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چکیده
گسترش روزافزون شبکههای تلویزیونی ماهوارهای و شبکههای اجتماعی فضای مجازی ،شبکههای تلویزیونی
سراسری و استانی رسانۀ ملی را با چالش جدی جذب و حفظ مخاطب مواجه کرده است .در این راستا لزوم توجه
به تفاوتهای فردی و اجتماعی مخاطبان جهت جذب و جلب رضایت ایشان بهویژه در شبکههای استانی
صداوسیما بیشازپیش احساس میشود .بر این اساس این پژوهش باهدف شناخت رابطه بین ویژگیهای
جامعهشناختی (سن ،جنس ،تحصیالت ،وضعیت تأهل ،پایگاه اقتصادی ا اجتماعی) شهروندان ساروی و تماشای
شبکه استانی مازندران انجام شده است .روش تحقیق پیمایش و جامعه آماری پژوهش افراد باالی  15سال ساکن
شهر ساری است که از این میان ،با استفاده از فرمول کوکران تعداد  400نفر به روش نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای انتخاب و پاسخهای آنان به پرسشنامه تحقیق ،با استفاده از نرمافزار اسپیاساس و آزمونهای
آماری آنوا ،ضریب اِتا و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .یافتههای پژوهش بیانگر
وجود رابطۀ معکوس بین پایگاه اجتماعی ا اقتصادی و تحصیالت پاسخگویان با میزان تماشای شبکه استانی و
رابطه مستقیم بین سن و وضعیت تأهل پاسخگویان با میزان تماشای شبکه استانی است .همچنین با توجه به
یافتهها بین جنسیت پاسخگویان و تماشای شبکه استانی مازندران رابطه معناداری وجود ندارد.

واژگان کلیدی
سیاستگذاری ،عوامل جامعهشناختی ،فرهنگ بومی ،صداوسیما ،شبکه طبرستان.

* این مقاله بر اساس نظر گروه دبیران و سردبیر فصلنامه ،پژوهشی است.

 .1استادیار گروه ارتباطات ،دانشکده ارتباطات و رسانه ،دانشگاه صداوسیما ،تهران ،ایران.
shakerinejad@iribu.ac.ir
 .2دانشیار گروه ژورنالیسم و خبر ،دانشکده ارتباطات و رسانه ،دانشگاه صداوسیما ،تهران ،ایرانdarabi@iribu.ac.ir .
 .3کارشناسیارشد تحقیق در ارتباطات ،گروه ارتباطات ،دانشکده ارتباطات و رسانه ،دانشگاه صداوسیما ،تهران ،ایران( .نویسنده
tohid.babaie.tb@gmail.com
مسئول)

