرح در 
سریال هاي شبکه ماهواره اي فارسی 1 بوده است. 
بررسی یافته هاي این پژوهش حاکی از آن است که 
بین پایگاه اقتصادي-اجتماعی و گرایش به شبکه 
فارسی 1 همبستگی ضعیف و رابطه معکوس وجود 
دارد. بین مذهبی بودن مخاطبان شبکه فارسی 1 
ارائه شده  الگوهاي رفتاري  با  انطباق  به  و تمایل 
رابطه  و  متوسط  همبستگی  شبکه  این  توسط 
معکوس مورد تأیید قرار گرفت. بین مذهبی بودن 
مخاطبان شبکه فارسی 1 و تغییر سبک زندگی با 
همبستگی متوسط و رابطه معکوس پذیرفته شد. 
تمایل به انطباق با الگوهاي رفتاري ارائه شده توسط 
شبکه فارسی 1 و تغییر سبک زندگی با همبستگی 

متوسط و رابطه مستقیم پذیرفته شد.
پایان نامه ای با عنوان: بررسی ارتباط بین احساس 
والدین  گرایش  با  مطلوبیت  و  جذابیت  نیاز، 
صبوري  حبیب  دکتر  ماهواره،  به  فرزندان  و 
خسروشاهی، استادیار و مهسا سلطانی، کارشناس 
 1392 سال  در  اجتماعی،  ارتباطات  ارشــد 

پرداختند که نتایج نشان داد:
می کنند.  تماشا  ماهواره  پدران  از  بیش  مادران 
میانگین ساعات روزانه تماشاي برنامه هاي ماهواره 
توسط مادران برابر با 3/81 ساعت بوده و کمترین 
مدت زمان تماشاي برنامه هاي ماهواره توسط آنان 
نیم ساعت و بیشترین زمان 12 ساعت بوده است. 
در مجموع 69/2 درصد مادران روزانه بین 1 تا 6 

ساعت بیننده برنامه هاي ماهواره بوده اند.
ساعت  تا 3   1 بین  روزانه  پدران،  درصد   47/2
برنامه هاي ماهواره تماشا می کنند و میانگین ساعات 
2/47 بوده و کمترین مدت زمان تماشاي برنامه هاي 
ماهواره توسط آنان نیم ساعت و بیشترین زمان نیز 
در بین پدران 11 ساعت در شبانه روز بوده است؛ 
بنابراین مادران بیش از فرزندان و همسرانشان به 

تماشاي ماهواره گرایش دارند.
میانگین گرایش به برنامه هاي ماهواره در والدین 
بیش از فرزندان بوده است که آن هم به دلیل باال 
بودن ساعات تماشاي مادران است و همچنین 

والدین  توسط  برنامه ها  انتخاب  در  گرایش ها 
بیشتر به سمت اخبار و فیلم هاي سینمایی بوده 
و در فرزندان برنامه هاي موسیقی و مستندهاي 
علمی و آموزشی بیشتر مورد استقبال بوده است.

براي بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به ماهواره سه 
عامل اصلی یعنی جذابیت، مطلوبیت و احساس 
نیاز به برنامه هاي ماهواره با گویه هاي مختلف مورد 
سنجش قرار گرفت. شادتربودن، سرگرم کننده تر 
و  ماهواره ها  برنامه هاي  بودن  جذاب تر  و  بودن 
همچنین آشنایی با فرهنگ هاي مختلف از جمله 
توسط  ماهواره ها  به  گرایش  دالیل  مهم ترین 
جوانان بوده است. والدین آنان نیز پخش فیلم و 
سریال هاي جذاب، مستندهاي علمی و همچنین 
آشنایی با فرهنگ هاي مختلف را مهم ترین دالیل 

گرایش خود به ماهواره ها مطرح کرده بودند.

