
 

Revolutionism Among the Youth of Tehran and its 

Relationship with Media Consumption 
 

Majid Rezaeean (Ph. D)
1
 

Yusef Khajir (Ph. D)
2
 

 

Abstract 

This article is the result of a field study on the amount of media consumption of 

young people and its relationship with revolutionism. The statistical population of 

this study was young people 15-29 years old in Tehran and the sample size was 
calculated 384 people using Cochran formula which to reduce error, the sample size 

increased to 392 people. Stratified random method was used to sampling. Data were 

collected using survey method and questionnaire. The findings indicated that 0.5% 

of respondents were at low, 27.3% at moderate level, 48.2% at high level and 24% 

at very high level. The targeting component of revolutionary ideals (with an average 

of 4.36) had the highest score and then the components of religious and political 

pietry (4.31), animosity (4.14), adherence to basic principles and values (3.89) and 

adherence to the independence of the country (3.85) were respectively. The findings 

also show that domestic radio and television consumption has a positive correlation 

with revolutionism and media consumption such as foreign Persian satellite 

networks, foreign radio networks, internet, social networks, messaging software and 
cinema has negative correlation with this variable. There is no correlation between 

newspaper consumption, journals and journals and revolutionism. 
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 یوسف خجیر دکتر ،مجید رضائیاندکتر 
 66/69/11 تاریخ دریافت:

 91/96/11 تاریخ پذیرش:

 چکیده
گری  ای جوانان و رابطه آن با انقالبی این مقاله حاصل پژوهش میدانی درباره میزان مصرف رسانه

سال شهر تهران و حجم نمونه با استفاده از فرمول  21تا  91پژوهش جوانان است. جامعه آماری در این 
نفر افزایش یافت. برای  912نفر محاسبه شد که برای کاهش خطا، حجم نمونه به  913کوکران، 
ها با استفاده از شیوه  ای توزیع به نسبت، استفاده شد. گردآوری داده گیری از روش تصادفی طبقه نمونه

درصد پاسخگویان از  1/6های تحقیق حاکی از آن است که  یافته .بزار پرسشنامه انجام گرفتپیمایش و ا
درصد در  23درصد در سطح زیاد و  2/31درصد در سطح متوسط،  9/22گری در سطح کم،  نظر انقالبی

( از 96/3 9انقالب )با میانگین های آرمان گیری سطح بسیار زیاد قرار دارند. در این میان مؤلفه هدف
 یشناس(، دشمن99/3) یاسیسهای تقوای دینی و  به ترتیب مؤلفه ازآن پسبیشترین امتیاز برخوردار بوده و 

( قرار دارد. 11/9کشور )( و پایبندی به استقالل 11/9) یاساس های ارزش و مبانی به (، پایبندی93/3)
گری دارای همبستگی مثبت و با انقالبیدهد، مصرف رادیو و تلویزیون داخلی ها نشان می همچنین یافته
های رادیویی خارجی،  خارجی، شبکه زبان یفارسای  های ماهواره هایی از قبیل شبکه مصرف رسانه
رسان و سینما دارای همبستگی منفی با این متغیر است.  افزارهای پیام های اجتماعی، نرم اینترنت، شبکه

 گری رابطه همبستگی وجود ندارد. و انقالبی همچنین بین مصرف روزنامه، نشریات و مجالت

 

 ای گری، مصرف رسانه طلبی، انقالبی ها، استقالل خواهی، ارزش آرمان :ها هکلیدواژ
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 مقدمه
 و اجتمااعی  تحوالت کشور، بر حاکم سیاسی ساختار تغییر بر عالوه ایران در اسالمی انقالب

 هاای  ارزش از برخاسته که تحوالت این. است کرده ایجاد شهروندان بین در را یا گسترده فرهنگی

 موجااب و آورده بااه وجااود خااود بااه مناادان عالقااه بااین در نااوینی یفرهنگاا  سااتیز بااوده، اسااالمی

 در که  روحیه این. شود می یاد یگریانقالب به آن از که شده ها آن در خاصی ی  روحیه گیری شکل

 هاای ساال  در ،شاد  پدیادار  ماردم  بین در )ره(ینیخم امام حضرت رهبری به اسالمی نهضت جریان

 بارخالف  دیگار  تعبیار  باه . اسات  شده آن پویایی موجب و یافته استمرار نیز انقالب پیروزی از پس

 موجاب  روحیاه  ایان  وجاود  شاوند،  مای  کااری  محافظاه  دچاار  پیاروزی،  از پاس  که ها  انقالب سایر