 ❖ 88فصلنامه علمی رسانههای دیداری و شنیداری

مقدمه
❖ دوره  ،14شماره ( 3پیاپی ،)35پاییز 1399

الزمۀ اساسی بقا و پیشرفت هر جامعهای ،حفظ و توسعه فرهنگ جامعه و انسجام اجتماعی آن
است .متأسفانه پیچیدگیها و دگرگونیهای شگرف که در سدۀ گذشته ،بهویژه در چند دهۀ اخیر
به سبب پیدایش رسانههای جدید در شیوۀ زندگی مردم پدیدار شد ،روند فروپاشی فرهنگهای
بومی را که بهنوبه خود هر یک سندی از فرهنگ ملّی محسوب میشوند تسریع نموده است.
(نصری اشرفی .)47 :1381 ،پرواضح است در کشوری همچون ایران که از گسترۀ جغرافیایی
پهناور و از تنوع زیستمحیطی ،فرهنگای ،نژادی و اقلیمی بسیاری برخاوردار است و زیستبوم
قومیتها و خردهفرهنگهای متعاددی است ،عدم توجه به آنها هویت مردم و همگارایی ملای
را به خطر می اندازد .ازاینرو تکیهبر همبستگی و اتحاد ملی و مشارکت عمومی برای همگرایی
اقلیتها و گروه های قومی یکی از الزامات جمهوری اسالمی ایران برای تحقق سند چشمانداز
بیستساله عنوان شده است .بدیهی است تحقق این مهم مستلزم برنامهریزی و تالش
بخشهای مختلف سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه است و یکی از مهمترین نهادها در این
زمینه رسانهها هستند .در کشوری با تنوع فرهنگی و قومیتی همچون ایران ،رسانه نیز با
مخاطبانی از فرهنگها ،نژادها و آیین و رسوم گوناگون روبهروست و همین تنوع سلیقههای
مخاطبان و وجود خردهفرهنگهای متعدد در اقصی نقاط کشور ،یکی از دالیل تأسیس
شبکههای استانی بوده است .بیشک رسانههای محلی با پرداختن به مظاهر فرهنگهای محلی
و بومی ،عامل مهمی در تقویت ،حفظ و انتقال این فرهنگهای محلی به نسلهای آیناده به
شمار میروند و در همین راستاست که شبکههای استانی در کنار اطالعرسانی رویدادهای داخلی
و خارجی ،با وظیفه بازیابی ،حفظ و توسعه فرهنگهای بومی و توجه به تنوع فرهنگای در
راستاای کنترل و مدیریت بهتر افکار عمومی ،ثبات و انسجام اجتماعی ،گسترش و بیان تجاربه-
های مشاترک و تحقق جامعهپذیری راهاندازی شدهاند .پرواضح است که شبکههای استانی با
توجه به برخورداری از قابلیتهای خردهفرهنگ ،تنوع قومی و زبانی و دیگر ویژگیهای متمایز از
کل جامعه ،از اهمیت خاصی برخوردارند و با حفظ و اشاعه ارزشهای بهجای مانده از گذشته
میتوانند زمینه را برای همگرایی ملی فراهم سازند .شبکه استانی طبرستان (سیمای مازندران)
نیز ذیل همین اهداف و بهمنظور پوشش برنامههای استانی در سال  1377افتتاح گردید و مورد
بهرهبرداری قرار گرفت .البته شایان ذکر است سیمای مرکز مازندران در سال  1350بهمنظور
پوشش برنامههای استان از طریق فرستنده کم قدرت سوردار افتتاح شد و آغاز به کار نمود .در
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سال  1354با نصب فرستنده های تلویزیونی پرقدرت ،کم قدرت و تکرارکننده های متفاوت در
نقاط مختلف استان ،توانست مناطق بیشتری را تحت پوشش قرار دهد .برنامه های تلویزیونی
مرکز تا سال  1368بهصورت سیاهوسفید (آنالوگ) از یک استودیوی کوچک پخش می شد که از
این سال توانایی تولید و پخش برنامه های رنگی نیز مهیا شد .پس از یک سال از استانی شدن
شبکه صدا ،شبکه استانی سیمای مازندران در تاریخ بیست و ششم فرودین  1377مصادف با عید
غدیر خم ،بهعنوان سومین مرکز بعد از استان های اصفهان و خراسان افتتاح شد و مورد بهره
برداری قرار گرفت که روزانه بیش از  8ساعت برنامه از این شبکه پخش می شد (صداوسیمای
مرکز مازندران .)1397 ،حدود  20درصد از برنامه های شبکه مازندران به زبان بومی پخش می
شوند (عامریان )1395 ،و از برنامه های پربیننده این شبکه که به ترویج فرهنگ بومی می
پردازند می توان مازرونی شو ،بوردکا و کاکرون را نام برد .علی رغم توجه به فرهنگ بومی
مازنی در این شبکه می توان گفت فرهنگ مازندران نیز مانند فرهنگهای بومی دیگر در
شرایطی که هجوم تبلیغ رسانهای فرهنگهای بیگانه در شبکههای تلویزیونی ماهوارهای و نیز
در فضای مجازی ،درصدد جلبتوجه و تمایل مردم به خود هستند و موجب فراموشی فرهنگ و
هویت خودی میشوند ،با خطر تضعیف و فراموشی روبروست و این حقیقتی است که عدم توجه
به فرهنگ بومی ،حاصلی جز ازخودبیگانگی و دور شدن از اصالت خود ندارد (یوسفی.)9 :1380 ،
ازجمله مسائل اساسی که در راه توساعۀ اساتان مازنادران وجاود دارد عادم توساعه بخاش
فرهنگ ،متناسب با نیازها و ظرفیتهای فرهنگی استان و نیز ضعف رسانههای اساتانی در حفاظ
جایگاه فرهنگ مازندران است (نیکخواه.)33 :1394 ،
با توجه به اهمیت نقش رسانهها در حفظ و گسترش خردهفرهنگها ،بدیهی است ایفای
نقش رسانههای محلی در این زمینه منوط به جلبتوجه و حفظ و نگهداشت مخاطبان است و
دستیابی به این هدف مستلزم مخاطبپژوهی و توجه به نیازهای متفاوت مخاطبان در استفاده از
رسانههاست .در این راستا الزم است نقش شبکه استانی و ازجمله شبکه طبرستان در راستای
سیاستگذاری جهت جذب مخاطبان و جلب رضایت آنها موردبررسی قرار گیرد تا مدیران و
برنامهسازان بتوانند با تولید برنامه هایی مطلوب از منظر کمی و کیفی و کامالً حارفهای و مطابق
با نیازها ،روحیات و انتظار مخاطبان مازندرانی ،رساالت خود را انجام داده و در صحنۀ رقابت با
رسانههای رقیب ،از سبد رسانهای مردم مازندران حذف نشوند .ازآنجاییکه مخاطبان شبکۀ
مازندران را گروهها و طبقات مختلفی از مردم تشکیل میدهند ،بهدلیل تفاوت در ساخت و
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تکوین زیستیشان از منظر فردی و اجتماعی ،سالیق و نیازهای متفاوتی دارند .به همین دلیل با
توجه به رسالت شبکۀ استانی و اهمیت کارکردهای آن و نیز بهدلیل وجود رسانههای متعدد
رقیب ،وسعت بخشیدن به گسترۀ مخاطبان و جذب حداکثری آنها ضروری است و این مهم
تنها با شناخت تفاوتهای اقشار و طبقات مردم و تمایل و انتظارات آنها نسبت به شبکه استانی
و سیاستگذاری و برنامهسازی در این راستا ،امکانپذیر خواهد بود .بر این اساس هدف این
پژوهش شناخت رابطۀ عوامل جامعهشناختی مخاطبان و تماشای شبکۀ استانی مازندران است تا
از این رهگذر بتواند با مشخص نمودن نقش هر یک از ویژگیهای جامعهشناختی مخاطبان در
تماشای شبکۀ استانی ،به مدیران و برنامهسازان این رسانۀ استانی تصویر روشنتری از مخاطبان
و تفاوتها و گرایشهای رسانهای ایشان بدهد و به سیاستگذاری رسانهای در راستای جذب و
حفظ مخاطبان و درنتیجه تقویت فرهنگ بومی کمک نماید.
پیشینه پژوهش
پژوهشهای مرتبط به شبکههای تلویزیونی استانی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد .دستهای
که بهصورت کلی و عمومی نقشها و کارکردهای شبکههای استانی را موردبررسی قرار دادهاند
ازجمله:
پژوهش فتاح شریفزاده ،وجهاهلل قربانیزاده و محمدعلی مختاری ( )1395با عنوان «الگوی
تدوین خطمشیهای فرهنگی مراکز استانی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران»؛
مطالعه مسعود کوثری و میرحسن آذری ( )1394با عنوان «تنوع فرهنگی ایران و الزامات
سیاستگذاری رسانهای (مطالعۀ موردی شبکههای استانی صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران)»؛
تحقیق سیاوش صلواتیان و ابوذر خوشبیان ( )1397با عنوان «تدوین راهبردهای مطلوب برای
شبکههای تلویزیونی استانی صداوسیما از دیدگاه مدیران رسانه ملی و کارشناسان رسانه»؛
پژوهش حسین بختیاری ( )1397با عنوان «طراحی مدل ارزیابی و رتبهبندی شبکههای استانی
صداوسیما با رویکرد تصمیمگیری چندمعیاره» و  ...؛
برخی از پژوهشها نیز بهصورت مطالعه ماوردی شابکه تلویزیاونی اساتانی خااص و عمادتاً
عملکرد شبکه را در حوزه های استانی و (نه مخاطبان شبکه) موردبررسی قرار دادهاند .از آن جمله
می توان به پژوهش مهرداد نصایری طهرانای و اساماعیل کاووسای ( )1390باا عناوان «نقاش
شبکههای تلویزیونی استانی در تقویت فرهنگ بومی ا مطالعاه ماوردی اساتانهاای آذربایجاان
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غربی ،آذربایجان شرقی ،اردبیل و زنجان»؛
پژوهش نسترن خواجه نوری ،سیدوحید عقیلی و محبوبه میان آبی ( )1394با عنوان «نقاش
شبکه استانی خوزستان در تقویت فرهنگ بومی»؛
مطالعه اکبر نصرالهی ،محمدعلی هرمزی زاده و سمیه باباایی ( )1392باا عناوان «طراحای
راهبردهای مطلوب برای مدیریت خردهفرهنگها در شبکه استانی سیمای مرکز قزوین»؛
تحقیق روحاهلل احمدزاده کرمانی و علی سلطانی ( )1394با عنوان «فرهنگ بومی در شبکه
استانی سیمای مرکز کرمان»؛
پژوهش صمد رسولزاده اقدم ،صمد عدلی پور و سامیه اقباالی ( )1396باا عناوان «مطالعاه
رابطه محتوای برنامههای شبکه استانی سهند با هویت ملی مخاطبان»؛
پژوهش محمدعلی هرمزیزاده و جاواد محماودی ( )1389باا عناوان «بررسای مقایساهای
استفاده ،رضامندی و انتظار دانشجویان و طالب شهر قم از برنامههای شبکۀ استانی»؛
مقاله امیر ساکی ( )1398با عنوان «بررسی نقش شبکه اساتانی آفتااب در افازایش سارمایه
اجتماعی در بین کارگران شهر اراک»؛
مقاله حسین نوروزی ( )1392با عنوان «ارزیابی عملکرد شابکه اشاراق در تقویات هویات و
همبستگی ملی»؛