مروري بر نظریات و چارچوب نظري
گرایش  اساسی  مفهوم  با  ما  پژوهش حاضر  در 
 GEM TV فارسی زبان  ماهواره اي  برنامه هاي  به 
هستیم با توجه به این مفاهیم چارچوب نظري 

این پژوهش به این صورت شکل گرفته است:
نظریه استفاده و خوشنودي: این نظریه جزو 
معدود نظریه هایی که است که به مخاطب فعال 
توجه دارد و در واقع به مقاصد دریافت کننده نیز 
توجه می کند. این نظریه سه مسئله کلی را مطرح 

می کند:

مادران بیش از  �
پدران ماهواره 

تماشا می کنند. در 
مجموع 69/2 درصد 
مادران روزانه بین 1 

تا 6 ساعت بیننده 
برنامه های ماهواره 

بوده اند. پدران 
47/2 درصد، روزانه 

بین 1 تا 3 ساعت 
برنامه های ماهواره 

تماشا می کنند.
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بخش  و  می گردد  محسوب  فعال  مخاطب،   .1
مهمی از استفاده از رسانه ها، معطوف به هدف 

فرض می شود. 
2. در فرایند ارتباط جمعی، مخاطب در امر مرتبط 
ساختن ارضاي نیاز و انتخاب رسانه اي ابتکار عمل 

زیادي دارد. 
رقابت  نیاز  ارضاي  منابع  دیگر  با  رسانه ها   .3
می کنند. در واقع گیرندگان رسانه ها، پیامی را 
نمی گیرند مگر آنکه به آن عالقه یا نیاز داشته 
باشند و یا مطلبی را ادراک نمی کنند مگر آنکه به 
آن عالقه و نیاز داشته باشند و همچنین گیرندگان 
پیام آنچه را که نتوانند در نظام اعتقادي خود 
جاي دهند به زودي فراموش می کنند و برعکس 
مطلبی را حفظ می کنند که با نظام فکری شان 
رسانه ها  شرایطی  چنین  در  باشد.  سازگار 
به صورت آشکار و نهان بر سر جذب مخاطب با 
هم رقابت می کنند و سعی می کنند مطابق با نیاز 
و خواسته ها و سالیق مخاطبان، برنامه بسازند؛ 
بنابراین قبل از برنامه سازي به مخاطب شناسی 
می پردازند. دقیقاً همان کاري که مسئولین شبکه 

فارسی GEM TV  انجام داده اند.

دی  و  کیج  رو  بال  توسط  وابستگی  نظریه 
افراد  از آن است که  فلور مطرح شده و حاکی 
وابستگی های متفاوتی نسبت به رسانه را دارند 
دیگر  شخص  به  شخصی  از  وابستگی ها  این  و 
و گروهی به گروه دیگر و فرهنگی به فرهنگی 
دیگر متفاوت است. این نظریه بر روابط سه گانه 
رسانه ها و مخاطبان و جامعه تأکید دارد و هر 

یک از این سه واحد با عواملی در کاهش یا عدم 
کاهش وابستگی به رسانه ها دخالت دارند. بال و 
فلور، استدالل می کنند که هر چقدر وابستگی 
رسانه ها در ارتباط با یک پیام ویژه بیشتر باشد، 
و  احساسات  شناخت ها،  پیام،  که  احتمال  این 
است.  بیشتر  دهد  تغییر  را  مخاطب  رفتارهای 

)ملکی تبار، 1386: 21(
نظریه وابستگی مخاطبان، روابط بین رسانه ها و 
مخاطبان را مورد توجه قرار می دهد. بال روکیج 
 1976 سال  در  را  نظریه  این  که  فلور  دی  و 
وضع کردند، در توصیف آن می نویسند: »نظریه 
وابستگی به عنوان یک نظریه بوم شناختی بر روابِط 
بین نظام های بزرگ، متوسط و کوچک و اجزای 
بوم شناختی،  نظریه  یک  می کند.  تمرکز  آن ها 
تلقی  ارگانیک  ساختار  یک  به عنوان  را  جامعه 
بین بخش های  ارتباِط  فِهم  می کند و در صدد 
خرد و کالن نظام های اجتماعی و تبیین رفتار 
هر یک از بخش ها برحسب این روابط است. نظام 
رسانه یک بخش مهم از تار و پود اجتماعی جامعه 
مدرن و دارای رابطه با افراد، گروه ها، سازمان ها 
)مهدی زاده،  است.  اجتماعی  نهادهای  دیگر  و 

