
 87-112/ 1399/ پاییز 35/ پیاپی  3دهم/ شماره چهار دوره/ های دیداری و شنیداریرسانهعلمی فصلنامه 
Quarterly Scientific Journal of Audio-Visual Media, Autumn 2020, 87-112 

   
 شناختی شهروندان ساری و تماشای  های جامعه رابطه ویژگی

 شبکۀ استانی طبرستان

 

 3توحید بابایی ،2، علی دارابی1نژادمحسن شاکری
 

 
 12/05/99تاریخ پذیرش:              16/09/98تاریخ دریافت:          

 

 چکیده
های تلویزیونی  ی فضای مجازی، شبکههای اجتماع ای و شبکههای تلویزیونی ماهوارهگسترش روزافزون شبکه

سراسری و استانی رسانۀ ملی را با چالش جدی جذب و حفظ مخاطب مواجه کرده است. در این راستا لزوم توجه 
های استانی ویژه در شبکه های فردی و اجتماعی مخاطبان جهت جذب و جلب رضایت ایشان بهبه تفاوت

های  ویژگین اساس این پژوهش باهدف شناخت رابطه بین شود. بر ایازپیش احساس می صداوسیما بیش
شهروندان ساروی و تماشای  )سن، جنس، تحصیالت، وضعیت تأهل، پایگاه اقتصادی ا اجتماعی( شناختی جامعه

سال ساکن  15روش تحقیق پیمایش و جامعه آماری پژوهش افراد باالی  شبکه استانی مازندران انجام شده است.
ای گیری خوشهنفر به روش نمونه 400از این میان، با استفاده از فرمول کوکران تعداد شهر ساری است که 

های  اس و آزموناسپیافزار اس های آنان به پرسشنامه تحقیق، با استفاده از نرم ای انتخاب و پاسخچندمرحله
های پژوهش بیانگر ست. یافتهوتحلیل قرار گرفته ا یرسون مورد تجزیهپ یهمبستگ یباِتا و ضر یبآنوا، ضر آماری

وجود رابطۀ معکوس بین پایگاه اجتماعی ا اقتصادی و تحصیالت پاسخگویان با میزان تماشای شبکه استانی و 
ی است. همچنین با توجه به شبکه استان یتماشارابطه مستقیم بین سن و وضعیت تأهل پاسخگویان با میزان 

 بکه استانی مازندران رابطه معناداری وجود ندارد.ها بین جنسیت پاسخگویان و تماشای شیافته
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 مقدمه

ای، حفظ و توسعه فرهنگ جامعه و انسجام اجتماعی آن اساسی بقا و پیشرفت هر جامعه الزمۀ
ویژه در چند دهۀ اخیر  های شگرف که در سدۀ گذشته، بهیها و دگرگوناست. متأسفانه پیچیدگی
های  های جدید در شیوۀ زندگی مردم پدیدار شد، روند فروپاشی فرهنگبه سبب پیدایش رسانه

شوند تسریع نموده است. نوبه خود هر یک سندی از فرهنگ ملّی محسوب می بومی را که به
 یاییجغراف ۀاز گستر یران کها همچون (. پرواضح است در کشوری47: 1381)نصری اشرفی، 

بوم  و زیست وردار استابرخ یاریبس یمیو اقل ینژاد ای،فرهنگ ،محیطی پهناور و از تنوع زیست
ها هویت مردم و همگارایی ملای  های متعاددی است، عدم توجه به آنفرهنگها و خرده قومیت

ملی و مشارکت عمومی برای همگرایی  بر همبستگی و اتحاد رو تکیه را به خطر می اندازد. ازاین
انداز های قومی یکی از الزامات جمهوری اسالمی ایران برای تحقق سند چشمها و گروهاقلیت
ریزی و تالش  است. بدیهی است تحقق این مهم مستلزم برنامه ساله عنوان شده بیست
نهادها در این  ترین های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است و یکی از مهم بخش

با  یزرسانه نها هستند. در کشوری با تنوع فرهنگی و قومیتی همچون ایران،  زمینه رسانه
های  تنوع سلیقهو همین روست  و رسوم گوناگون روبه یینها، نژادها و آ از فرهنگ یمخاطبان

 یستأس یلاز دال یکی کشور،نقاط  یهای متعدد در اقص فرهنگ مخاطبان و وجود خرده
 یهای محل با پرداختن به مظاهر فرهنگ یمحل یها رسانه شک یب بوده است. یهای استان هشبک

به  ینادههای آ به نسل یهای محل فرهنگ ینحفظ و انتقال ا یت،در تقو یعامل مهم ی،و بوم
رسانی رویدادهای داخلی  های استانی در کنار اطالعشبکه در همین راستاست که روند و شمار می

های بومی و توجه به تنوع فرهنگای در  ا وظیفه بازیابی، حفظ و توسعه فرهنگو خارجی، ب
-راستاای کنترل و مدیریت بهتر افکار عمومی، ثبات و انسجام اجتماعی، گسترش و بیان تجاربه

با  استانیهای  شبکهاند. پرواضح است که اندازی شدهپذیری راههای مشاترک و تحقق جامعه
از  یزهای متما ویژگی یگرو د یو زبان یفرهنگ، تنوع قوم های خرده ز قابلیتتوجه به برخورداری ا

 جای مانده از گذشته های به حفظ و اشاعه ارزشبا برخوردارند و  یخاص یتاز اهم ،کل جامعه
شبکه استانی طبرستان )سیمای مازندران(  د.نفراهم ساز یمل ییرا برای همگرا ینهزم توانند می

افتتاح گردید و مورد  1377های استانی در سال منظور پوشش برنامه ف و بهنیز ذیل همین اهدا
منظور  به 1350مرکز مازندران در سال  یمایسبرداری قرار گرفت. البته شایان ذکر است بهره

فرستنده کم قدرت سوردار افتتاح شد و آغاز به کار نمود. در  یقاستان از طر هایپوشش برنامه
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متفاوت در  های تکرارکننده و قدرت پرقدرت، کم  یزیونیتلو های ستندهبا نصب فر 1354سال 
 یزیونیتلو های قرار دهد. برنامه وششرا تحت پ یشترینقاط مختلف استان، توانست مناطق ب

که از  شد یکوچک پخش م یویاستود یک)آنالوگ( از  وسفید یاهصورت س به 1368مرکز تا سال 
شدن  یسال از استان یکشد. پس از  یامه یزن یرنگ های نامهو پخش بر یدتول ییسال توانا ینا

 یدمصادف با ع 1377 ینو ششم فرود یستب یخمازندران در تار یمایس یشبکه صدا، شبکه استان
 اصفهان و خراسان افتتاح شد و مورد بهره های مرکز بعد از استان ینعنوان سوم خم، به یرغد

 یمای)صداوس شد یشبکه پخش م ینساعت برنامه از ا 8از  یشقرار گرفت که روزانه ب برداری
 یپخش م یشبکه مازندران به زبان بوم های درصد از برنامه 20(. حدود 1397مرکز مازندران، 

که به ترویج فرهنگ بومی می شبکه  ینا ینندهپرب های ( و از برنامه1395 یان،)عامر شوند
علی رغم توجه به فرهنگ بومی  نام برد.بوردکا و کاکرون را  شو، یمازرون توان یمپردازند 

های بومی دیگر در  مازنی در این شبکه می توان گفت فرهنگ مازندران نیز مانند فرهنگ
ای و نیز های تلویزیونی ماهوارههای بیگانه در شبکه ای فرهنگشرایطی که هجوم تبلیغ رسانه
و موجب فراموشی فرهنگ و توجه و تمایل مردم به خود هستند  در فضای مجازی، درصدد جلب

شوند، با خطر تضعیف و فراموشی روبروست و این حقیقتی است که عدم توجه هویت خودی می
 (.9: 1380یوسفی، ) به فرهنگ بومی، حاصلی جز ازخودبیگانگی و دور شدن از اصالت خود ندارد

ه بخاش  ازجمله مسائل اساسی که در راه توساعۀ اساتان مازنادران وجاود دارد عادم توساع       
های اساتانی در حفاظ   های فرهنگی استان و نیز ضعف رسانهفرهنگ، متناسب با نیازها و ظرفیت

 (.33: 1394جایگاه فرهنگ مازندران است )نیکخواه، 
ها، بدیهی است ایفای  فرهنگ ها در حفظ و گسترش خرده با توجه به اهمیت نقش رسانه

توجه و حفظ و نگهداشت مخاطبان است و  های محلی در این زمینه منوط به جلب نقش رسانه
پژوهی و توجه به نیازهای متفاوت مخاطبان در استفاده از دستیابی به این هدف مستلزم مخاطب

نقش شبکه استانی و ازجمله شبکه طبرستان در راستای  هاست. در این راستا الزم است رسانه
قرار گیرد تا مدیران و  ها موردبررسی سیاستگذاری جهت جذب مخاطبان و جلب رضایت آن