پژوهش علی بقایی سرابی ،صمد رسول زاده اقدم و میاثم علویاان ساوق ( )1398باا عناوان
«بازنمایی هویت قومی مخاطبان ترکزبان در برنامههای شبکه استانی سهند»؛
پژوهش صدیق ببران ،فریبا غفوری و حوریه دهقان شاد با عنوان «نقش رسانههای محلی در
بازتاب فرهنگ و هویت بومی با بررسی موردی شبکه تلویزیونی استانی کردستان»؛
مقاله حسن باویر ( )1398با عناوان «نقش رسانه ملی در مهندسی فرهنگی جامعه با بررسی
شبکه استانی مرکز ایالم» اشاره کرد.
همان گونه که مشاهده می شود تاکنون کمتر پژوهشی در حوزه مخاطبان شبکههای اساتانی
انجام شده است .مع الوصف برای بیاان تفااوت مااهوی پاژوهش پایشرو ،در اداماه باه برخای
یافتههای پژوهشهای مرتبط با شبکههای استانی صداوسیما اشاره میشود:
در پژوهش سیدمحمد مهادیزاده ،علایاصاغر کیاا و هاادی رحماانزاده ( )1391باا عناوان
«بررسی میزان استفاده و رضامندی دانشجویان دانشگاه کردستان از برنامههاای شابکه اساتانی
کردستان» تالش شده است تا با استفاده ازنظریه اساتفاده و رضاامندی ،رابطاه باین متغیرهاای
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مستقل (نیازهای مخاطبان ،فعال بودن مخاطبان و اساتفاده از رساانههاای دیگار) و متغیرهاای
وابسته (میزان استفاده و میزان رضامندی از برناماههاای شابکه اساتانی کردساتان) در قالاب 9
فرضیه موردبررسی قرار گیرد .در این بنا به ضرورت و مناسبت موضوع ،از روش پیمایشی باا فان
پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماری این تحقیق مشاتمل بار کلیاه دانشاجویان دانشاگاه
کردستان است که با روش نمونهگیری دومرحلاهای خوشاهای ا تصاادفی و بار اسااس فرماول
کوکران ،پرسشنامههای طراحیشده بین نمونه  400نفری از دانشجویان توزیع و سپس اطالعات
گردآوریشده با استفاده از نرمافزار اسپیاساس تحلیل شده است .یافتاههاای پاژوهش نشاان
میدهد:
 بین میزان فعال بودن مخاطبان با میزان استفاده آنان از برنامههای شبکه استانی کردستان
رابطۀ معناداری وجود دارد.
 هیچگونه رابطۀ معناداری بین میزان فعال بودن مخاطبان با میزان رضامندی آنان از
برنامههای شبکه استانی کردستان وجود ندارد.
 رابطۀ معناداری بین ارضاء نیازهای مخاطبان با میزان استفادۀ آنان از برنامههای شبکه
استانی کردستان وجود دارد.
 رابطۀ معناداری بین ارضاء نیازهای مخاطبان با میزان رضامندی آنان از برنامههای شبکه
استانی کردستان وجود دارد.
 رابطۀ معناداری بین استفاده از رسانههای همسو و میزان استفاده و رضامندی از شبکه
استانی کردستان وجود دارد .بدینصورت که هرچه استفاده از رسانههای همسو توسط فرد
افزایش یابد ،میزان استفاده و رضامندی او از شبکه استانی کردستان افزایش مییابد.
 رابطۀ معناداری بین استفاده از رسانههای غیرهمسو و میزان استفاده و رضامندی از شبکه
استانی کردستان وجود دارد .ضریب همبستگی منفی بین دو متغیر نشان میدهد که با
افزایش یا کاهش هرکدام از متغیرها دیگری در جهت مخالف افزایش یا کاهش مییابد.
پژوهش نادر صادقی لواسانی نیا ،مانادانا صانیعی و محمدساعید فرازمناد ( )1395باا عناوان
«عوامل اجتماعی مؤثر در رضایتمندی مخاطبان از شبکه استانی زاگرس (کرمانشااه)» باه روش
پیمایشی انجام شده است جامعۀ آماری پژوهش افراد  15سال به باال شهر کرمانشاه بوده کاه بار
اساس روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و جدول مورگان  300نفر بهعنوان نمونه انتخاب
شدهاند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که برنامههای شبکۀ استانی کرمانشاه در راستای حفاظ
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هویت بومی مخاطبان کرد نیست و برنامههای این شبکه با تعلق قومی مخاطبان رابطه نادارد در
ضمن نتایج حاکی از آن است که بین هویت قومی و رضایت از برنامهها رابطاۀ معنااداری وجاود
دارد .محققان نتیجه گرفتهاند که شبکۀ استانی کرمانشاه به مؤلفههای هویتی کمتوجهی میکناد
و همین امر منجر به نارضایتی از برنامههای این شبکۀ استانی است.
نوشین آقاجانی ،صدیقه ببران و امیر رفعتی ( )1392در پژوهش خود با عنوان «نقاش شابکه
تلویزیونی باران بر ترویج فرهنگ بومی استان گیالن» با تأکید بر عملکرد چهاار گاناه رساانههاا
شامل آگاهی بخشی ،آموزش ،اطالعرساانی و سارگرمی و فراغات باه بررسای عملکارد شابکه
تلویزیونی استان گیالن پرداختهاند .هدف اصلی تحقیق که باه روش پیمایشای و باا نموناه 310
نفری از مردم  15تا  64ساله سیاهکل که بهصورت تصادفی خوشهای انتخاب شدهاند ،انجام شده
است ،بررسی این موضوع است که گیالنیها تا چه میزان تحت تأثیر شبکه استانی باران به حفظ
و نگهداری فرهنگی بومی خود تشویق شدهاند .نتایج پژوهش حاکی از اثر معنادار شابکه اساتانی
باران در ترویج فرهنگی بومی گیالن است .بدین معنا که شبکه تلویزیونی استانی باران در اشاعه
و ترویج فرهنگ بومی گیالن موفق بوده اسات ،ولای بایاد باا برناماهریازی مناساب و سااخت
مجموعههای تلویزیونی جذاب میزان اثرگذاری بر مخاطب را افزایش دهند.
جالل محمدی ( )1376در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی میازان اساتقبال
شهروندان استان کردستان نسبت به افزایش و تهیّه و پخش برنامههای محلی تلویزیون» که باه
روش پیمایش و با حجم نمونه  385نفر انجام شده است ،به بررسی میزان رضامندی شاهروندان
استان کردستان از برنامههای شبکه سراسری و شبکه استانی و همچنین سنجش میزان استقبال
جمعیت موردمطالعه از ایجاد شبکه استانی و افزایش برنامههای محلی که نشأت گرفتاه از بافات
فرهنگی و اجتماعی و اقلیمی و انعکاسدهنده واقعیات اجتماعی ساکنان این منطقه است پرداخته
است .نتایج تحقیق نشان میدهد شهروندان استان کردستان از افزایش تهیه و پخش برنامههای
مختلف محلی استقبال میکنند .درمجموع  92/3درصد از پاسخگویان به میزان زیاد و بسیار زیاد
از برنامههای شبکه اساتانی اساتقبال مایکنناد .در ماورد میازان رضاایت شاهروندان اساتان از
برنامههای سراسری سیما نیز درمجموع اکثریت پاسخگویان نسبت باه ایان برناماههاا ،رضاایت
متوسطی داشتهاند.
سیدسعید حسینی ( )1387در پایان نامه کارشناسی ارشد خود یا عنوان «تأثیر پایگاه اجتماعی
ا اقتصادی والدین بر چگونگی استفاده دانشآموزان از اینترنت» که به روش پیمایش انجام شاده
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است و جامعۀ آماری آن مجموعه دانشآموزان مقطع متوسطه شهرستاان همدان و حجام نموناه
بر اساس فرمول کوکران  380نفر است ،به این نتیاجه رسیاده است که از یکسو ناابرابریهاا و
تفاوتهای دانشآموزان در زمینه اطالعات و آگاهیها ،فرصتها و امکانات زندگی تا حد زیاادی
ناشی از جایگاه طبقاتی خانواده آنان است و از سوی دیگر این نابرابریها و تفاوتها آنهاا را باه
سمت استفادههای خاصی از اینترنت سوق میدهد .بر اساس نتاایج ایان تحقیاق داناشآماوزان
متعلق به پایگاه های باالتر آشنایی بیشتری با امکانات مختلف اینترنتی داشته و بیشتر از اینترنات
استفاده خالقانه و علمی دارند .همچنین آنها رضایت کمتری از گمناامی در ارتباطاات اینترنتای
داشته و درنتیجه کمتر از این وسیله برای دوستیابی و ایجاد ارتباطات عاطفی استفاده مایکنناد.
درحالیکه دانش آموزان متعلق به پایگاه اجتماعی ا اقتصادی پایین ،باه خااطر شارایط نامسااعد
اجتماعی و فرهنگی ،بیشتر مایل به استفادههای عاطفی و دوستیابی از اینترنات مایشاوند و از
یادگیری و استفادههای علمی ،خالقانه و بهطورکلی مفیاد از اینترنات باازمیمانناد .امیار سااکی
( )1390در مقاله «شبکههای استانی و تقویت فرهنگهای بومی» به نتایج زیر رسیده است:
 .1بین مدّت زمان تماشای شبکه استانی افالک و میزان آگاهی از فرهنگ بومی رابطه مساتقیم
وجود دارد؛
 . 2بین مدّت زمان تماشای شبکه استانی افالک و میزان عالقه به فرهنگ بومی رابطه مساتقیم
وجود دارد .محقق در این پژوهش که با روش پیمایش و با نمونه  400نفری از افاراد بااالی
 15سال ساکن شهرستان خرّم آباد انجام شده است ،نتیجه میگیرد که شبکه استانی افاالک
در تقویت فرهنگ بومی استان لرستان موفّق بوده است.
جمعبندی :همانگونه که مشاهده میشود عمده پژوهشهای انجام شده در مورد شبکههای
تلویزیونی استانی به لحاظ موضوع و محتوا با این پژوهش تفاوت اساسی دارند و مطالعه رابطه
عوامل جامعهشناختی مخاطبان و تماشای شبکههای استانی چندان مسبوق به سابقه نیست.
چارچوب نظری
همزمان با ظهور علم ارتباطات ،مخاطب نیز به عنوان عنصری محوری در نظر گرفته شد و
مورد بررسی قرار گرفت .دیدگاههای مختلف شناخت مخاطب با رویکردهای متفاوت به نقش
مخاطب و رابطه آن با رسانه نگریستهاند .از سوی دیگر نظامهای مختلف با توجه به رسالت و
هدف خود مخاطب را بررسی کردهاند ،اما هیچیک منکر نقش پراهمیت مخاطب در فرایند
انتخاب رسانه ،نبودهاند (نیکو )1381 ،امروزه با توجه به تغییری که در دیدگاههای شناخت
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مخاطب به وجود آمده است و همچنین با در نظر گرفتن رشد فنّاوری رسانهای (ظهور کانالهای
متعدد تلویزیونی ،رادیویی ،ویدیویی ،ماهواره ،تلهتکست ،شبکههای جهانی اطالعرسانی و  )...و