1392: ص 79(
این نظریه حاکی از آن است که افراد وابستگی های 
از  وابستگی ها  این  و  دارند  رسانه ها  به  متفاوتی 
شخصی به شخص دیگر، از گروهی به گروه دیگر 
و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. در 
جامعه توسعه یافته جدید، بسیاری از اَعمال زندگی 
و تجارت، مستلزم اطالعات تازه و قابل اعتماد است 
و مخاطبان وابستگی زیادی به اطالعات رسانه های 

جمعی دارند. )سوریم و تاکارد، 1381: 413(
روش شناسی

اهداف  موضوع،  ماهیت  به  بنا  تحقیق  این  در 
پژوهش، سؤال ها و وسعت امکانات اجرایی آن، 
از نوع توصیفی و از روش پیمایشی استفاده شده 
نگرش  از  توصیفی  پیمایشی  تحقیقات  است. 
نمونه اي  انتخاب  اساس  بر  جمعیتی  رفتار  و 
هستند  بررسی  مورد  گروه  معرف  که  تصادفی 
و طرح سؤاالتی که باید از آن ها پرسیده شود، 
حاضر  تحقیق  روش  ایــن رو،  از  می شود.  آغاز 
توصیفی بوده که در حیطه تحقیقات پیمایشی 
)زمینه یابی( جاي می گیرد. جامعه آماري پژوهش 

گیرندگان پیام آنچه  �
را که نتوانند در 

نظام اعتقادی خود 
جاي دهند به زودي 

فراموش می کنند 
و برعکس مطلبی 

را حفظ می کنند که 
با نظام فکری شان 

GEسازگار باشد.
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حاضر شامل شهروندان منطقه 2 تهران است. بر 
اساس سرشماری سال 1390 ایران، 632,917 
مرد   312,830 شامل  خانوار(   205,883( نفر 
از   2 منطقه  همچنین  است.  زن   320,087 و 
به عنوان یکی  انتخاب شده است که  آن جهت 
تهران  مناطق  وسیع ترین،  و  پرجمعیت ترین  از 
محسوب می شود و افراد از هر طبقه فرهنگی و 
اجتماعی مختلف را در خود جاي داده است. الزم 
به ذکر است، در این پژوهش روش نمونه گیری به 
شیوه طبقه بندی چندمرحله ای انجام شده است، 
بدین ترتیب که از 24 محله در منطقه 2 تهران 
انتخاب نموده و سپس داخل هر  پنج محله را 
محله چند بلوک انتخاب کرده و در هر بلوک به 
شکل تصادفی سیستماتیک نمونه خود را انتخاب 

نموده و مورد آزمون قرار دادیم.

ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسش نامه 
پژوهشگر ساخته بوده که براي رسیدن به روایی 
محتوایی مناسب اقداماتی در چند مرحله صورت 
این  در  که  اطالعاتی  اساس  بر  ابتدا  که  گرفت 
ارتباط در کتاب ها و تحقیقات متفاوت جمع آوري 
شده مفاهیم اولیه محتواي پرسش نامه انتخاب 
شد و سپس با یاري اساتید راهنما و مشاور نسبت 
یک  در  و  شد  اقدام  آن ها  اصالح  و  بررسی  به 
جمع بندي منطقی پرسش نامه اي که در پیوست 
آمده است که به نظر می رسد بیشترین نزدیکی 
است  داشته  قابل سنجش  موضوع  با  مفهومی 
به عنوان پر سش نامه انتخاب شد. در نهایت، روایی 