ای و مطابق هایی مطلوب از منظر کمی و کیفی و کامالً حارفهسازان بتوانند با تولید برنامهبرنامه
با نیازها، روحیات و انتظار مخاطبان مازندرانی، رساالت خود را انجام داده و در صحنۀ رقابت با 

که مخاطبان شبکۀ  نشوند. ازآنجاییای مردم مازندران حذف های رقیب، از سبد رسانهرسانه
دلیل تفاوت در ساخت و دهند، بهها و طبقات مختلفی از مردم تشکیل میمازندران را گروه
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شان از منظر فردی و اجتماعی، سالیق و نیازهای متفاوتی دارند. به همین دلیل با تکوین زیستی
های متعدد دلیل وجود رسانهو نیز به توجه به رسالت شبکۀ استانی و اهمیت کارکردهای آن

ها ضروری است و این مهم  رقیب، وسعت بخشیدن به گسترۀ مخاطبان و جذب حداکثری آن
 ها نسبت به شبکه استانی و تمایل و انتظارات آن های اقشار و طبقات مردمتنها با شناخت تفاوت

این اساس هدف این پذیر خواهد بود. بر سازی در این راستا، امکانو سیاستگذاری و برنامه
شناختی مخاطبان و تماشای شبکۀ استانی مازندران است تا  پژوهش شناخت رابطۀ عوامل جامعه

شناختی مخاطبان در  های جامعه از این رهگذر بتواند با مشخص نمودن نقش هر یک از ویژگی
از مخاطبان  تری سازان این رسانۀ استانی تصویر روشن تماشای شبکۀ استانی، به مدیران و برنامه

ای در راستای جذب و  ای ایشان بدهد و به سیاستگذاری رسانه های رسانه ها و گرایش و تفاوت
 یجه تقویت فرهنگ بومی کمک نماید.درنتحفظ مخاطبان و 

 

 پیشینه پژوهش
ای  توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته های تلویزیونی استانی را می های مرتبط به شبکه پژوهش

اند  های استانی را موردبررسی قرار داده ها و کارکردهای شبکه کلی و عمومی نقش صورت که به
 ازجمله:

 یالگو»( با عنوان 1395ی )محمدعلی مختار وزاده یاهلل قربانوجه، زاده فتاح شریفپژوهش  
 ؛«یرانا یاسالم یجمهور یصداوسیما یمراکز استان یهای فرهنگ مشی خط ینتدو

و الزامات  یرانا یتنوع فرهنگ»( با عنوان 1394و میرحسن آذری )مطالعه مسعود کوثری  
 ؛«(یرانا یاسالم یجمهور یصداوسیما یهای استان شبکه یای )مطالعۀ مورد رسانه یاستگذاریس
 یمطلوب برا یراهبردها ینتدو»( با عنوان 1397بیان ) تحقیق سیاوش صلواتیان و ابوذر خوش 

؛ «و کارشناسان رسانه یرسانه مل یرانمد یدگاهاز د یماصداوس یاستان یزیونیهای تلو شبکه
 یاستان یها شبکه یبند و رتبه یابیمدل ارز یطراح»( با عنوان 1397پژوهش حسین بختیاری )

 و ... ؛« یارهچندمع گیری یمتصم یکردبا رو یماصداوس
اً صورت مطالعه ماوردی شابکه تلویزیاونی اساتانی خااص و عمادت       ها نیز به برخی از پژوهش

اند. از آن جمله  های استانی و )نه مخاطبان شبکه( موردبررسی قرار داده عملکرد شبکه را در حوزه
نقاش  »( باا عناوان   1390توان به پژوهش مهرداد نصایری طهرانای و اساماعیل کاووسای )     می

 یجاان هاای آذربا  اساتان  یمطالعاه ماورد   ا یفرهنگ بوم یتدر تقو یاستان یزیونیهای تلو شبکه
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 ؛«و زنجان یلاردب ی،شرق یجانذرباآ ی،غرب
نقاش  »( با عنوان 1394ی )آب یانمحبوبه م و یلیعق یدوحیدس ی،نسترن خواجه نورپژوهش  

 ؛«یفرهنگ بوم یتخوزستان در تقو یشبکه استان
 یطراحا »( باا عناوان   1392مطالعه اکبر نصرالهی، محمدعلی هرمزی زاده و سمیه باباایی )  

 ؛«ینمرکز قزو یمایس یها در شبکه استان فرهنگ خرده تیریمد یمطلوب برا یراهبردها
در شبکه  یفرهنگ بوم» ( با عنوان1394اهلل احمدزاده کرمانی و علی سلطانی ) تحقیق روح 

 ؛«مرکز کرمان یمایس یاستان
مطالعاه  »( باا عناوان   1396ی )اقباال  یهسام  و پور یزاده اقدم، صمد عدل صمد رسول پژوهش
 ؛«مخاطبان یمل یتسهند با هو یی شبکه استانها برنامه یرابطه محتوا

ای  مقایساه  یبررسا »( باا عناوان   1389زاده و جاواد محماودی )  پژوهش محمدعلی هرمزی 
 ؛«یهای شبکۀ استان و طالب شهر قم از برنامه یانو انتظار دانشجو یاستفاده، رضامند

 یهسارما  یشافازا  آفتااب در  ینقش شبکه اساتان  یبررس»( با عنوان 1398مقاله امیر ساکی ) 
 ؛«کارگران شهر اراک یندر ب یاجتماع

و  یات هو یات عملکرد شابکه اشاراق در تقو   یابیارز»( با عنوان 1392مقاله حسین نوروزی )
 ؛«یمل یهمبستگ

( باا عناوان   1398) ساوق  یاان علو یاثم م و زاده اقدم صمد رسول ی،سراب ییبقا یعلپژوهش 
 ؛  «سهند یشبکه استان یها برنامهزبان در  مخاطبان ترک یقوم یتهو ییبازنما»

در  یمحل یها نقش رسانه»پژوهش صدیق ببران، فریبا غفوری و حوریه دهقان شاد با عنوان 
 ؛ «کردستان یاستان یزیونیشبکه تلو یمورد یبا بررس یبوم یتبازتاب فرهنگ و هو

 سیربر اب جامعه فرهنگی مهندسیدر  ملی سانهر نقش»( با عناوان  1398مقاله حسن باویر ) 
 اشاره کرد.« میالا مرکز ستانیا شبکه
های اساتانی   شود تاکنون کمتر پژوهشی در حوزه مخاطبان شبکه گونه که مشاهده می همان 

رو، در اداماه باه برخای    تفااوت مااهوی پاژوهش پایش     الوصف برای بیاان  انجام شده است. مع
 شود: ه میهای استانی صداوسیما اشار های مرتبط با شبکه های پژوهش یافته

( باا عناوان   1391زاده )کیاا و هاادی رحماان    اصاغر  یعلا زاده، در پژوهش سیدمحمد مهادی 
 یشابکه اساتان   یهاا  دانشگاه کردستان از برنامه یاندانشجو یاستفاده و رضامند یزانم یبررس»

 یرهاای متغ یناساتفاده و رضاامندی، رابطاه با     یهتالش شده است تا با استفاده ازنظر« کردستان
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 یرهاای ( و متغیگار د یهاا  مخاطبان، فعال بودن مخاطبان و اساتفاده از رساانه   یازهای)ن مستقل
 9کردساتان( در قالاب    یشابکه اساتان   یهاا  رضامندی از برناماه  میزان استفاده و یزانوابسته )م

باا فان    یمایشیبه ضرورت و مناسبت موضوع، از روش پ در این بنا. یردموردبررسی قرار گ یهفرض
دانشاگاه   یاندانشاجو  یاه مشاتمل بار کل   ین تحقیق. جامعه آماری اه استاده شدپرسشنامه استف

و بار اسااس فرماول     ی ا تصاادفی  ا خوشاه  یا دومرحلاه  یریگ کردستان است که با روش نمونه
و سپس اطالعات  یعتوز یاننفری از دانشجو 400نمونه  ینب شده یطراح یها کوکران، پرسشنامه

هاای پاژوهش نشاان     شده است. یافتاه  لیتحلاس اسپیاس افزار با استفاده از نرم شده یگردآور
 :دهد یم
  کردستان یشبکه استان یها استفاده آنان از برنامه یزانفعال بودن مخاطبان با م یزانم ینب 

  معناداری وجود دارد. رابطۀ
  رضامندی آنان از یزانفعال بودن مخاطبان با م یزانم ینمعناداری ب ۀرابط یچگونهه 

  کردستان وجود ندارد. یشبکه استان یها مهبرنا
  شبکه یها استفادۀ آنان از برنامه یزانمخاطبان با م یازهایارضاء ن ینمعناداری ب ۀرابط 

 کردستان وجود دارد. استانی
  شبکه یها رضامندی آنان از برنامه یزانمخاطبان با م یازهایارضاء ن ینمعناداری ب ۀرابط 