نیز رقابت شدید بین رسانههای مختلف ،شناخت مخاطب بهطور جامع بیش از هر زمان دیگری
برای متصدیان رسانهها حیاتی شده است .حضور وسایل ارتباطجمعی متعدد و متنوع در دنیای
جدید سبب شده است اندیشمندان متعددی در حوزه ارتباطات به شناسایی و نظریهپردازی در
زمینه کنش متقابل تلویزیون و انسان بپردازند .بهاینترتیب نظریههای اولیه ارتباطی بر پایه
فرایندهای یکسویه بیرون از انسان ارائه شدند و سپس نظریههای بعدی ،انسانها را بهعنوان
دریافتکننده فعال در ارتباط با رسانه مطرح کردند .این سیر تحولی ازنظریهپردازی به احتمال
زیاد ،مرهون تولید ،برنامهسازی و گسترش فزاینده تماشای تلویزیون است .به دلیل چنین حجم
گستردهای از برنامهها ،امکان انتخاب و شناسایی سلیقههای بینندگان و بهطورکلی فعال بودن
مخاطبان فراهم شده است؛ بر پایه چشمانداز متأخر ،مخاطبان دارای اذهانی کاوشگر تلقی
میشوند ،ازاینرو شأن رسانهها پر کردن اذهان بینندگان نیست ،بلکه رسانهها با مالحظات جدی
اذهان در کار خود ،دوام میآورند ،اما این به معنای آن نیست که مخاطبان پراکنده و
انتخابکننده ،حامل استقالل ذهنی فزایندهای هستند و شواهدی چند نشانگر آن است نمیتوان
تأثیرات رسانهها را نادیده انگاشت و درواقع رسانههای دیداری شنیداری در فرهنگ امروزی ،ماده
اصلی فرآیندهای ارتباطاتی هستند و ذهنیت مردم بهطور اساسی با رسانهها شکل میگیرد .لذا
تأثیر اجتماعی و فرهنگی تلویزیون مساله بسیار حساس و مهمی است ،حتی میتوان گفت
تلویزیون چارچوب زبان ارتباطات اجتماعی را تعیین میکند (کاستلز.)391 :1380 ،
پس از ظهور رادیو و پسازآن تلویزیون به دلیل گستره پوششی این دو رسانه ارتباط مخاطب
و رادیو تلویزیون اهمیتی خاص یافت .نو بودن رسانه تلویزیون از یکسو و نبود شبکههای رقیاب
و تنوع رسانهها موجب شد که در بسیاری از موارد مخاطب بدون توجه به نیاز و عالقه خود به هر
آنچه از رسانه پخش میشد ،گوش فرا دهد یا آن را تماشا کند؛ اما امروزه به دلیل تعادد ،تناوع و
دگرگونی رسانههای فنی و گرم شدن بازار رقابات باین آنهاا باه دریافاتکننادگان باهصاورت
مخاطبان فعال ،تحلیلگار ،پای جاو ،پرانگیازه و منتقاد رساانههاا نگریساته مایشاود و درواقاع
دریافتکنندگان امروز صنایع رسانهای مصرفکنندگانی هستند که برخالف دورههای پیشین هار
کاالیی را مصرف نمیکنند ،بهعبارتیدیگر تنوع رسانهها و تعدد شبکهها سبب شده است مخاطب
فعال دست به انتخاب بزند درنتیجه برای متصدیان رسانهها این سؤال مطرح شده است که «چاه
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گروههایی چه برنامههایی را انتخاب میکنند؟» با چنین پرسشی مطالعات درباره مخاطب شاکلی
نو یافته است .در مرحله بعد برای پاسخگویی دقیقتر به این سؤال ،پرسش دیگری مطرح شد که
انگیزه مخاطب در انتخاب رسانه چیست و او به چه دلیل برنامهای خااص یاا رساانهای را تماشاا
میکند؟ رویکرد استفاده و رضامندی درواقع برای پاسخ به این سؤال شکل گرفت و تکامل یافت.
بهاینترتیب در این نظریه میبینیم که مسئله انتخاب پیامها از سوی مخاطبان بهعنوان یک
فرض غیرقابل تغییر مطرح میشود و استفاده مخاطبان از محتوای وسایل ارتباطجمعی باهدف
مشخصی که برای تأمین نیازهای گوناگون ایشان است ،صورت میگیرد .درک انگیزههایی که
موجب انتخاب یک رسانه میشود از اهداف صاحبنظران علوم ارتباطات در جهت شناخت
مخاطب است (نیکو.)8 :1381 ،
مخاطب فعال اماروز رساانههاا ،برمبناای نیازهاا ،انتظاارات ،زمیناههاای جامعاهشاناختی و
روانشناختی خود از رسانه استفاده یا به عبارتی رسانه را انتخاب میکند .بر همین مبنا ،رسانه بار
او تأثیر میگذارد بهگونهای که زمینهساز استفاده مجدد او از رسانه میشود .انتخاب رسانه توساط
مخاطب باعث میشود که رسانهها برای انتخاب شدن با یکدیگر رقابت کنند و درنتیجه بر مبنای
نیازها و انتظارات بالقوه خود محتوا ،قالب ،نحوه ارائه ،ساعت پخش و  ...خود را تغییر دهند تاا باا
خواستهها و نیازهای مخاطبان خود همخوانی داشته باشند.
افزایش منابع فرستنده به رقابت رسانه هاا در جهات جاذب مخاطباان هرچاه بیشاتر منجار
میشود ،مخاطبانی که امروزه با ویژگیهایی چون متنوع باودن ،فعاال باودن و گزینشای عمال
کردن نسبت به گذشته مشخص میشوند .بدین ترتیب میتوان گفت کاه یاک ماالک مهام در
ارزیابی موفقیت هر رسانهای میزان استفاده مخاطبان از آن رسانه است .در بازار رقابتی رساانههاا
هر شبکه رسالتی خاص را عهدهدار است ،شبکههای استانی در این میان عالوه بر لزوم توجه باه
نیازهای عمومی مخاطبان ،وظیفه شناخت و تأمین نیازهای مخاطبان خااص (شاهروندان اساتان
مربوطه) را با در نظر گرفتن مسائل قومی ،زبانی و فرهنگی بر عهده دارند.
طیف گستردۀ مخاطبان با نیازها و تمایالت و بهطورکلی زمینههای اجتماعی متفاوت هساتند
که با تماشای تلویزیون ،نیازهای متفاوتی را برآورده میسازند و رضاایتمندیهاای مختلفای نیاز
کسب میکنند .ازاینرو امروزه مطالعه رفتار رسانهای مخاطبان تلویزیون بخش مهمی از مطالعات
در حوزه ارتباطات و جامعهشناسی وسایل ارتباطجمعای را تشاکیل مایدهاد (ریااحی و دیگاران،
.)1387
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در حال حاضر رقابت رسانههای مختلف ،برای جذب مخاطب بیشتر است چراکه افزایش منابع
فرستنده به رقابت رسانهها منجر میشود؛ رقابتی که در جهت جذب مخاطبان هرچه بیشتر است؛
مخاطبانی که امروزه با ویژگیهایی چون متنوع بودن ،فعال بودن و گزینشی عمل کردن نسبت
به گذشته مشخص میشوند .یک مالک مهم در ارزیابی موفقیت هر رسانهای ،بررسی تعداد و
میزان استفاده مخاطبان از آن رسانه است و انگیزه یا تغییری که در رفتار مخاطب به وجود
میآورد و این ،زمانی حاصل میشود که یک رسانه دارای ویژگیهای متمایز و متفاوت نسبت به
سایر رسانهها باشد (کینگ و اندرسون.)17 :1376 ،
مخاطبان هر رسانه ،با گرایشها و تمایالت سلیقهای ویاژه ،تأثیرپاذیر از عوامال گونااگون و
دارای نیازها و انتظارات بهخصوص هستند .ازاینرو ،رسانهها نمایتوانناد بادون در نظار گارفتن
مخاطبان خود به ارزیابی میزان تأمین نیازها و خواست های آناان بپردازناد (متاانی ،حسانزاده و
فرهنگی.)184 :1392 ،
در سالهای اخیر سیاستگذاران رسانهای در ایران سعی کردهاند تا با راهانادازی شابکههاای
استانی بخشی از مخاطبان رسانهای را در این حوزه جذب نمایند .یکی از رسالتهای شابکههاای
استانی آشنا نمودن جوانان و تمامی مخاطبان با تاریخ و فرهنگ آن استان و نیز جذب مخاطباان
تلویزیونی به شبکههای استانی در رقابت با شبکههای ماهوارهای است (ساکی.)33 :1390 ،
بدیهی است در راستای سیاستگذاری فرهنگی آنچه مورد اهمیت است توجه به تفاوتهاای
فردی و اجتماعی مخاطبان است .جامعهشناسان برای مطالعه بهتر و دقیقتار انساانهاا هماواره
کوشیدهاند آنها را بر اساس تفاوتها و مشابهتهایی که دارند طبقهبندی کنند .این امار کماک
کرده تا آن ها یک یا چند نوع رفتار یا ویژگی را در گروههای مختلف بررسی کنند و به این شکل
تأثیر این گروهها را بر آن رفتار مشاهده نمایند .یکی از مفاهیمی که در جامعهشناسی برای چناین
منظوری مورداستافاده قارار گرفته اسات ،مفهاوم قشاربندی اجتمااعی اسات .ایان اصاطالح از
زمیانشناسی گرفتهشده و بیانگار سلسلهمراتاب اجتااماعی در جامعاه اسات و عباارت اسات از
دستهبندی ترتیبی انسان ها بر اساس تمایزات در وضعیتهای اقتصادی ،اجتماعی و یا رتبهبنادی
افراد بر اساس مجموعه کیفیتهای مطلوبی که در آنها مشترکاند (ربانی.)3 :1385 ،
امروزه بسیاری از جامعهشناسان برای بررسی پدیدههای اجتماعی در سطح خرد بهجای طبقاه
از مفهوم پایگاه اجتماعی ا اقتصادی استفاده مایکنناد .آنهاا بارای تعیاین پایگااه اجتمااعی ا
اقتصادی عوامل متعددی را مثل شغل ،میزان درآمد ،میزان تحصیالت ،نوع مسکن ،ناحیه محال
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سکونت و .را موردتوجه قرار میدهند( .کاظمیپور.)144 :1388 ،
تفاوتهای فردی و اجتماعی در سبک زندگی مردم تأثیرگذار است .گیادنز سابک زنادگی را
اینگونه تعریف میکند« :مجموعهای کموبیش جامع از عملکردها که فرد آنها را بکار میگیارد.
این عملکردها نهتنها نیازهای جاری او را برآورده میسازد بلکه روایت خاصی را هم که وی برای
هویت شخصی خویش برمیگزیند ،در برابر دیگران مجسمی ساازد .سابک زنادگی مجموعاهای
نسبتاً منسجم از همه رفتارها و فعالیتهای یک فارد معاین در جریاان زنادگی روزماره اسات»
( .)Giddens, 1989ساابک زناادگی زائیاااده انتخااابهااای مااردم در میااان محااادودیتهااای
ساختااریشان است و میتواند مقایسه شیوههای زندگی کشفشده در میان گاروههاای متفااوت
زندگی را نشان دهد .سبک زندگی به معنای «طرز زندگی» نیز مفهاومسازی شاده اسات کاه از
طریق ارزشها و «روشهای مصارف» شاناخته مایشاود (باباایی .)15 :1384 ،سابک زنادگی،
تجسمیافته ترجیحات فرد است که بهصورت عمل درآمده ،قابلمشاهده و دارای ماهیت طبقااتی
است .بوردیو مضامین سبک زندگی در کاالهای فرهناگی را به ترجیحاات و سلیااقههاا نسابت