محتواي پرسش نامه نشان می دهد که پرسش نامه 
جذابیت،  نیاز،  احساس  مقیاس  خرده  هفت  از 
مطلوبیت، عدم رضایت از رسانه داخلی، دینداری 
نیز  برخوردار است. در پژوهش حاضر  و درآمد 
اعتبارسنجی  به منظور  نهایی،  تنظیم  از  قبل 
پرسش نامه از روش اعتبار صوری استفاده شده 
است، بدین گونه که پرسش نامه در اختیار افراد 
از نظر آنان  با تأسی  متخصص گذاشته شده و 
اعتبار پرسش نامه ارزیابي شده است. ولي تدوین 
و  اولیه  تست  انجام  از  پس  پرسش نامه  نهایي 
کسب اعتبار )validity( و روایي )Reliability( و 
نیز با اصالح و حذف برخي گویه ها، ساخت نهایي 
پیدا کرده است. براي سنجش روایي سؤاالت از 

آزمون آلفاي کرونباخ استفاده گردیده است.
برحسب شاخص های مختلف در جدول زیر آمده 

است.
جدول 1. مقدار آلفا به تفکیک شاخص ها

آلفای�کرونباخشاخص
790/0گرایش به شبکه جم تی وی
796/0جذابیت شبکه جم تی وی

734/0احساس نیاز مخاطبان شبکه جم تی وی
761/0عدم رضایت مخاطبان از رسانه ملی 

نگرش نسبت به کیفیت محتوا و 
723/0برنامه های شبکه جم تی وی

823/0دینداری مخاطبان 
771/0نگرش سیاسی مخاطبان 

0.891کل پرسش نامه

آمده  به دست  کرونباخ  آلفای  مقدار  به  توجه  با 
شاخص ها از روایی باالیی برخوردار هستند. 

و  جمع آوري  تکمیل،  از  پس  پرسش نامه ها 
داده هاي به دست آمده وارد رایانه شد و با نرم افزار 
SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. پس از محاسبه 
شاخص هاي آمار توصیفی و تعیین نرمال بودن 
توزیع متغیرهاي تحقیق و با بهره گیري از مدل 
بررسی  به  پیرسون،  همبستگی  ضریب  آماري 

رابطه بین متغیرها پرداخته شده است.
یافته های تحقیق

در این مرحله با توجه به سطوح سنجش متغیرها 
آزمون هاي مناسب انتخاب و به تجزیه و تحلیل 

فرضیات تحقیق پرداخته می شود. 

جامعه آماری  �
پژوهش حاضر 

شامل شهروندان 
منطقه2 تهران 

است. بر اساس 
سرشماری سال 

1390 ایران، 632,917 
نفر )205,883 خانوار( 
شامل 312,830 مرد و 

320,087 زن است. 
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جذابیت  بین  می رسد  نظر  به  اول:  فرضیه 
فیلم ها و سریال های ترک و گرایش مخاطبان به 
برنامه های ماهواره ای فارسی زبان GEM TV رابطه 

وجود دارد.
پیرسون  همبستگی  ضریب  نتایج  به  توجه  با 
در فاصله اطمینان 99 درصد، سطح معناداري 
)0Sig/000=( می شود یعنی با اطالعات موجود 
H0 رد و H1 )فرض محقق( تأیید می گردد به 
بیان دیگر در این تحقیق بین دو متغیر میزان 
گرایش  و  ترک  سریال های  و  فیلم ها  جذابیت 
فارسی زبان  ماهواره ای  برنامه های  به  مخاطبان 
GEM TV رابطه معنی داری وجود دارد. با توجه 
 ،)r=0/240( همبستگی  ضریب  مطلق  به قدر 
بوده و جهت  این رابطه در حد متوسط  شدت 
این رابطه مستقیم است یعنی با افزایش میزان 
جذابیت فیلم ها و سریال های ترک، میزان گرایش 
فارسی زبان  ماهواره ای  برنامه های  به  مخاطبان 

GEM TV آن ها در این پژوهش افزایش می یابد.