  .کردستان وجود دارد استانی
 استفاده و رضامندی از شبکه یزانهای همسو و م استفاده از رسانه ینمعناداری ب ۀرابط 

 های همسو توسط فرد که هرچه استفاده از رسانه صورت نیکردستان وجود دارد. بد استانی
 .ابدی یم یشکردستان افزا یاستفاده و رضامندی او از شبکه استان یزانم یابد، افزایش

 استفاده و رضامندی از شبکه یزانو م یرهمسوهای غ استفاده از رسانه ینمعناداری ب ۀرابط 
که با  دهد ینشان م یردو متغ ینب یمنف یهمبستگ یبکردستان وجود دارد. ضر استانی

 .ابدی یکاهش م یا یشدر جهت مخالف افزا یگرید یرهاهرکدام از متغ یا کاهش یشافزا
( باا عناوان   1395) فرازمناد  یدمحمدساع  و یعینمانادانا صا   یا،ن یلواسان ینادر صادق پژوهش

روش باه  « زاگرس )کرمانشااه(  یمخاطبان از شبکه استان یتمندیمؤثر در رضا یعوامل اجتماع»
کاه بار   ه سال به باال شهر کرمانشاه بود 15پژوهش افراد  یجامعۀ آمارانجام شده است  یمایشیپ

  عنوان نمونه انتخاب نفر به 300گان و جدول مور یا چندمرحله یا خوشه یریگ اساس روش نمونه
حفاظ   یکرمانشاه در راستا یهای شبکۀ استان که برنامه دهد یمهای پژوهش نشان  یافتهاند.  شده
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مخاطبان رابطه نادارد در   یشبکه با تعلق قوم ینهای ا و برنامه یستمخاطبان کرد ن یبوم یتهو
وجاود   یها رابطاۀ معناادار   از برنامه یتو رضا یقوم یتهو ینکه باست از آن  یحاک یجضمن نتا

کناد   می یتوجه کم یتیهو یها کرمانشاه به مؤلفه یاند که شبکۀ استان گرفته یجهنت محققاندارد. 
 است. یشبکۀ استان ینهای ا از برنامه یتیامر منجر به نارضا ینو هم

ش شابکه  نقا »( در پژوهش خود با عنوان 1392نوشین آقاجانی، صدیقه ببران و امیر رفعتی )
هاا   گاناه رساانه   چهاار بر عملکرد  دیبا تأک« تلویزیونی باران بر ترویج فرهنگ بومی استان گیالن

عملکارد شابکه    یو سارگرمی و فراغات باه بررسا     یرساان  شامل آگاهی بخشی، آموزش، اطالع
 310اند. هدف اصلی تحقیق که باه روش پیمایشای و باا نموناه      الن پرداختهیاستان گ یزیونیتلو

اند، انجام شده  انتخاب شده یا صورت تصادفی خوشه ساله سیاهکل که به 64تا  15از مردم نفری 
تا چه میزان تحت تأثیر شبکه استانی باران به حفظ  ها یالنیاست، بررسی این موضوع است که گ

اند. نتایج پژوهش حاکی از اثر معنادار شابکه اساتانی    و نگهداری فرهنگی بومی خود تشویق شده
است. بدین معنا که شبکه تلویزیونی استانی باران در اشاعه  یالندر ترویج فرهنگی بومی گ باران

مناساب و سااخت    یزیا ر موفق بوده اسات، ولای بایاد باا برناماه      یالنو ترویج فرهنگ بومی گ
 اثرگذاری بر مخاطب را افزایش دهند. میزانتلویزیونی جذاب  یها مجموعه
بررسی میازان اساتقبال   »کارشناسی ارشد خود با عنوان  هنام( در پایان1376) یمحمد جالل

که باه  « های محلی تلویزیونشهروندان استان کردستان نسبت به افزایش و تهیّه و پخش برنامه
نفر انجام شده است، به بررسی میزان رضامندی شاهروندان   385روش پیمایش و با حجم نمونه 

شبکه استانی و همچنین سنجش میزان استقبال  های شبکه سراسری واستان کردستان از برنامه
های محلی که نشأت گرفتاه از بافات   از ایجاد شبکه استانی و افزایش برنامه موردمطالعه تیجمع

دهنده واقعیات اجتماعی ساکنان این منطقه است پرداخته فرهنگی و اجتماعی و اقلیمی و انعکاس
های  برنامه پخش و کردستان از افزایش تهیهشهروندان استان  دهد تحقیق نشان مینتایج  .است

بسیار زیاد  و زیاد به میزان پاسخگویاندرصد از  3/92درمجموع  کنند.مختلف محلی استقبال می
از میازان رضاایت شاهروندان اساتان      ماورد . در کنناد  های شبکه اساتانی اساتقبال مای    از برنامه

رضاایت   ،هاا ان نسبت باه ایان برناماه   درمجموع اکثریت پاسخگوینیز  های سراسری سیما برنامه
 .اندمتوسطی داشته

تأثیر پایگاه اجتماعی » کارشناسی ارشد خود یا عنوان نامه ( در پایان1387) حسینی سیدسعید 
 انجام شاده  یمایشروش پکه به « آموزان از اینترنتا اقتصادی والدین بر چگونگی استفاده دانش
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ان همدان و حجام نموناه   اوزان مقطع متوسطه شهرستآممجموعه دانش آن یآمار ۀجامع و است
هاا و  سو ناابرابری  از یککه  ، به این نتیاجه رسیاده استنفر است 380بر اساس فرمول کوکران 

ها و امکانات زندگی تا حد زیاادی  ، فرصتها یو آگاهآموزان در زمینه اطالعات های دانشتفاوت
هاا را باه    ها آنها و تفاوتاز سوی دیگر این نابرابری ناشی از جایگاه طبقاتی خانواده آنان است و

آماوزان  دهد. بر اساس نتاایج ایان تحقیاق داناش    های خاصی از اینترنت سوق میسمت استفاده
های باالتر آشنایی بیشتری با امکانات مختلف اینترنتی داشته و بیشتر از اینترنات  متعلق به پایگاه

ها رضایت کمتری از گمناامی در ارتباطاات اینترنتای     چنین آناستفاده خالقانه و علمی دارند. هم
کنناد.  یابی و ایجاد ارتباطات عاطفی استفاده مای کمتر از این وسیله برای دوست جهیدرنتداشته و 

آموزان متعلق به پایگاه اجتماعی ا اقتصادی پایین، باه خااطر شارایط نامسااعد      دانش که یدرحال
شاوند و از  ی از اینترنات مای  ابی دوستهای عاطفی و به استفاده اجتماعی و فرهنگی، بیشتر مایل

 امیار سااکی   مانناد. ی مفیاد از اینترنات باازمی   طورکل بههای علمی، خالقانه و یادگیری و استفاده
 به نتایج زیر رسیده است:« های بومی های استانی و تقویت فرهنگشبکه»مقاله ( در 1390)
استانی افالک و میزان آگاهی از فرهنگ بومی رابطه مساتقیم  . بین مدّت زمان تماشای شبکه 1 

 وجود دارد؛
. بین مدّت زمان تماشای شبکه استانی افالک و میزان عالقه به فرهنگ بومی رابطه مساتقیم  2 

نفری از افاراد بااالی    400محقق در این پژوهش که با روش پیمایش و با نمونه  وجود دارد.
گیرد که شبکه استانی افاالک  باد انجام شده است، نتیجه میسال ساکن شهرستان خرّم آ 15

 در تقویت فرهنگ بومی استان لرستان موفّق بوده است.
های  های انجام شده در مورد شبکه شود عمده پژوهش که مشاهده می گونه همانی: بند جمع

العه رابطه تلویزیونی استانی به لحاظ موضوع و محتوا با این پژوهش تفاوت اساسی دارند و مط
 های استانی چندان مسبوق به سابقه نیست. شناختی مخاطبان و تماشای شبکه عوامل جامعه

 

 چارچوب نظری
و شد عنصری محوری در نظر گرفته به عنوان  یززمان با ظهور علم ارتباطات، مخاطب ن هم 

نقش  متفاوت به یکردهایهای مختلف شناخت مخاطب با رو . دیدگاهقرار گرفت یبررسمورد 
های مختلف با توجه به رسالت و  نظام یگراند. از سوی د مخاطب و رابطه آن با رسانه نگریسته

 یندیک منکر نقش پراهمیت مخاطب در فرا اند، اما هیچ کرده یهدف خود مخاطب را بررس
های شناخت  که در دیدگاه ییری( امروزه با توجه به تغ1381 یکو،اند )ن نبودهرسانه، انتخاب 
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های  ای )ظهور کانال با در نظر گرفتن رشد فنّاوری رسانه ینوجود آمده است و همچن ب بهمخاط
...( و  رسانی و اطالع یهای جهان تکست، شبکه ماهواره، تله یدیویی،و یویی،راد یزیونی،متعدد تلو