می دهد .اینکه چه کاالهایی را به چه کاالهاای دیگاری و چاه رفتارهاایی را باه چاه رفتارهاای
دیگری ترجیح میدهد .درواقع شاخصهای سبک زندگی ،مصرف فرهنگی است .سابک زنادگی
دارای دو بعد است :بعد اول آن مربوط به مصرف عینی/مادی (انواع انتخاب ،نوع کاربرد امکانات)
شامل مصرف امور مادی و اجتماعی و فرهنگی است .بعد دوم مصرف ذهنی/غیار عینای (نحاوه
انتخاب ،نحوه کاربرد امکانات شامل عالئق ،ترجیحات که مساوی اسات باسالیقه و ادراک اماور)
(بوردیو 1980به نقل از فاضلی  .)1382وبر در بحثهای مربوط به سابک زنادگی باه دو عامال
«نحوه زندگی» و «شانس زندگی» بهعنوان دو مؤلفه سبک زندگی اشاره میکند .نحوه زندگی به
چگونگی انتخاب و نحوه رفتار مرتبط با آن انتخاب اشاره دارد .شانس زندگی اشااره باه شانسای
دارد که افراد در ارتباط با موقعیت اجتماعیشان در زندگی مواجه هستند .بهطورکلی از نگااه وبار،
انتخابها و شانسها در ارتباط با موقعیت اجتماعی ،بهعنوان عناصری تلقی میشوند که درنهایت
سبک زندگی را شکل میدهند .سبک زنادگی در اندیشاه وبار حاصال بساط تاأمالت او دربااره
گروههای منزلت است .گروههای منزلت اغلب سبک زندگی یا شیوههای رفتاری دارند کاه آنهاا
را از بقیه افراد جامعه متمایز میسازد .درحالی که عضویت طبقاتی باه میازان قادرت شاخص در
نظام اقتصادی داللت میکند ،گروههای منزلتی برحسب قدرتی تارمیم مایشاوند کاه از آباروی
اجتماعی یا حیثیت توزیعشده در نظام منزلتی سرچشمه میگیرد (.)Weber, 1964
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نظریهپردازان رسانه نیز به تفاوتهای فردی و اجتماعی توجه کردهاناد .ماککوایال ()1382
پسزمینه اجتماعی (مانند طبقه ،تحصیالت ،مذهب ،محایط خاانوادگی ،منطقاه محال ساکونت)
مشخصههای فردی (جنس ،سن ،سطح درآمد) نیازهای رساانهمداراناه ،ساالیق و رجحاانهاای
شخصی در خصوص ژانرها ،قالبها ،یا محتوای خاص ،عادتهاای عماومی نسابت باه مصارف
رسانه در اوقات فراغت ،آگاهی نسبت به گزینههای موجود ،زمینههاای خااص اساتفاده ،بخات و
اقبال در برابر پیامهای رسانهای را عواملی از جانب مخاطب میداند که در نحوه گزینش پیام اثار
گذارند (مککوایل  .)305 :1382بنابراین شناخت مخاطبان و نیازهای رسانهای آنها حائز اهمیت
است .همچنین شناخت طیف گسترده مخاطبان نیاز باه شاناخت اختالفاات و وجاوه اشاتراک و
افتراق آنان دارد که میتوان به تأثیر اختالف سن ،جنسیت ،وضعیت تأهال و پایگااه اجتمااعی ا
اقتصادی بر انتخاب برنامهها و میزان تماشا و توجه به آنها اشاره کرد.
همان گونه که پیشتر اشاره شد ،نظریه پایه این پژوهش نظریه اساتفاده و رضاامندی اسات.
نظریه استفاده و رضامندی ضمن فعال انگاشتن مخاطب ،بر نیازها و انگیزههای وی و تفاوتهای
فردی و اجتماعی در استفاده از رسانهها تأکید میکند و بر آن است که ارزشها ،عالیاق و نقاش
اجتماعی مخاطبان مهم است و مردم بر اساس این عوامل آنچه را میخواهناد ببینناد و بشانوند،
انتخاب میکنند .پرسش اساسی نظریه استفاده و رضامندی این است که چرا ماردم از رساانههاا
استفاده میکنند و آنها را برای چه منظوری به کار میگیرند؟ پاسخی که بهاجمال داده میشاود
این است که مردم برای کسب راهنمایی ،آراماش ،ساازگاری ،اطالعاات و شاکلگیاری هویات
شخصی ،از رسانهها استفاده میکنند (مهدیزاده.)76 :1393 ،
نظریه استفاده و رضامندی ،به دنبال علل و انگیزههایی است کاه مخاطاب را وامایدارد ،باه
طرق مختلف و اشکال گوناگون ،از رسانه استفاده کند و بدان وسایله باه ارضاای نیازهاای خاود
بپردازد (مهرداد .)147 :1380 ،نیازهایی مثل نیاز به هدایت ،امنیت ،کنش متقابل و دوری از تنش
و فراغت (مک کوایل.)73 :1382 ،
فرض اصلی نظریه استفاده و رضامندی این است که افراد مخاطاب ،کاموبایش باهصاورت
فعال ،به دنبال محتوایی هستند که بیشترین رضایت را [بارای آناان] فاراهم ساازد .میازان ایان
رضایت بستگی به نیازها و عالیق فرد دارد( .ویندال ،سیگنایزر و اولسون.)274 :1376 ،
پژوهشگران رویکرد اساتفاده و رضاامندی ،ابعااد و شااخصهاای فعاال باودن مخاطاب را
«تعمدی بودن»« ،انتخابی بودن»« ،درگیر شدن» و «سودمندی» ذکر کردهاناد .تعمادی باودن،
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استفاده هدفمند و برنامهریزیشده از رسانه و نشانه ارتباط میان فعالیات ارتبااطی و انگیازههاای
روی آوردن به رسانه است .انتخابی بودن ،به معنی آگاهانه در معرض اساتفاده از رساانههاا قارار
گرفتن است .انتخابی بودن همچنین ،استفاده از رسانه یا رضامندی مورد انتظار از مصرف رساانه
نیز تعریف شده است .درگیر شدن یعنی اینکه محتوای خاصی از رسانه ،با مخاطب ارتباط فاردی
دارد .بهعبارتدیگر ،منظور پردازش روانشناختی محتوای رسانه است .منظور از سودمندی ،بهاره
اجتماعی یا روانشناختی استفادهکننده از رسانه است (مهدیزاده.)77 :1393 ،
بنابراین بر اساس این نظریه ،شناخت تفاوتهای فردی و اجتماعی مردم مازندران و چگونگی
و چرایی رابطه آنها با استفاده از تماشای برنامههای شبکه استانی طبرستان امری ضروری است
و تنها در این صورت است که امکان ارزیابی عملکرد و سیاستگذاری رسانهای برای این شابکه
ممکن خواهد بود.
روش پژوهش
در این پژوهش به دنبال شناخت رابطه ویژگیهای جامعهشناختی مخاطبان و تماشای شبکه
استانی مازندران هستیم ،بنابراین بهترین روش برای انجام این پژوهش میدانی و از نوع پیمایشی
است .متغیرهای مستقل پژوهش ،پایگاه اجتماعی-اقتصادی ،سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل و
میزان تحصیالت مخاطبان در نظر گرفتهشده و متغیر وابسته میزان تماشای شبکه طبرستان
است .متغیر پایگاه اجتماعی-اقتصادی پس از کدگذاری شاخصها از مجموع امتیازهای میانگین
تحصیالت فرد و سرپرست خانوار ،میانگین منزلت اجتماعی فرد و سرپرست خانوار ،درآمد متوسط
خانوار ،متوسط ارزش خودروهای خانوار به ازای هر نفر از اعضای خانوار ،منطقه مسکونی،
مساحت منزل خانوار و شکل تملک منزل مسکونی محاسبه شده است و متغیر میزان تماشا از
متوسط ساعات تماشا در روز به دست آمده است.
جهت رد یا تأیید فرضیههای پژوهش ،به روش پیمایشی میادانی از ابازار پرسشانامه جهات
جمع آوری اطالعات از افراد نمونه استفاده شده است .برای این کاار از روش تصاادفی خوشاهای
چند مرحلهای استفاده کردیم .درنتیجه محلّههای شهر ساری را به عنوان خوشه انتخاب شدند .باا
انتخاب تصادفی چند بلوک از هر محلّه ،با توجّه به حجم نمونه ،بهطاور تصاادفی افارادی بارای
پاسخگویی انتخاب شدند.
پس از تکمیل پرسشنامههاا توساط افاراد نموناه ،اطالعاات جماعآوریشاده وارد رایاناه و
کدگذاری شد و بهوسیله نرمافزار اسپیاساس پردازش و آمارههاای توصایفی و اساتنباطی ارائاه
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گردید.
در سطح توصیفی با استفاده از مشخصات آماری مثل فراوانی و درصد و باا ارائاه جاداول و
نمودارها به تجزیه وتحلیل اطالعات پرداخته و در سطح استنباطی برای استنتاو دادهها با توجه به
سطح سنجش متغیرها از آزمون آنوا ،ضریب اِتا و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و رابطاه
بین متغیّرهای این پژوهش جهت رسیدن به پاسخ سؤالهای پژوهش به دست آمده است.
جامعه آماری این پژوهش افراد باالی  15سال ساکن شهر ساری است .شهر ساری
پرجمعیت ترین شهر استان مازندران است و علّت انتخاب این طیف سنّی این است که در
پاسخگویی دارای اختیار و توانایی درک و تصمیمگیری هستند.
طبق آمار تفصایلی ساال  1395مرکاز آماار ایاران ،شاهر سااری دارای  165467خاانوار و
 504298جمعیت بوده است .تعداد افرا باالی  15سال ساکن در شهر ساری ،مطابق آمار توصیفی
منتشرشده در سایت مرکز آمار ایران 407028 ،نفر است (مرکز آمار ایران.)1397 ،
بهترین روش نمونهگیری برای این پژوهش نمونهگیری احتمالی است که برای ایان کاار از
روش تصادفی خوشهای چند مرحلهای استفاده شده است .درنتیجاه محلّاههاای شاهر سااری را
به عنوان خوشه انتخاب کردیم .با انتخاب تصادفی چند بلوک از هر محلّه ،با توجّه به حجم نمونه،
بهطور تصادفی افرادی برای پاسخگویی انتخاب شدند.
برای به دست آوردن حجم نمونه با احتساب جامعه  407028نفری از فرمول آزمون کوکران
استفاده شده است .مطابق این فرمول برای این پژوهش با ساطح خطاای  5درصاد 384 ،نفار از
افراد بومی حجم نمونه این پژوهش را تشکیل میدهند .با در نظر گرفتن امکان مخادوش باودن
بعضی از پرسشنامهها و برای کاستن از خطای نمونهگیری حجم نمونه  400نفار در نظار گرفتاه
شد.
اعتبار پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه مورد تأیید قرار گرفت و برای سنجش
پایایی ،ابتدا پرسشنامه بین  50نفر از پاسخگویان توزیع شد و پاس از جماعآوری باا اساتفاده از
فرمول آلفای کرون باخ ،پایایی هر یک از متغیّرهای پژوهش محاسبه گردید .در پایان نیز پس از
به دست آوردن دادهها از پرسشنامهها ،میزان پایایی متغیّرها با استفاده از ضریب آلفاای کرونبااخ
تأیید شد.
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❖ دوره  ،14شماره ( 3پیاپی ،)35پاییز 1399