جدول 2. رابطه آماري جذابیت فیلم ها و سریال های 
ترک و گرایش مخاطبان به برنامه های ماهواره ای 

GEM TV فارسی زبان

متغیر مستقل
متغیر وابسته

جذابیت فیلم ها و سریال های ترک
سطح معناداری) rهمبستگي پیرسون(

گرایش مخاطبان 
به برنامه های شبکه 

GEM TV
0/2400/000

فرضیه دوم: به نظر می رسد بین احساس نیاز 
ماهواره ای  برنامه های  به  مخاطبان  گرایش  و 
فارسی زبان GEM TV رابطه معنی داری وجود دارد.

پیرسون  همبستگی  ضریب  نتایج  به  توجه  با 
در فاصله اطمینان 99 درصد، سطح معناداري 
)0Sig/000=( می شود یعنی با اطالعات موجود 
H0 رد و H1 )فرض محقق( تأیید می گردد به 
بیان دیگر در این تحقیق بین دو متغیر احساس 
نیاز و گرایش مخاطبان به برنامه های ماهواره ای 
وجود  معنی داری  رابطه   GEM TV فارسی زبان 
همبستگی  ضریب  مطلق  به قدر  توجه  با  دارد. 
)0r/444=)، شدت این رابطه در حد قوي بوده 
و جهت این رابطه مستقیم است؛ یعنی با افزایش 
احساس نیاز پاسخگویان میزان گرایش مخاطبان 
به برنامه های ماهواره ای فارسی زبان GEM TV در 

این پژوهش افزایش می یابد.
جدول شماره 3. رابطه آماري احساس نیاز و گرایش 
 GEM مخاطبان به برنامه های ماهواره ای فارسی زبان

TV

متغیر مستقل
متغیر وابسته

احساس نیاز
سطح معناداری) rهمبستگي پیرسون(

گرایش مخاطبان 
به برنامه های شبکه 

GEM TV
0/4440/000

فرضیه سوم: به نظر می رسد بین عدم رضایت 
از رسانه ملی و گرایش مخاطبان به برنامه های 
ماهواره ای فارسی زبان شبکه های GEM TV رابطه 

معنی داری وجود دارد.
پیرسون  همبستگی  ضریب  نتایج  به  توجه  با 
در فاصله اطمینان 95 درصد، سطح معناداري 
)0Sig/716=( می شود؛ یعنی با اطالعات موجود 
تأیید و H1 )فرض محقق( رد می گردد به   H0
بین  متغیر  دو  بین  تحقیق  این  در  دیگر  بیان 
از رسانه ملی و گرایش مخاطبان  عدم رضایت 
شبکه های  فارسی زبان  ماهواره ای  برنامه های  به 
GEM TV رابطه معنی داری مشاهده نشده است.

جدول 4. رابطه آماري عدم رضایت از رسانه ملی و 
گرایش مخاطبان به برنامه های ماهواره ای فارسی زبان 

GEM TV شبکه های

متغیر مستقل
متغیر وابسته

عدم رضایت از رسانه ملی
سطح معناداری) rهمبستگي پیرسون(

گرایش مخاطبان 
به برنامه های شبکه 

GEM TV
0/0190/716

نگرش  بین  می رسد  نظر  به  چهارم:  فرضیه 
برنامه های  آنان به  سیاسی مخاطبان و گرایش 
ماهواره ای فارسی زبان GEM TV رابطه معنی داری 