 یگریاز هر زمان د یشطور جامع ب های مختلف، شناخت مخاطب به رسانه ینب یدشد یز رقابتن
 یایجمعی متعدد و متنوع در دن ارتباط یلشده است. حضور وسا یاتیها ح متصدیان رسانه برای

پردازی در  نظریه و ناساییمتعددی در حوزه ارتباطات به ش یشمندانسبب شده است اند یدجد
 یهبر پا یارتباط یههای اول نظریه بیترت نیا و انسان بپردازند. به یزیونتلو کنش متقابل ینهزم
عنوان  ها را به انسان ،های بعدی از انسان ارائه شدند و سپس نظریه یرونب سویه یک ایایندهفر

ه احتمال پردازی ب ازنظریه لیتحو یرس ینکننده فعال در ارتباط با رسانه مطرح کردند. ا دریافت
حجم  ینچن یلاست. به دل یزیونتماشای تلو یندهسازی و گسترش فزا برنامه ید،مرهون تولزیاد، 
طورکلی فعال بودن  و به ینندگانهای ب سلیقه ییها، امکان انتخاب و شناسا ای از برنامه ردهگست

 یکاوشگر تلق یمخاطبان دارای اذهان ،انداز متأخر چشم یهشده است؛ بر پا  مخاطبان فراهم
ها با مالحظات جدی  بلکه رسانه یست،ن ینندگانردن اذهان بکها پر  شأن رسانه رو نی، ازاشوند یم

که مخاطبان پراکنده و  یستبه معنای آن ن ین، اما اآورند یدوام م ،اذهان در کار خود
توان  است نمی نهستند و شواهدی چند نشانگر آ یا ندهیفزا یکننده، حامل استقالل ذهن انتخاب

ماده  ،در فرهنگ امروزی یداریشن یداریهای د انگاشت و درواقع رسانه یدهها را ناد رسانه راتیتأث
. لذا ردیگ یها شکل م با رسانه یطور اساس مردم به یتهستند و ذهن یارتباطات یندهایفرآ یلاص

توان گفت  می یاست، حت یحساس و مهم یارمساله بس یزیونتلو یو فرهنگ یتأثیر اجتماع
 (. 391: 1380 کند )کاستلز، می یینرا تع یچارچوب زبان ارتباطات اجتماع یزیونتلو

دو رسانه ارتباط مخاطب  ینا یگستره پوشش یلبه دل یزیونازآن تلو پسو  یواز ظهور راد پس
 یاب های رق و نبود شبکه سو یکاز  یزیون. نو بودن رسانه تلویافتخاص  یتیاهم یزیونتلو یوو راد

و عالقه خود به هر  یازاز موارد مخاطب بدون توجه به ن یاریها موجب شد که در بس و تنوع رسانه
تعادد، تناوع و    یلآن را تماشا کند؛ اما امروزه به دل یا، گوش فرا دهد شد یمآنچه از رسانه پخش 

صاورت   باه  کننادگان  افات یهاا باه در   آن ینو گرم شدن بازار رقابات با   یهای فن رسانه یدگرگون
شاود و درواقاع    مای  یساته هاا نگر  و منتقاد رساانه   یازه انگپر ،جاو  یپا  یلگار، مخاطبان فعال، تحل

هار   یشینپ یها هستند که برخالف دوره یکنندگان مصرف یا رسانه عیامروز صنا کنندگان افتیدر
ها سبب شده است مخاطب  ها و تعدد شبکه تنوع رسانه گرید یعبارت کنند، به را مصرف نمی ییکاال

چاه  »شده است که   سؤال مطرح ینها ا برای متصدیان رسانه جهیفعال دست به انتخاب بزند درنت
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 یمطالعات درباره مخاطب شاکل  یپرسش ینبا چن« کنند؟ ا انتخاب میر یهای هایی چه برنامه گروه
مطرح شد که  یگریسؤال، پرسش د ینتر به ا دقیق ییاست. در مرحله بعد برای پاسخگو یافتهنو 
ای را تماشاا   رساانه  یاا ای خااص   برنامه یلو او به چه دل یستمخاطب در انتخاب رسانه چ یزهانگ
  یافت.سؤال شکل گرفت و تکامل  ینمندی درواقع برای پاسخ به ااستفاده و رضا ویکردکند؟ ر می
 یکعنوان  ها از سوی مخاطبان به بینیم که مسئله انتخاب پیام می یهنظر ینترتیب در ا این به

جمعی باهدف  ارتباط یلشود و استفاده مخاطبان از محتوای وسا مطرح می ییرفرض غیرقابل تغ
هایی که  انگیزه کگیرد. در ، صورت میایشان استناگون گو یازهایکه برای تأمین ن یمشخص

نظران علوم ارتباطات در جهت شناخت  شود از اهداف صاحب رسانه می یک نتخابموجب ا
 (. 8: 1381یکو، مخاطب است )ن

شاناختی و   هاای جامعاه   انتظاارات، زمیناه   یازهاا، هاا، برمبناای ن   فعال اماروز رساانه   مخاطب
مبنا، رسانه بار   ینکند. بر هم رسانه را انتخاب می یبه عبارت یااستفاده شناختی خود از رسانه  روان

شود. انتخاب رسانه توساط   ساز استفاده مجدد او از رسانه می ای که زمینه گونه گذارد به او تأثیر می
رقابت کنند و درنتیجه بر مبنای  یکدیگرها برای انتخاب شدن با  شود که رسانه مخاطب باعث می

دهند تاا باا    ییر... خود را تغ انتظارات بالقوه خود محتوا، قالب، نحوه ارائه، ساعت پخش وو  یازهان
 داشته باشند. یمخاطبان خود همخوان یازهایها و ن خواسته

منجار   یشاتر هاا در جهات جاذب مخاطباان هرچاه ب      منابع فرستنده به رقابت رسانه افزایش
عمال   ینشای متنوع باودن، فعاال باودن و گز   چون  یهای که امروزه با ویژگی یشود، مخاطبان می

ماالک مهام در    یاک توان گفت کاه   می یبترت ینشوند. بد کردن نسبت به گذشته مشخص می
هاا   رساانه  یزان استفاده مخاطبان از آن رسانه است. در بازار رقابتیای م هر رسانه یتموفق یابیارز

عالوه بر لزوم توجه باه   یانم یندر ا یهای استان دار است، شبکه خاص را عهده یهر شبکه رسالت
مخاطبان خااص )شاهروندان اساتان     یازهایشناخت و تأمین ن یفهمخاطبان، وظ یعموم یازهاین

 دارند.  بر عهده یو فرهنگ یزبان ی،قوم ئلمربوطه( را با در نظر گرفتن مسا
ساتند  های اجتماعی متفاوت ه طورکلی زمینه و تمایالت و به یازهاگستردۀ مخاطبان با ن یفط

 یاز هاای مختلفای ن   سازند و رضاایتمندی  متفاوتی را برآورده می یازهایتلویزیون، ن یکه با تماشا
 تای مخاطبان تلویزیون بخش مهمی از مطالعا رو امروزه مطالعه رفتار رسانه کنند. ازاین کسب می

 ران،دهاد )ریااحی و دیگا    مای  یلجمعای را تشاک   شناسی وسایل ارتباط در حوزه ارتباطات و جامعه
1387.) 
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است چراکه افزایش منابع  یشترجذب مخاطب ب یمختلف، برا یها حال حاضر رقابت رسانه در
است؛  یشترشود؛ رقابتی که در جهت جذب مخاطبان هرچه ب ها منجر می فرستنده به رقابت رسانه

 هایی چون متنوع بودن، فعال بودن و گزینشی عمل کردن نسبت مخاطبانی که امروزه با ویژگی
بررسی تعداد و  ،ای هر رسانه یتشوند. یک مالک مهم در ارزیابی موفق مشخص می ذشتهبه گ

که در رفتار مخاطب به وجود  ییرییا تغ یزهاستفاده مخاطبان از آن رسانه است و انگ یزانم
های متمایز و متفاوت نسبت به  ویژگی یشود که یک رسانه دارا آورد و این، زمانی حاصل می می

 (.17: 1376 و اندرسون، ینگ)ک باشدها  انهسایر رس
ای ویاژه، تأثیرپاذیر از عوامال گونااگون و      ها و تمایالت سلیقه مخاطبان هر رسانه، با گرایش

توانناد بادون در نظار گارفتن      ها نمای  رو، رسانه خصوص هستند. ازاین و انتظارات به یازهان یدارا
زاده و  های آناان بپردازناد )متاانی، حسان     واستو خ یازهاتأمین ن یزانمخاطبان خود به ارزیابی م

 (.  184: 1392 هنگی،فر
هاای   شابکه  یاناداز  اند تا با راه ای در ایران سعی کرده رسانه گذاران یاستس یراخ یها در سال