جدول  .1توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد

مرد
زن
مجموع

204
196
400

51
49
100

جدول شماره  1نشان میدهد  51درصد پاسخگویان را مردان و  49درصاد از آنهاا را زناان
تشکیل دادهاند.
جدول  .2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
سن
24-15
34-25
44-35

فراوانی
82
89
98

درصد
20/5
22/2
24/5

54-45
 55سال و بیشتر
جمع کل

80
51
400

20
12/8
100

جدول شماره  2نشان میدهد که  20/5درصد از پاسخگویان  15تا  24ساال 22/2 ،درصاد
 25تا  34سال 24/5 ،درصد  35تا  44سال 20 ،درصد  45تا  54ساال و  12/8در صاد از آنهاا
بیش از  55سال سن دارند.
جدول  .3توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تأهل
تأهل

فراوانی

درصد

مجرد
متأهل
جمع

111
289
400

27/7
72/3
100

جدول شماره  3نشان میدهد  27/7درصد از پاسخگویان مجرد و  72/3درصد آنها متأهال
بودهاند.
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جدول  .4توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیالت

جدول شماره  4نشان میدهد که  3درصد از پاسخگویان بیسواد هستند و  7درصد از آنهاا
دارای تحصیالت در سطح ابتدایی 10/7 ،درصد راهنمایی 8/5 ،درصد دبیرستان 29 ،درصد دیپلم،
 10/3درصد فوقدیپلم 25 ،درصد لیسانس و  6/5درصد از آنها دارای تحصیالت فوقلیساانس و
باالتر هستند.
جدول  .5توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پایگاه اجتماعی -اقتصادی
پایگاه اجتماعی -اقتصادی