وجود دارد.
پیرسون  همبستگی  ضریب  نتایج  به  توجه  با 
در فاصله اطمینان 99 درصد، سطح معناداري 
)0Sig/539=( می شود یعنی با اطالعات موجود 
تأیید و H1 )فرض محقق( رد می گردد به   H0
بین  متغیر  دو  بین  تحقیق  این  در  دیگر  بیان 
به  آنان  گرایش  و  مخاطبان  سیاسی  نگرش 
برنامه های ماهواره ای فارسی زبان GEM TV رابطه 

معنی داری مشاهده نشده است.
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جدول 5. رابطه آماري بین نگرش سیاسی مخاطبان 
و گرایش آنان به برنامه های ماهواره ای فارسی زبان 

GEM TV

متغیر مستقل
متغیر وابسته

نگرش سیاسی مخاطبان
سطح معناداری) rهمبستگي پیرسون(

گرایش مخاطبان 
به برنامه های شبکه 

GEM TV
-0/0320/539

نگرش  بین  می رسد  نظر  به  پنجم:  فرضیه 
نسبت به کیفیت برنامه ها و گرایش مخاطبان به 
برنامه های ماهواره ای فارسی زبان GEM TV رابطه 

معنی داری وجود دارد.
پیرسون  همبستگی  ضریب  نتایج  به  توجه  با 
در فاصله اطمینان 99 درصد، سطح معناداري 
)0Sig/000=( می شود؛ یعنی با اطالعات موجود 
H0 رد و H1 )فرض محقق( تأیید می گردد به 
بیان دیگر در این تحقیق بین دو متغیر نگرش 
و گرایش مخاطبان  برنامه ها  به کیفیت  نسبت 
 GEM TV فارسی زبان  ماهواره ای  برنامه های  به 
رابطه معنی داری وجود دارد. با توجه به قدر مطلق 
ضریب همبستگی )0r/260=(، شدت این رابطه 
در حد متوسط بوده و جهت این رابطه مستقیم 
است یعنی با افزایش میزان نگرش پاسخگویان 
نسبت به کیفیت برنامه ها میزان گرایش مخاطبان 
به برنامه های ماهواره ای فارسی زبان GEM TV در 

این پژوهش افزایش می یابد. 
جدول 6. رابطه آماري نگرش نسبت به کیفیت 

برنامه ها و گرایش مخاطبان به برنامه های ماهواره ای 
GEM TV فارسی زبان

متغیر مستقل
متغیر وابسته

نگرش نسبت به کیفیت برنامه ها
سطح معناداری) rهمبستگي پیرسون(

گرایش مخاطبان 
به برنامه های شبکه 

GEM TV
0/2600/000

دینداری  بین  می رسد  نظر  به  ششم:  فرضیه 
ماهواره ای  برنامه های  به  مخاطبان  گرایش  و 
فارسی زبان GEM TV رابطه معنی داری وجود دارد.

پیرسون  همبستگی  ضریب  نتایج  به  توجه  با 
در فاصله اطمینان 99 درصد، سطح معناداري 
)0Sig/000=( می شود یعنی با اطالعات موجود 
H0 رد و H1 )فرض محقق( تأیید می گردد به بیان 

دیگر در این تحقیق بین دو متغیر بین دینداری 
ماهواره ای  برنامه های  به  مخاطبان  گرایش  و 
وجود  معنی داری  رابطه   GEM TV فارسی زبان 
همبستگی  ضریب  مطلق  به قدر  توجه  با  دارد. 
)0r/210=(، شدت این رابطه در حد متوسط بوده 
و جهت این رابطه مستقیم است یعنی با افزایش 
میزان دینداری پاسخگویان گرایش مخاطبان به 
برنامه های ماهواره ای فارسی زبان GEM TV در این 

پژوهش افزایش می یابد.
جدول 7. رابطه آماري بین دینداری و گرایش 
مخاطبان به برنامه های ماهواره ای فارسی زبان 