هاای   شابکه  یها ای را در این حوزه جذب نمایند. یکی از رسالت استانی بخشی از مخاطبان رسانه
جذب مخاطباان   یزان و تمامی مخاطبان با تاریخ و فرهنگ آن استان و ناستانی آشنا نمودن جوان

 (.  33: 1390ی، )ساکاست  یا های ماهواره های استانی در رقابت با شبکه به شبکه تلویزیونی
هاای  گذاری فرهنگی آنچه مورد اهمیت است توجه به تفاوتبدیهی است در راستای سیاست

هاا هماواره    تار انساان   شناسان برای مطالعه بهتر و دقیقهی مخاطبان است. جامعو اجتماعفردی 
بندی کنند. این امار کماک   هایی که دارند طبقهها و مشابهتها را بر اساس تفاوت اند آنکوشیده

های مختلف بررسی کنند و به این شکل ها یک یا چند نوع رفتار یا ویژگی را در گروه کرده تا آن
شناسی برای چناین  فتار مشاهده نمایند. یکی از مفاهیمی که در جامعهها را بر آن رتأثیر این گروه

قارار گرفته اسات، مفهاوم قشاربندی اجتمااعی اسات. ایان اصاطالح از         فادهامورداستمنظوری 
اجتااماعی در جامعاه اسات و عباارت اسات از       مراتاب  سلسلهو بیانگار  شده گرفتهشناسی زمیان
بنادی  های اقتصادی، اجتماعی و یا رتبهتمایزات در وضعیتها بر اساس  بندی ترتیبی انساندسته

 (.3: 1385اند )ربانی، ها مشترک های مطلوبی که در آنافراد بر اساس مجموعه کیفیت

ی طبقاه  جا بههای اجتماعی در سطح خرد شناسان برای بررسی پدیدهامروزه بسیاری از جامعه
هاا بارای تعیاین پایگااه اجتمااعی ا        کنناد. آن یاز مفهوم پایگاه اجتماعی ا اقتصادی استفاده ما  

اقتصادی عوامل متعددی را مثل شغل، میزان درآمد، میزان تحصیالت، نوع مسکن، ناحیه محال  
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 (.144: 1388پور، دهند. )کاظمیقرار می موردتوجهرا  .سکونت و
را های فردی و اجتماعی در سبک زندگی مردم تأثیرگذار است. گیادنز سابک زنادگی    تفاوت

گیارد.  ها را بکار می وبیش جامع از عملکردها که فرد آن ای کممجموعه»کند:  گونه تعریف می این
سازد بلکه روایت خاصی را هم که وی برای تنها نیازهای جاری او را برآورده می این عملکردها نه

 ایساازد. سابک زنادگی مجموعاه    گزیند، در برابر دیگران مجسمی هویت شخصی خویش برمی
« های یک فارد معاین در جریاان زنادگی روزماره اسات      منسجم از همه رفتارها و فعالیت نسبتاً

هااای هااای مااردم در میااان محااادودیتساابک زناادگی زائیاااده انتخاااب(. ) Giddens, 1989

هاای متفااوت   در میان گاروه  شده کشفهای زندگی تواند مقایسه شیوهشان است و میساختااری
سازی شاده اسات کاه از    نیز مفهاوم« طرز زندگی»ک زندگی به معنای زندگی را نشان دهد. سب

(. سابک زنادگی،   15: 1384شاود )باباایی،   شاناخته مای  « های مصارف روش»ها و طریق ارزش
و دارای ماهیت طبقااتی   مشاهده قابلصورت عمل درآمده،  یافته ترجیحات فرد است که به تجسم

هاا نسابت   فرهناگی را به ترجیحاات و سلیااقه   است. بوردیو مضامین سبک زندگی در کاالهای
دهد. اینکه چه کاالهایی را به چه کاالهاای دیگاری و چاه رفتارهاایی را باه چاه رفتارهاای        می

های سبک زندگی، مصرف فرهنگی است. سابک زنادگی   دهد. درواقع شاخصدیگری ترجیح می
انتخاب، نوع کاربرد امکانات( دارای دو بعد است: بعد اول آن مربوط به مصرف عینی/مادی )انواع 

شامل مصرف امور مادی و اجتماعی و فرهنگی است. بعد دوم مصرف ذهنی/غیار عینای )نحاوه    
یقه و ادراک اماور(  باسال کاربرد امکانات شامل عالئق، ترجیحات که مساوی اسات   نحوه انتخاب،
 دو عامال باه   های مربوط به سابک زنادگی  وبر در بحث (.1382به نقل از فاضلی 1980)بوردیو 

کند. نحوه زندگی به  سبک زندگی اشاره می مؤلفهعنوان دو  به« شانس زندگی»و « نحوه زندگی»
چگونگی انتخاب و نحوه رفتار مرتبط با آن انتخاب اشاره دارد. شانس زندگی اشااره باه شانسای    

ی از نگااه وبار،   طورکل شان در زندگی مواجه هستند. بهدارد که افراد در ارتباط با موقعیت اجتماعی
یت درنهاشوند که عنوان عناصری تلقی می ها در ارتباط با موقعیت اجتماعی، بهها و شانسانتخاب

او دربااره   تاأمالت دهند. سبک زنادگی در اندیشاه وبار حاصال بساط     سبک زندگی را شکل می
هاا   کاه آن های رفتاری دارند های منزلت اغلب سبک زندگی یا شیوههای منزلت است. گروهگروه

که عضویت طبقاتی باه میازان قادرت شاخص در      یدرحالسازد. را از بقیه افراد جامعه متمایز می
شاوند کاه از آباروی    قدرتی تارمیم مای   برحسبهای منزلتی کند، گروه نظام اقتصادی داللت می

Weber, 1964 .()گیرد شده در نظام منزلتی سرچشمه می یعتوزاجتماعی یا حیثیت 
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( 1382کوایال ) اناد. ماک  های فردی و اجتماعی توجه کردهان رسانه نیز به تفاوتپردازنظریه
اجتماعی )مانند طبقه، تحصیالت، مذهب، محایط خاانوادگی، منطقاه محال ساکونت(       نهیزم پس

هاای  مداراناه، ساالیق و رجحاان   های فردی )جنس، سن، سطح درآمد( نیازهای رساانه مشخصه
هاای عماومی نسابت باه مصارف      یا محتوای خاص، عادتها، شخصی در خصوص ژانرها، قالب

هاای خااص اساتفاده، بخات و     های موجود، زمینهرسانه در اوقات فراغت، آگاهی نسبت به گزینه
داند که در نحوه گزینش پیام اثار  ای را عواملی از جانب مخاطب میهای رسانهاقبال در برابر پیام

ها حائز اهمیت  ای آناخت مخاطبان و نیازهای رسانه(. بنابراین شن305: 1382کوایل گذارند )مک
مخاطبان نیاز باه شاناخت اختالفاات و وجاوه اشاتراک و       است. همچنین شناخت طیف گسترده

توان به تأثیر اختالف سن، جنسیت، وضعیت تأهال و پایگااه اجتمااعی ا     افتراق آنان دارد که می
 ها اشاره کرد. جه به آنها و میزان تماشا و تواقتصادی بر انتخاب برنامه

نظریه پایه این پژوهش نظریه اساتفاده و رضاامندی اسات.     گونه که پیشتر اشاره شد، همان 
های ی و تفاوتو یها زهیو انگ ازهایضمن فعال انگاشتن مخاطب، بر ن یاستفاده و رضامند یهنظر

و نقاش   قیا ها، عال رزشکند و بر آن است که ا ها تأکید می در استفاده از رسانه فردی و اجتماعی
و بشانوند،   نناد یبب خواهناد  یعوامل آنچه را م نیمخاطبان مهم است و مردم بر اساس ا یاجتماع

هاا   است که چرا ماردم از رساانه   نیا یاستفاده و رضامند هینظر یاساس. پرسش کنند یانتخاب م
 شاود  یاجمال داده م هکه ب یپاسخ رند؟یگ یبه کار م یچه منظور یها را برا و آن کنند یاستفاده م

 تیا هو یریا گاطالعاات و شاکل   ،یآراماش، ساازگار   ،ییکسب راهنما یاست که مردم برا نیا
 (.76: 1393زاده، )مهدی کنند یها استفاده م از رسانه ،یشخص

، باه  دارد یهایی است کاه مخاطاب را واما    به دنبال علل و انگیزه ی،استفاده و رضامند یهنظر
 خاود  یازهاای ن یباه ارضاا   یلهگون، از رسانه استفاده کند و بدان وسا و اشکال گونا مختلف طرق

از تنش  یکنش متقابل و دور یت،امن یت،به هدا یازمثل ن یازهایین(. 147: 1380)مهرداد، بپردازد 
 (.  73: 1382یل، مک کوا) و فراغت