فراوانی

درصد

بسیار پایین

42

10/5

پایین

165

41/3

متوسط

138

34/5

باال

55

13/7

جمع

400

100

در این پژوهش پایگاه اجتماعی ا اقتصادی پاسخگویان پس از کدگذاری تکتک شاخصهاا
از مجموع امتیازهای میانگین درآمد متوسط ،وضعیت سکونت (شخصای یاا اساتیجاری) ،منطقاه
مسکونی ،مساحت منزل خانوار و متوسط ارزش خودروی خانوار محاسبه شده است و درنهایت به
چهار سطح باال ،متوسط ،پایین و بسیار پایین تقسیم شده است.
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تحصیالت
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس و باالتر
جمع

فراوانی
12
28
43
34
116
41
100
26
400

درصد
3
7
10/7
8/5
29
10/3
25
6/5
100
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جدول  .6توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تماشای شبکه مازندران
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تماشای شبکه مازندران
بلی
خیر
جمع

درصد
75/5
24/5
100

فراوانی
302
98
400

جدول شماره  6نشان میدهاد کاه  75/5درصاد از نموناه  400نفاری پاساخگویان شابکه
مازندران را تماشا میکنند و  24/5درصد از آنها شبکه مازندران را تماشا نمیکنند.
جدول  .7میانگین میزان تماشای شبکه استانی بر حسب پایگاه اجتماعی ا اقتصادی پاسخگویان
طبقات پایگاه

تعداد

میانگین میزان تماشا

اجتماعی -اقتصادی
بسیار پایین
پایین
متوسط
باال
میانگین کل

پاسخگویان
42
165
138
55
400

18/64
9/18
7/87
5/20
10/22

مطابق جدول شماره  7بیشترین میانگین میازان تماشاای شابکه اساتانی مازنادران (18/64
ساعت) مربوط به پاسخگویانی است که به طبقه اجتماعی ا اقتصادی بسیار پایین تعلاق دارناد و
پاسخگویانی که پایگاه اجتماعی ا اقتصادی باالیی دارند کمترین میانگین میاازان تماشاا (5/20
ساعت) را دارا هستند.
جدول  .8توزیع ضرایب رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون برای ارتباط بین پایگاه
اجتماعی ا اقتصادی پاسخگویان و میزان تماشای شبکه مازندران
ضریب همبستگی

ضرایب رگرسیون

پیرسون

B

عدد ثابت

T

-0/257

-1/102

21/222

-5/295

سطح معنیداری
0/000

مطابق جدول شماره  8با توجه به ضریب همبستگی پیرسون که برابر  -0/257است ،ماهیت
رابطه میان میزان تماشای شبکه مازندران و پایگاه اجتماعی-اقتصادی پاساخگویان ،معکاوس و
شدّت رابطه ضعیف است و بر اساس ضریب رگرسیون ،با یک واحاد افازایش پایگااه اجتمااعی-
اقتصااادی پاسااخگویان ،میاازان تماشااای شاابکه مازناادران  -1/102ساااعت کاااهش مااییابااد.
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جدول  . 9جدول دوبعدی توزیع درصد پاسخگویان بر حسب سن و تماشای شبکه مازندران
سن تماشای
شبکه
مازندران
بلی
خیر
جمع

15-24

25-34

35-44

45-54

سال

سال

سال

سال

64/3%
35/7%
100%

75/5%
24/5%
100%

78/6%
21/4%
100%

86/7%
13/3%
100%

55
سال و
بیشتر
94/9%
5/1%
100%

مطابق جدول شماره  9بین سن پاسخگویان و تعداد پاسخگویانی که شبکه را تماشا نمیکنند
رابطه معکوس وجود دارد.
جدول  .10ضرایب همبستگی و سطح معنیداری رابطه بین سن و تماشای شبکه مازندران
Df
سطح معنیداری
خیدو
ضریب  Vکرامر
4

0/247

0/000

0/05

مطابق جدول شماره  10با توجه به ضریب همبستگی کرامر که برابر  0/247اسات ماهیات
رابطه میان سن و تماشای شبکه مازندران ،مستقیم است و شدّت رابطه ضاعیف اسات .ازآنجاکاه
سطح معنیداری آزمون خی دو  0/000و کوچکتر از  0/05است این رابطه معنیدار و قابلتعمیم
به جامعه است.
جدول  .11میانگین میزان تماشای شبکه استانی بر حسب سن پاسخگویان
سن
 24-15سال
 34-25سال
 44-35سال
 54-45سال
 55سال و بیشتر
جمع

میانگین تماشا در هفته
4/01
6/11
11/21
13/55
16/22
10/22

تعداد پاسخگویان
82
89
98
80
51
400

مطابق جدول شماره  11بیشترین میانگین میزان تماشاای شابکه اساتانی مازنادران (16/22
ساعت) مربوط به پاسخگویانی است که بیشتر از  55سال سن دارند و پاسخگویانی کاه سنشاان
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ازآنجاکه سطح معنیداری آزمون  tبرابر  0/000و کوچکتر از  0/05است این رابطاه معنایدار و
قابلتعمیم به جامعه است.
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بین  15تا  24سال است کمترین میانگین میزان تماشا ( 4/01ساعت) را دارا میباشند.
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جدول  .12ضرایب همبستگی و سطح معنیداری رابطه بین میزان تماشا و سن پاسخگویان
Df
Eta
سطح
آمارهF
ضریب R
ضریب
معنیداری
0/374

0/371

16/033

4

0/000

مطابق جدول شماره  12با توجه به ضریب همبستگی پیرسون که برابر  0/371است ماهیات
رابطه میان میزان تماشای شبکه مازندران و سن پاسخگویان ،مستقیم است و شدّت رابطه خطی،
متوسط است و بر اساس ضریب اِتا ( ،)0/374شدّت رابطه غیرخطی نیز متوساط اسات .ازآنجاکاه
سطح معنیداری آزمون  fبرابر  0/000و کوچکتر از  0/05است این رابطه معنیدار و قابلتعمایم
به جامعه است.
جدول  .13جدول دوبعدی رابطه جنسیت و تماشای شبکه مازندران
تماشای شبکه جنسیت
بلی
خیر
جمع

مرد

زن

جمع

76/5%
23/5%
100

74/5%
25/5%
100

75/5%
24/5%
100

جدول شماره  13نشان میدهد که  76/5درصد از مردها و  74/5درصد از زنها شبکه مازندران
را تماشا میکنند.
جدول  .14ضرایب همبستگی و سطح معنیداری رابطه بین جنسیت و تماشای شبکه مازندران
Df
سطح معنیداری
آزمون خیدو
ضریب فی
0/023

1

0/645

0/05

مطابق جدول شماره  14با توجه به ضریب همبستگی فی برابر  0/023است و ماهیت رابطه
میان جنسیت و تماشای شبکه مازندران ،مستقیم است و شدّت رابطه بسیار ضعیف است.
ازآنجاکه سطح معنیداری آزمون خی دو  0/645و بزرگتر از  0/05است این رابطه معنیدار
نیست.
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جدول  15میانگین میزان تماشای شبکه استانی بر حسب جنسیت
جنسیت
مرد
زن
میانگین کل

مطابق جدول شماره  ،15مردان به طور میانگین کمتر از زنان شبکه مازندران را تماشاا مای
کنند.
جدول  .16ضرایب همبستگی و سطح معنیداری رابطه بین میزان تماشا و جنسیت
Df
سطح معنیداری
آمارهF
ضریب Eta
1

0/037

0/05

0/457

مطابق جدول شماره  ،16با توجه به ضریب اِتا که برابار  0/037اسات شادّت رابطاه میاان
میزان تماشای شبکه مازندران و جنسیت پاسخگویان بسیار ضعیف است .ازآنجاکه ساطح معنای-
داری آزمون  fبرابر  0/457و بزرگتر از  0/05است این رابطه معنیدار نیست و قابلیت تعمیم باه
جامعه را ندارد.
جدول  .17جدول دوبعدی تماشای شبکه مازندران و وضعیت تأهل
تماشای شبکه وضعیت تأهل
بلی
خیر
جمع

متأهل
83%
17%
100

جمع
75/5%
24/5%
100

مجرد
55/9%
44/1%
100

جدول شماره  17نشان میدهد که  83درصد از متأهلهاا و  56درصاد از مجردهاا شابکه را
تماشا میکنند.
جدول  .18ضرایب همبستگی و سطح معنیداری رابطه بین وضعیت تأهل
و تماشای شبکه مازندران
Df
سطح معنیداری
آزمون خیدو
ضریب فی
0/283