GEM TV

متغیر مستقل
متغیر وابسته

دینداری
سطح معناداری) rهمبستگي پیرسون(

گرایش مخاطبان 
به برنامه های شبکه 

GEM TV
0/2100/000

فرضیه هشتم: رابطه آماري گرایش مخاطبان 
به برنامه های ماهواره ای فارسی زبان GEM TV به 

شبکه برحسب سن
جدول 8. رابطه آماري گرایش مخاطبان به برنامه های 
ماهواره ای فارسی زبان GEM TV به شبکه بر حسب 

سن

انحراف میانگینسن 
درجه مقدار Fمعیار

آزادي
سطح 

معني داري
15 تا 
2526.475.548090/94000/0 سال

25 تا 
352.446.955 سال

35 تا 
4526.808.580 سال

45 تا 
5528.398.202 سال

باالتر از 
5524.215/918 سال

24.957.665کل

با توجه به نتایج آزمون ANOVA مستقل در فاصله 
معناداری  F= سطح  درصد 9,09  اطمینان 99 
نظر  بین  دیگر  عبارت  به  است؛   )=0Sig/000(
برنامه های  به  مخاطبان  گرایش  پاسخگویان 
ماهواره ای فارسی زبان GEM TV به شبکه برحسب 
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سن رابطه معناداری وجود دارد.
با مقایسه نتایج به دست آمده از میانگین ها نشان 
مي دهد که پاسخگویان 45 تا 55 سال گرایش 
بیشتری به استفاده از شبکه GEM TV داشته اند.

فرضیه نهم: رابطه آماري گرایش مخاطبان به 
به   GEM TV فارسی زبان  ماهواره ای  برنامه های 

شبکه برحسب جنسیت
نتایج آزمون T مستقل نشان می دهد که در فاصله 
 0/000( معناداری  سطح  درصد،   99 اطمینان 
sig=( است. به عبارتی با اطالعات موجود فرضیه 
H0 تأیید و فرضیه H1 )پژوهشگر( این تحقیق رد 
می شود به بیان دیگر میانگین گرایش مخاطبان 
به برنامه های ماهواره ای فارسی زبان GEM TV در 

مردان و زنان تفاوت معناداری ندارد. 
جدول 9. رابطه آماري گرایش مخاطبان به برنامه های 
ماهواره ای فارسی زبان GEM TV به شبکه برحسب 

جنسیت
متغیر مستقل
ساخت قدرت در خانوادهمتغیر وابسته

انحراف میانگینجنسیت
درجه مقدار Tمعیار

آزادی
سطح 

معنی داری
21/728/628مرد

-0/4863820/627
25/106/506زن

نتیجه گیری
این  به  حداقل  که  کرده  تالش  تحقیق  این 
سؤال به پاسخ دهد که بین ویژگی های فردی 
مخاطبان، رضایت مندی از شبکه ملی و دینداری 
برنامه های  به  آنــان  گرایش  و  پاسخگویان 
وجود  رابطه ای  چه  جم،  فارسی زبان  ماهواره ای 
دارد و پس از ارائه تعاریف مختلف و بر اساس 
چارچوب تئوریکی علل گرایش مخاطبان به این 
شبکه فارسی زبان مشخص شده و فرضیه ها بر 

مبنای آن تدوین گردید.
از نظریه پردازان این الگو، بالمر و کاتز هستند. 
نظریه استفاده و رضامندی ضمن فعال انگاشتن 
مخاطب، بر نیازها و انگیزه های وی در استفاده 
که  است  آن  بر  و  می کند  تأکید  رسانه ها  از 
مخاطبان  اجتماعی  نقش  و  عالیق  ارزش هــا، 
مهم است و مردم بر اساس این عوامل آنچه را 
می خواهند ببینند و بشنوند، انتخاب می کنند. 
پرسش اساسی نظریه استفاده و رضامندی این 