صاورت   وبایش باه   است که افراد مخاطاب، کام   نیا یاستفاده و رضامندیه نظر یفرض اصل 
 نیا ا زانیا آناان[ فاراهم ساازد. م    یرا ]بارا  تیرضا نیشتریهستند که ب ییال، به دنبال محتوافع

 .(274: 1376، و اولسون زریگنایس ندال،ی)و .فرد دارد قیو عال ازهایبه ن یبستگ تیرضا
فعاال باودن مخاطاب را     یهاا  ، ابعااد و شااخص  یاساتفاده و رضاامند   کردیپژوهشگران رو 

باودن،   یاناد. تعماد   ذکر کرده «یسودمند»و « شدن ریدرگ»، «بودن یانتخاب»، «بودن یتعمد»
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 یهاا  زهیا و انگ یارتبااط  تیا فعال انیاز رسانه و نشانه ارتباط م شده یزیر استفاده هدفمند و برنامه
هاا قارار    آگاهانه در معرض اساتفاده از رساانه   یبودن، به معن یبه رسانه است. انتخاب نآورد یرو

مورد انتظار از مصرف رساانه   یرضامند ایاستفاده از رسانه  ن،یدن همچنبو یگرفتن است. انتخاب
 یاز رسانه، با مخاطب ارتباط فارد  یخاص یمحتوا نکهیا یعنیشدن  ریشده است. درگ فیتعر زین

بهاره   ،یرسانه است. منظور از سودمند یشناختی محتوا منظور پردازش روان گر،ید عبارت دارد. به
 (.77: 1393زاده، مهدیکننده از رسانه است ) استفاده یشناخت روان ای یاجتماع

های فردی و اجتماعی مردم مازندران و چگونگی بنابراین بر اساس این نظریه، شناخت تفاوت
 است یضرورهای شبکه استانی طبرستان امری ها با استفاده از تماشای برنامه و چرایی رابطه آن

ای برای این شابکه  گذاری رسانهیابی عملکرد و سیاستو تنها در این صورت است که امکان ارز
 ممکن خواهد بود. 

 

 پژوهش روش
شناختی مخاطبان و تماشای شبکه  های جامعه در این پژوهش به دنبال شناخت رابطه ویژگی 

پژوهش میدانی و از نوع پیمایشی  استانی مازندران هستیم، بنابراین بهترین روش برای انجام این
اقتصادی، سن، جنسیت، وضعیت تأهل و -های مستقل پژوهش، پایگاه اجتماعیاست. متغیر

شده و متغیر وابسته میزان تماشای شبکه طبرستان  میزان تحصیالت مخاطبان در نظر گرفته
مجموع امتیازهای میانگین ها از اقتصادی پس از کدگذاری شاخص-است. متغیر پایگاه اجتماعی

میانگین منزلت اجتماعی فرد و سرپرست خانوار، درآمد متوسط  تحصیالت فرد و سرپرست خانوار،
خودروهای خانوار به ازای هر نفر از اعضای خانوار، منطقه مسکونی،  خانوار، متوسط ارزش

و متغیر میزان تماشا از  مساحت منزل خانوار و شکل تملک منزل مسکونی محاسبه شده است
 ت.متوسط ساعات تماشا در روز به دست آمده اس

پیمایشی میادانی از ابازار پرسشانامه جهات      های پژوهش، به روشجهت رد یا تأیید فرضیه 
ای آوری اطالعات از افراد نمونه استفاده شده است. برای این کاار از روش تصاادفی خوشاه   جمع

عنوان خوشه انتخاب شدند. باا   های شهر ساری را بهای استفاده کردیم. درنتیجه محلّهچند مرحله
طاور تصاادفی افارادی بارای      خاب تصادفی چند بلوک از هر محلّه، با توجّه به حجم نمونه، بهانت

 پاسخگویی انتخاب شدند. 
شاده وارد رایاناه و    آوری هاا توساط افاراد نموناه، اطالعاات جماع      پس از تکمیل پرسشنامه 

ساتنباطی ارائاه   هاای توصایفی و ا  پردازش و آماره اساسپیاسافزار وسیله نرم به کدگذاری شد و
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 گردید.
در سطح توصیفی با استفاده از مشخصات آماری مثل فراوانی و درصد و باا ارائاه جاداول و     

ها با توجه به وتحلیل اطالعات پرداخته و در سطح استنباطی برای استنتاو داده نمودارها به تجزیه
استفاده شد و رابطاه  سطح سنجش متغیرها از آزمون آنوا، ضریب اِتا و ضریب همبستگی پیرسون 

 های پژوهش به دست آمده است.بین متغیّرهای این پژوهش جهت رسیدن به پاسخ سؤال
سال ساکن شهر ساری است. شهر ساری  15جامعه آماری این پژوهش افراد باالی  

ترین شهر استان مازندران است و علّت انتخاب این طیف سنّی این است که در  پرجمعیت
 گیری هستند.توانایی درک و تصمیم ختیار وپاسخگویی دارای ا

خاانوار و   165467مرکاز آماار ایاران، شاهر سااری دارای       1395طبق آمار تفصایلی ساال    
سال ساکن در شهر ساری، مطابق آمار توصیفی  15جمعیت بوده است. تعداد افرا باالی  504298

 (.1397ایران،  نفر است )مرکز آمار 407028منتشرشده در سایت مرکز آمار ایران، 
گیری احتمالی است که برای ایان کاار از   گیری برای این پژوهش نمونهبهترین روش نمونه 

هاای شاهر سااری را    ای استفاده شده است. درنتیجاه محلّاه  ای چند مرحلهروش تصادفی خوشه
نمونه،  عنوان خوشه انتخاب کردیم. با انتخاب تصادفی چند بلوک از هر محلّه، با توجّه به حجم به
 طور تصادفی افرادی برای پاسخگویی انتخاب شدند. به

نفری از فرمول آزمون کوکران  407028برای به دست آوردن حجم نمونه با احتساب جامعه  
نفار از   384درصاد،   5استفاده شده است. مطابق این فرمول برای این پژوهش با ساطح خطاای   

دهند. با در نظر گرفتن امکان مخادوش باودن   افراد بومی حجم نمونه این پژوهش را تشکیل می
نفار در نظار گرفتاه     400گیری حجم نمونه ها و برای کاستن از خطای نمونهبعضی از پرسشنامه

 شد.
اعتبار پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه مورد تأیید قرار گرفت و برای سنجش  

ی باا اساتفاده از   آور جماع و پاس از   توزیع شدن نفر از پاسخگویا 50 نیب نامه پرسش، ابتدا  پایایی
، پایایی هر یک از متغیّرهای پژوهش محاسبه گردید. در پایان نیز پس از کرون باخفرمول آلفای 

ها، میزان پایایی متغیّرها با استفاده از ضریب آلفاای کرونبااخ   ها از پرسشنامهبه دست آوردن داده
 تأیید شد.
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های پژوهشیافته  
 فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت عیتوز. 1 جدول

 جنسیت فراوانی درصد

 مرد 204 51

 زن 196 49

 مجموع 400 100
 

هاا را زناان    درصاد از آن  49درصد پاسخگویان را مردان و  51دهد نشان می 1جدول شماره 
 اند.تشکیل داده

 فراوانی پاسخگویان بر حسب سن عیتوز. 2 جدول

 سن فراوانی درصد

5/20 82 15-24 

2/22 89 25-34 

5/24 98 35-44 

20 80 45-54 

 سال و بیشتر 55 51 8/12

 جمع کل 400 100
 

 

درصاد   2/22ساال،   24تا  15درصد از پاسخگویان  5/20دهد که نشان می 2جدول شماره  
هاا   در صاد از آن  8/12ساال و   54تا  45درصد  20سال،  44تا  35درصد  5/24سال،  34تا  25

 سال سن دارند. 55 بیش از
 

 تأهل فراوانی پاسخگویان بر حسب عیتوز .3 جدول

 تأهل فراوانی درصد

 مجرد 111 7/27

 متأهل 289 3/72

 جمع 400 100
 

 

ها متأهال   درصد آن 3/72درصد از پاسخگویان مجرد و  7/27دهد نشان می 3جدول شماره 
 اند.بوده
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 تحصیالتفراوانی پاسخگویان بر حسب  عیتوز. 4 جدول
 تحصیالت فراوانی درصد

 سواد بی 12 3

 ابتدایی 28 7

 راهنمایی 43 7/10

 دبیرستان 34 5/8

 دیپلم 116 29

 دیپلم فوق 41 3/10

 لیسانس 100 25

 باالتر و لیسانس فوق 26 5/6

 جمع 400 100
 

هاا   ز آندرصد ا 7سواد هستند و درصد از پاسخگویان بی 3دهد که  نشان می 4جدول شماره  
دیپلم،  درصد 29درصد دبیرستان،  5/8درصد راهنمایی،  7/10دارای تحصیالت در سطح ابتدایی، 

 لیساانس و  ها دارای تحصیالت فوق درصد از آن 5/6و  درصد لیسانس 25دیپلم،  درصد فوق 3/10
 باالتر هستند.