1

0/000

0/05

مطابق جدول شماره  ،18با توجه به ضریب همبستگی فی برابر  0/283است و شدت رابطه
میان تأهل و تماشای شبکه مازندران ،شدّت رابطه ضعیف است .ازآنجاکه سطح معنیداری آزمون
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میانگین تماشا
9/29
11/15
10/22

تعداد پاسخگویان
204
196
400
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خی دو  0/000و بزرگتر از  0/05است این رابطه معنیدار است؛ یعنی در جامعه آماری هم
کسانی که شبکه را تماشا نمیکنند اغلب از میان مجرّدها هستند.
جدول  .19میانگین میزان تماشای شبکه استانی بر حسب تأهل
وضعیت تأهل

مجرد
متأهل
میانگین کل

میانگین میزان تماشا
5/39
15/05
10/22

تعداد پاسخگویان

111
289
400

مطابق جدول شماره  ،19مجردها باا میاانگین تماشاای  5/39سااعت در هفتاه نسابت باه
متأهلها با میانگین تماشای  15/05ساعت در هفته ،کمتر شبکه مازندران را تماشا میکنند.
جدول  .20ضرایب همبستگی و سطح معنیداری رابطه بین میزان تماشا و وضعیت تأهل
Df
سطح معنیداری
آمارهF
ضریب Eta
0/294

1

37/517

0/000

مطابق جدول  ،20با توجه به ضریب اتا که برابار  0/294اسات شادّت رابطاه میاان میازان
تماشای شبکه مازندران و تأهل پاسخگویان ضعیف است .ازآنجاکه ساطح معنای داری آزماون F
برابر  0/000و کوچکتر از  0/05است این رابطه معنیدار است و قابلیت تعمیم به جامعه را دارد.
بحث و نتیجهگیری
همانگونه که مشاهده میشود یافتههای پژوهش بیانگر وجود رابطه معکوس بین پایگاه
اجتماعی ا اقتصادی و تحصیالت پاسخگویان با میزان تماشای شبکه استانی و رابطه مستقیم
بین سن و وضعیت تأهل پاسخگویان با میزان تماشای شبکه استانی است .همچنین با توجه به
یافتهها بین جنسیت پاسخگویان و تماشای شبکه استانی مازندران رابطه معناداری وجود ندارد.
طبق نظریه استفاده و رضامندی استفاده بیشتر به معنی جلب رضایت بیشتر است و بالعکس؛
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که برنامههای شبکه مازندران کمتر به نیازهایی افراد با پایگاه
اجتماعی-اقتصادی باالتر پاسخ میدهند و رضایت آنها کمتر جلب میشود ،درنتیجه تمایل آنها
نیز نسبت به تماشای این شبکه کمتر است .این رضامندیِ کمتر هم میتواند از منظر محتوایی
باشد هم فرآیندی .به این معنی که افرادی که دارای پایگاه اجتماعی-اقتصادی باالترند ممکن
است از محتواهای ارائهشده در شبکه مازندران رضایت کمتری داشته باشند و یا ارزش کمتری

رابطه ویژگیهای جامعهشناختی شهروندان 109 ❖ ...
❖ دوره  ،14شماره ( 3پیاپی ،)35پاییز 1399

برای قرار گرفتن در فرآیند ارتباط با این شبکه قائل باشند؛ یعنی این رضایت کمتر هم میتواند از
منظر کاربردی باشد (محتواهای ارائهشده کاربرد زیادی در زندگی روزمره آنها ندارد) وهم از
منظر هویت فرهنگی (مخاطب میان خود و شبکه استانی و فرهنگ بومی قرابت هویتی احساس
نمیکند)؛ بنابراین افراد با پایگاه اجتماعی ا اقتصادی باالتر به رسانهها و شبکههایی گرایش پیدا
میکنند که آنها را از منظر اجتماعی و اقتصادی مفیدتر بدانند و ازنظر هویت و پایگاه احساس
نزدیکی با آنها داشته باشند .با توجه به گسترش رسانههای بیگانه و موضوع جهانیشدن و نیز
دسترسی بیشتر افراد با پایگاه اجتماعی-اقتصادی باالتر به رسانهها و فنّاوریهای جدید ،این
طیف از مخاطبان ،ارزش و اهمیت کمتری برای فرهنگ بومی و رسانههای محلی قائلاند.
میان تماشای شبکه و سن پاسخگویان رابطه مستقیم وجود دارد؛ یعنی با افزایش سان تعاداد
کسانی که شبکه را تماشا میکنند افزایش پیدا میکنند ،به بیانی دیگر کسانی که شبکه را تماشاا
نمیکند بیشتر از سنین پایین هستند .همچنین میان میازان تماشاای شابکه و سان نیاز رابطاه
مستقیم برقرار است .به این معنی که با افزایش سن تعداد ساعات تماشاا نیاز افازایش ماییاباد؛
بنابراین فرضیات تحقیق مبنی بر اینکه میان تماشا و سان و میاان میازان تماشاا و سان رابطاه
معنادار وجود دارد ،تأیید میشوند .با توجه به نظریه استفاده و رضامندی شبکه مازندران در تأمین
نیازها و عالیق سنین پایینتر و جوانتر موفقیت کمتری داشته است .خصوصاً جوانان جهت رفاع
نیازهای خود در مقولههای استفاده از رسانه مانند فراغت ،روابط شخصای (ساودمندی اجتمااعی
اطالعات در صحبتها) ،هاویت شخصی و بیشتر گارایش به رسااانههاای جدیاد و باروز مانناد
بازیهای رایانهای و شبکههای اجتماعی دارند و این باعث میشود که تمایلشان به شبکه استانی
کمتر باشد.
با توجه به یافتههای پژوهش میان وضعیت تأهل و تماشای شابکه مازنادران رابطاه معناادار
وجود دارد .به این معنی که با توجه به جدول  ،17بیش از  80درصد افراد متأهل شبکه مازنادران
را تماشا میکنند درصورتیکه تقریباً نیمی از مجردها تمایل به تماشاای شابکه مازنادران دارناد.
همچنین بین وضعیت تأهل و میزان تماشای شبکه مازندران (تعداد ساعات تماشا در هفته) رابطه
معناداری برقرار است .به این معنی کاه میاانگین میازان تماشاای متأهالهاا تقریبااً ساه برابار
مجردهاست؛ بنابراین فرضیههای پژوهش مبنی بر اینکاه باین وضاعیت تأهال و تماشاا و باین
وضعیت تأهل و میزان تماشای شبکه رابطه معناداری وجود دارد تأییاد مایشاوند .طباق نظریاه
استفاده و رضامندی اقبال سه برابری متأهلها نشاندهناده ایان اسات کاه برناماههاای شابکه
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مازندران بیشتر خانوادگی و مناسب و پاسخگو به نیازها و عالیق متأهلهاست و این کمتر موجب
جلب رضایت مجردها و تمایل آنها به تماشای شبکه مازندران میشود.
باید توجه داشت که سبک زندگی در مصارف رساانهای تأثیارگااذار اسات .سابک زنادگی
پایگاههای اجتماعی ا اقتصادی متفاوت و همینطور سنین مختلاف ،مجردهاا و متأهالهاا و ...
نیازهای جاری متفاوتی هم میطلبد و بر عملکردها و انتخابها و سالیق و ارزشها و رفتارهاای
افراد تأثیرگذار است.
همچنین بر اساس نتایج به دست آمده میان تماشا و جنسیت و نیز میان میزان تماشای شبکه
مازندران و جنسیت رابطه معنیداری به دست نیامده است .به این معنی که میان ماردان و زناان
ازنظر تماشا کردن یا تماشا نکردن شبکه مازندران و نیز به لحاظ میزان تماشای شبکه مازنادران
تفاوت معنیداری وجود ندارد.
بنابراین با توجه به یافتههای این پژوهش و نظریات مصرف رسانه و سابک زنادگی ،شابکه
استانی مازندران با تأکید بر امور مربوط به استان و فرهنگ بومی نمیتواند نسبت به تفاوتهاای
فردی و اجتماعی شهروندان بیتوجه باشد و برای جذب طیف گستردهای از مخاطاب در راساتای
انجام رسالتهای خو د باید هم از منظر سودمندی و از منظر هویتی بستر را برای جلاب رضاایت
مخاطبان در طیفهای متفاوت محیا کند.
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