است که چرا مردم از رسانه ها استفاده می کنند 
می گیرند؟  به کار  منظوری  چه  برای  را  آن ها  و 
پاسخی که داده می شود این است که مردم برای 
کسب راهنمایی، آرامش، سازگاری، اطالعات و 
شکل گیری هویت شخصی، از رسانه ها استفاده 
می کنند. در اثر نظریه استفاده و رضامندی تغییر 
کاماًل قاطعی در کیفیت توجه به مخاطب وی داد. 
این نظریه خط بطالن بر کلیه نظریه های مربوط 
به اثرات رسانه کشید. مخاطب را فعال فرض کرد؛ 
انتخاب و  نیازها  به طوری که خودش بر اساس 

گزینش می کند.
کاتز استدالل کرد که حوزه ای که در ارتباطات 
ارتباط جمعی  مطالعه  است،  موت  به  مشرف 
پرسش  کاتز  است.  متقاعدسازی  عنوان  تحت 
جایگزین  را  می کنند؟«  چه  رسانه ها  با  »مردم 
پرسش »رسانه ها با مردم چه می کنند؟« کرد. او 
نشان داد که افراد مختلف می توانند از پیام های 
ارتباط جمعی مشابه برای اهداف خیلی متفاوت 
و  استفاده  الگوي  اصلي  فرض  کنند.  استفاده 
خشنودي این است که افراد مخاطب، کم وبیش 
که  هستند  محتوایي  دنبال  به  فعال  به صورت 
درجه  و  مي کند  فراهم  را  خشنودي  بیشترین 

خشنودي به نیازها و عالیق افراد بستگي دارد.
نظریه وابستگی مخاطبان، روابط بین رسانه ها و 
مخاطبان را مورد توجه قرار می دهد و با اشاره 
اطالعات  داشتن  جمله  از  مخاطب  نیازهای  به 
از رویدادهای پیرامون از یک سو و نیز ندانستن 
و گریز از واقعیات از سوی دیگر، او را عنصری 
منفعل و وابسته به رسانه ها فرض می کند. بال 
روکیچ و دی فلور که این نظریه را در سال 1976 
وضع کردند، در توصیف آن می نویسند: »نظریه 
بر  بوم شناختی  نظریه  یک  به عنوان  وابستگی 
کوچک  و  متوسط  بزرگ،  نظام های  بین  روابط 
منظور  بدین  می کند.  تمرکز  آن ها  اجزای  و 
متغیرهایی را که در پژوهش خود آورده بودیم 
مخاطبان،  نیاز  احساس  متغیرهای  قبیل  از 
جذابیت فیلم ها و سریال ها، عدم وجود برنامه های 
سرگرمی و تفریحی رسانه ملی، نگرش سیاسی، 
برنامه های  که  کیفیتی  و  مطلوبیت  و  دینداری 
ماهواره ای در مخاطبان ایجاد می کند را به عنوان 
عوامل گرایش مورد بررسی قرار دادیم و همچنین 
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بر اساس نظریه ساختارگرا، ساختارهای مخاطبان 
از قبیل سن، جنس، عنوان، عوامل مؤثر قرار داده 

شد و نتیجه ذیل حاصل گردید:
سال،   55 تا   45 مثل  خاص  سنین  بعضی  در 
جذابیت فیلم ها و سریال های ترک، احساس نیاز 
مخاطبان، کیفیت برنامه های شبکه جم تی وی و 
دینداری مخاطبان و گرایش آن ها به برنامه های 
ماهواره ای فارسی زبان جم تی وی رابطه معنادار 
سیاسی  گرایش  بین  همچنین  و  دارد  وجود 
مخاطبان و عدم رضایت از رسانه ملی و گرایش 

به شبکه مذکور رابطه معنادار وجود ندارد.
در کل با استفاده از نظریات نظریه پردازان ذکر شده 
و همچنین پاسخ، پاسخگویان در پرسش نامه و 
سؤاالت پژوهش و فرضیات منطبق با آنکه برگرفته 
از نظریات بوده است، مورد تأیید قرار گرفته است.
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