 یاقتصاد -یاجتماع یگاهپابر حسب  یانپاسخگو. توزیع فراوانی 5جدول 

 اقتصادی -پایگاه اجتماعی فراوانی درصد

 بسیار پایین 42 5/10

 پایین 165 3/41

 متوسط 138 5/34

 باال 55 7/13

 جمع 400 100

  

هاا  تک شاخص در این پژوهش پایگاه اجتماعی ا اقتصادی پاسخگویان پس از کدگذاری تک 
یجاری(، منطقاه  از مجموع امتیازهای میانگین درآمد متوسط، وضعیت سکونت )شخصای یاا اسات   

خودروی خانوار محاسبه شده است و درنهایت به  مسکونی، مساحت منزل خانوار و متوسط ارزش
 چهار سطح باال، متوسط، پایین و بسیار پایین تقسیم شده است.
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 فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تماشای شبکه مازندران عیتوز. 6 جدول

 تماشای شبکه مازندران فراوانی درصد

 بلی 302 5/75

 خیر 98 5/24

 جمع 400 100
  

پاساخگویان شابکه    نفاری  400درصاد از نموناه    5/75دهاد کاه   نشان می 6جدول شماره 
 کنند.ها شبکه مازندران را تماشا نمی درصد از آن 5/24 کنند ومازندران را تماشا می

 

 ی ا اقتصادی پاسخگویان. میانگین میزان تماشای شبکه استانی بر حسب پایگاه اجتماع7جدول 
 تعداد

 پاسخگویان 
 میانگین میزان تماشا

 طبقات پایگاه

 اقتصادی -اجتماعی

 بسیار پایین 64/18 42

 پایین 18/9 165

 متوسط 87/7 138

 باال 20/5 55

 میانگین کل 22/10 400
 

 64/18مازنادران ) میانگین میازان تماشاای شابکه اساتانی      بیشترین 7مطابق جدول شماره 
ساعت( مربوط به پاسخگویانی است که به طبقه اجتماعی ا اقتصادی بسیار پایین تعلاق دارناد و    

 20/5پاسخگویانی که پایگاه اجتماعی ا اقتصادی باالیی دارند کمترین میانگین میاازان تماشاا )   
 دارا هستند. ( راساعت

 

 ین پایگاه . توزیع ضرایب رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون برای ارتباط ب8جدول 
 اجتماعی ا اقتصادی پاسخگویان و میزان تماشای شبکه مازندران

ضریب همبستگی 

 پیرسون

  ضرایب رگرسیون
T 

 داریسطح معنی
B عدد ثابت 

257/0- 102/1- 222/21 295/5- 000/0 
 

است، ماهیت  -257/0با توجه به ضریب همبستگی پیرسون که برابر  8مطابق جدول شماره  
 اقتصادی پاساخگویان، معکاوس و  -یان میزان تماشای شبکه مازندران و پایگاه اجتماعیرابطه م

-شدّت رابطه ضعیف است و بر اساس ضریب رگرسیون، با یک واحاد افازایش پایگااه اجتمااعی    
 یابااد.ساااعت کاااهش ماای -102/1اقتصااادی پاسااخگویان، میاازان تماشااای شاابکه مازناادران 
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دار و است این رابطاه معنای   05/0از  تر و کوچک 000/0رابر ب tداری آزمون  ازآنجاکه سطح معنی
 یم به جامعه است.تعم قابل

 

 . جدول دوبعدی توزیع درصد پاسخگویان بر حسب سن و تماشای شبکه مازندران9جدول 
55  

سال و 

 بیشتر

54-45 

 سال

44-35 

 سال

34-25 

 سال

 24-15 

 سال

 تماشایسن 

شبکه  

 مازندران

 بلی %3/64 %5/75 %6/78 %7/86 %9/94

 خیر %7/35 %5/24 %4/21 %3/13 %1/5

 جمع %100 %100 %100 %100 %100
 

کنند بین سن پاسخگویان و تعداد پاسخگویانی که شبکه را تماشا نمی 9مطابق جدول شماره 
 رابطه معکوس وجود دارد.

 

 درانداری رابطه بین سن و تماشای شبکه مازنیب همبستگی و سطح معنیضرا. 10جدول 
 داریمعنی سطح دوخی  Df کرامر Vضریب 

247/0 4 000/0 05/0 
 

اسات ماهیات    247/0با توجه به ضریب همبستگی کرامر که برابر  10مطابق جدول شماره  
رابطه میان سن و تماشای شبکه مازندران، مستقیم است و شدّت رابطه ضاعیف اسات. ازآنجاکاه    

یم تعم قابلدار و است این رابطه معنی 05/0از  تر وچکو ک 000/0داری آزمون خی دو  سطح معنی
 به جامعه است.

 . میانگین میزان تماشای شبکه استانی بر حسب سن پاسخگویان11جدول 
 سن میانگین تماشا در هفته تعداد پاسخگویان

 سال 15-24 01/4 82

 سال 25-34 11/6 89

 سال 35-44 21/11 98

 سال 45-54 55/13 80

 سال و بیشتر 55 22/16 51

 جمع 22/10 400
 

 22/16مازنادران ) میانگین میزان تماشاای شابکه اساتانی     بیشترین 11مطابق جدول شماره 
سال سن دارند و پاسخگویانی کاه سنشاان    55بیشتر از  ( مربوط به پاسخگویانی است کهساعت
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 باشند.می دارا ( راساعت 01/4سال است کمترین میانگین میزان تماشا ) 24تا  15بین 
 داری رابطه بین میزان تماشا و سن پاسخگویان. ضرایب همبستگی و سطح معنی12جدول 

R ضریب 

 

Eta 

 ضریب
Df  آماره F  سطح 

 داریمعنی
371/0  374/0 4 033/16 000/0 

است ماهیات   371/0با توجه به ضریب همبستگی پیرسون که برابر  12مطابق جدول شماره 
شای شبکه مازندران و سن پاسخگویان، مستقیم است و شدّت رابطه خطی، رابطه میان میزان تما

(، شدّت رابطه غیرخطی نیز متوساط اسات. ازآنجاکاه    374/0اِتا )متوسط است و بر اساس ضریب 
تعمایم   دار و قابلاست این رابطه معنی 05/0تر از  و کوچک 000/0برابر  fداری آزمون سطح معنی

 به جامعه است.
 

 جدول دوبعدی رابطه جنسیت و تماشای شبکه مازندران. 13 جدول

 جنسیت تماشای شبکه مرد زن جمع

 بلی %5/76 %5/74 %5/75

 خیر %5/23 %5/25 %5/24

 جمع 100 100 100

ها شبکه مازندران درصد از زن 5/74درصد از مردها و  5/76دهد که نشان می 13جدول شماره  
 کنند. را تماشا می

 
 داری رابطه بین جنسیت و تماشای شبکه مازندرانیب همبستگی و سطح معنی. ضرا14جدول 

 داریسطح معنی دوآزمون خی Df ضریب فی

023/0 1 645/0 05/0 

است و ماهیت رابطه  023/0با توجه به ضریب همبستگی فی برابر  14مطابق جدول شماره  
ابطه بسیار ضعیف است. میان جنسیت و تماشای شبکه مازندران، مستقیم است و شدّت ر

دار است این رابطه معنی 05/0تر از  و بزرگ 645/0داری آزمون خی دو ازآنجاکه سطح معنی
 نیست.
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 میانگین میزان تماشای شبکه استانی بر حسب جنسیت 15جدول 
 جنسیت میانگین تماشا تعداد پاسخگویان

 مرد 29/9 204

 زن 15/11 196

 میانگین کل 22/10 400
 

، مردان به طور میانگین کمتر از زنان شبکه مازندران را تماشاا مای   15ابق جدول شماره مط 
 کنند. 

 

 داری رابطه بین میزان تماشا و جنسیت. ضرایب همبستگی و سطح معنی16جدول 

Eta ضریب Df آماره F داریسطح معنی 

037/0 1 457/0 05/0 
 

اسات شادّت رابطاه میاان      037/0ه برابار  ، با توجه به ضریب اِتا ک16مطابق جدول شماره  
-بسیار ضعیف است. ازآنجاکه ساطح معنای   پاسخگویان میزان تماشای شبکه مازندران و جنسیت

دار نیست و قابلیت تعمیم باه  است این رابطه معنی 05/0تر از  و بزرگ 457/0برابر  fداری آزمون 
 جامعه را ندارد. 

 دران و وضعیت تأهل. جدول دوبعدی تماشای شبکه مازن17 جدول

 وضعیت تأهل تماشای شبکه متأهل مجرد جمع

 بلی %83 %9/55 %5/75

 خیر %17 %1/44 %5/24

 جمع 100 100 100
 

درصاد از مجردهاا شابکه را     56هاا و   درصد از متأهل 83دهد که نشان می 17جدول شماره 
 کنند. تماشا می

 ین وضعیت تأهلداری رابطه بضرایب همبستگی و سطح معنی .18جدول 
 و تماشای شبکه مازندران 

 داریسطح معنی دوآزمون خی Df ضریب فی
283/0 1 000/0 05/0 

 

است و شدت رابطه  283/0، با توجه به ضریب همبستگی فی برابر 18مطابق جدول شماره  
ن داری آزمومیان تأهل و تماشای شبکه مازندران، شدّت رابطه ضعیف است. ازآنجاکه سطح معنی
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یعنی در جامعه آماری هم ؛ دار استاست این رابطه معنی 05/0تر از  و بزرگ 000/0خی دو 
 کنند اغلب از میان مجرّدها هستند.کسانی که شبکه را تماشا نمی

 

 . میانگین میزان تماشای شبکه استانی بر حسب تأهل19جدول 

 وضعیت تأهل میانگین میزان تماشا تعداد پاسخگویان

 جردم 39/5 111

 متأهل 05/15 289

 میانگین کل 22/10 400
 

سااعت در هفتاه نسابت باه      39/5، مجردها باا میاانگین تماشاای    19مطابق جدول شماره 
 کنند.ساعت در هفته، کمتر شبکه مازندران را تماشا می 05/15ها با میانگین تماشای  متأهل

 
 تماشا و وضعیت تأهل داری رابطه بین میزان. ضرایب همبستگی و سطح معنی20جدول 

Eta ضریب Df آماره F داریمعنی سطح 

294/0 1 517/37 000/0 
  

اسات شادّت رابطاه میاان میازان       294/0، با توجه به ضریب اتا که برابار  20مطابق جدول 
 Fداری آزماون   ضعیف است. ازآنجاکه ساطح معنای   پاسخگویان تماشای شبکه مازندران و تأهل

 دار است و قابلیت تعمیم به جامعه را دارد. است این رابطه معنی 05/0از تر  و کوچک 000/0برابر 

 

 گیریبحث و نتیجه
 یگاهپا ینوجود رابطه معکوس ب یانگرپژوهش ب های شود یافته گونه که مشاهده می همان 

 یمو رابطه مستق یشبکه استان یتماشا یزانبا م یانپاسخگو یالتو تحص یاقتصادی ا اجتماع
با توجه به  یناست. همچن یشبکه استان یتماشا یزانبا م یانتأهل پاسخگو یتوضعسن و  ینب

 وجود ندارد. یمازندران رابطه معنادار تانیشبکه اس یو تماشا یانپاسخگو یتجنس ینب ها یافته
؛ طبق نظریه استفاده و رضامندی استفاده بیشتر به معنی جلب رضایت بیشتر است و بالعکس

های شبکه مازندران کمتر به نیازهایی افراد با پایگاه تیجه گرفت که برنامهتوان نبنابراین می
ها  شود، درنتیجه تمایل آنها کمتر جلب می دهند و رضایت آناقتصادی باالتر پاسخ می-اجتماعی

تواند از منظر محتوایی نیز نسبت به تماشای این شبکه کمتر است. این رضامندیِ کمتر هم می
اقتصادی باالترند ممکن -ی. به این معنی که افرادی که دارای پایگاه اجتماعیباشد هم فرآیند

شده در شبکه مازندران رضایت کمتری داشته باشند و یا ارزش کمتری  است از محتواهای ارائه
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تواند از یعنی این رضایت کمتر هم می؛ برای قرار گرفتن در فرآیند ارتباط با این شبکه قائل باشند
ها ندارد( وهم از  شده کاربرد زیادی در زندگی روزمره آن محتواهای ارائهباشد )دی منظر کاربر

مخاطب میان خود و شبکه استانی و فرهنگ بومی قرابت هویتی احساس )منظر هویت فرهنگی 
هایی گرایش پیدا ها و شبکهبنابراین افراد با پایگاه اجتماعی ا اقتصادی باالتر به رسانه؛ کند(نمی
ها را از منظر اجتماعی و اقتصادی مفیدتر بدانند و ازنظر هویت و پایگاه احساس  د که آنکننمی

شدن و نیز  های بیگانه و موضوع جهانیها داشته باشند. با توجه به گسترش رسانه نزدیکی با آن
 های جدید، این ها و فنّاوریاقتصادی باالتر به رسانه-دسترسی بیشتر افراد با پایگاه اجتماعی

 اند. های محلی قائلطیف از مخاطبان، ارزش و اهمیت کمتری برای فرهنگ بومی و رسانه
یعنی با افزایش سان تعاداد   ؛ میان تماشای شبکه و سن پاسخگویان رابطه مستقیم وجود دارد

کنند، به بیانی دیگر کسانی که شبکه را تماشاا  کنند افزایش پیدا میکسانی که شبکه را تماشا می
بیشتر از سنین پایین هستند. همچنین میان میازان تماشاای شابکه و سان نیاز رابطاه       کند نمی

؛ یاباد مستقیم برقرار است. به این معنی که با افزایش سن تعداد ساعات تماشاا نیاز افازایش مای    
و میاان میازان تماشاا و سان رابطاه       بنابراین فرضیات تحقیق مبنی بر اینکه میان تماشا و سان 

شوند. با توجه به نظریه استفاده و رضامندی شبکه مازندران در تأمین ، تأیید میدارد معنادار وجود
جوانان جهت رفاع   خصوصاًتر موفقیت کمتری داشته است. تر و جواننیازها و عالیق سنین پایین

ساودمندی اجتمااعی   ) یشخصا های استفاده از رسانه مانند فراغت، روابط نیازهای خود در مقوله
هاای جدیاد و باروز مانناد     ها(، هاویت شخصی و بیشتر گارایش به رسااانه بتاطالعات در صح

شود که تمایلشان به شبکه استانی های اجتماعی دارند و این باعث میای و شبکههای رایانهبازی
 کمتر باشد.

معناادار   رابطاه های پژوهش میان وضعیت تأهل و تماشای شابکه مازنادران   با توجه به یافته
شبکه مازنادران   درصد افراد متأهل 80، بیش از 17به این معنی که با توجه به جدول  وجود دارد.

ها تمایل به تماشاای شابکه مازنادران دارناد.     یباً نیمی از مجردتقرکه  یدرصورتکنند را تماشا می
تعداد ساعات تماشا در هفته( رابطه مازندران )همچنین بین وضعیت تأهل و میزان تماشای شبکه 

یبااً ساه برابار    تقرهاا   داری برقرار است. به این معنی کاه میاانگین میازان تماشاای متأهال     معنا
باین   و های پژوهش مبنی بر اینکاه باین وضاعیت تأهال و تماشاا     بنابراین فرضیه؛ مجردهاست

شاوند. طباق نظریاه    وضعیت تأهل و میزان تماشای شبکه رابطه معناداری وجود دارد تأییاد مای  
هاای شابکه   ایان اسات کاه برناماه     دهناده  نشانها  اقبال سه برابری متأهل استفاده و رضامندی
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هاست و این کمتر موجب مازندران بیشتر خانوادگی و مناسب و پاسخگو به نیازها و عالیق متأهل
 شود.ها به تماشای شبکه مازندران می جلب رضایت مجردها و تمایل آن

ای تأثیارگااذار اسات. سابک زنادگی     باید توجه داشت که سبک زندگی در مصارف رساانه   
هاا و ...   طور سنین مختلاف، مجردهاا و متأهال    ینهمو  های اجتماعی ا اقتصادی متفاوت پایگاه

ها و رفتارهاای  ها و سالیق و ارزشطلبد و بر عملکردها و انتخابنیازهای جاری متفاوتی هم می
 افراد تأثیرگذار است.

و نیز میان میزان تماشای شبکه  ان تماشا و جنسیتهمچنین بر اساس نتایج به دست آمده می
داری به دست نیامده است. به این معنی که میان ماردان و زناان   مازندران و جنسیت رابطه معنی

ازنظر تماشا کردن یا تماشا نکردن شبکه مازندران و نیز به لحاظ میزان تماشای شبکه مازنادران  
 داری وجود ندارد. تفاوت معنی

زنادگی، شابکه    و سابک های این پژوهش و نظریات مصرف رسانه ا توجه به یافتهبنابراین ب
هاای  تواند نسبت به تفاوتاستانی مازندران با تأکید بر امور مربوط به استان و فرهنگ بومی نمی

ای از مخاطاب در راساتای   توجه باشد و برای جذب طیف گستردهفردی و اجتماعی شهروندان بی
د باید هم از منظر سودمندی و از منظر هویتی بستر را برای جلاب رضاایت   های خوانجام رسالت

  های متفاوت محیا کند.مخاطبان در طیف
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