 موجاب  روحیاه،  ایان  وجاود  ازآنجاکاه همچناین  . است شده جامعه در مند دغدغه و فعال کنشگری

باعا    اخیر دهه چهار طی درکه  است بدیهیاست،  شده آن از استهرخب نظام بقای و انقالب تداوم

 از راساتا  ایان  در اناد، باوده  مردم بین در آن استحاله ایجاد فکر به همیشهکه  انقالب دشمنان شده تا

 .نکنند فروگذار تالشی هیچ

 اساالمی،  انقاالب  پیروزی از پس های سال در ایران اجتماعی و سیاسی رویدادهای بر مروری

 انحاای  باه  بتوانناد  تاا  باوده  درصادد  هماواره  این انقاالب،  مخالفان و موافقان که است آن از حاکی

 توساعه  ،رو نیا ازا .نمایناد  اساتفاده  خاویش  اهاداف  تحقاق  راستای در ای رسانه ابزارهای از مختلف

گرفتاه   قارار  توجاه  ماورد  جادی  صورت به ،آن نفوذ ضریب افزایش و خود کنترل تحت های رسانه

 ای رساانه  شابکه  صادها  و داخل در تلویزیونی و رادیویی شبکه ها ده اکنون هم که صورتی به است.

 ایان  در البتاه  .کناد  مای  فعالیت ایران در خود مخاطبان روی بر اثرگذاری برای کشور، از خارج در

 نیاز  دنپرداز می فعالیت به اسالمی جمهوری نظام هدایت و نظارت تحت که داخلی های رسانه ،میان

 کاه  اسات  حاالی  در ایان  باشاند. مای  جامعه آحاد بین در گری انقالبی افزایش حتی و حفظ دنبال به

 باین  در روحیاه  ایان  باردن  باین  از مصاروف  را خاود  سعی تمامی نظام، دشمنان به وابسته های رسانه

 بادیهی . دانسات  ای رساانه  نبارد  یا   تاوان  مای  را ادشدهی رویارویی. کنند می نظام مسئوالن و مردم

 و گذاشاته  خود مخاطبین روی بر را تأثیر بیشترین بتواند که بود خواهد قدرتی نبرد، این پیروز است

 .نماید القاء ها آن هب را خود نظر مورد های ایده و ها ارزش
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 بیان مسئله
 ،انقاالب اساالمی و ورود باه گاام دوم انقاالب     امروزه پس از گذشت چهار دهاه از پیاروزی   

گری شهروندان است. مفهومی اهمیت است، روحیه انقالبی حائزآنچه برای نظام جمهوری اسالمی 

گاری  ای، رهبر معظم انقالب اسالمی مطرح شاد. انقالبای   خامنه اهلل تیآکه برای نخستین بار توسط 

هاای  هاا و ارزش می آحااد ملات نسابت باه شااخ      ناظر به رفتارها و باورهاای تماا   ،در این ادبیات

ای فرآینادی و باه تعبیار مقاام معظام رهباری       گاری پدیاده  ( انقالبی9911ای، انقالب است. )خامنه

( 9916اما حدت و شدت آن متفاوت است. )عامریان،  ؛است که در همه افراد وجود دارد  مشک

هاای ماذهبی و اساالمی،    تازام باه ارزش  ایان دیادگاه، ال   بار اساا   گاری  میزان پایبندی باه انقالبای  

مفهاوم   ،ای اهلل خامناه  از نظار آیات  »شناسی است. های انقالب، حفظ استقالل کشور و دشمن آرمان

ها، باورها، احساسات و طرز تلقی افراد نسبت به انقالب اساالمی و   گری بیشتر شامل گرایش انقالبی

های طرح شده از ساوی ایشاان    وجه به شاخ ( با ت93: 9911اکبری،«)باشد مسائل مربوط به آن می

های رایاج در ساطح جامعاه و     تر از تلقی دامنه شمول این ویژگی بسیار گستردهکه توان دریافت  می

اکثر آحاد جامعه به درجاتی از این ویژگی برخاوردار   که نحوی بهدوگانه انقالبی/غیرانقالبی است؛ 

 هستند.  

اهمیات اسات، جواناان     حاائز  هاا  آنگاری در باین   های سنی کاه بحا  انقالبای   یکی از طیف

توان بیان داشت جواناان اماروزی کاه حتای     با توجه به روحیه امید و انتظار در جوانان می»باشند.  می

( جواناان  3: 9912ای، )خامناه « گری باالیی برخوردار هساتند. اند از روحیه انقالبیرا ندیده )ره(امام

توانناد باا حفاظ    های انقالب اسالمی هستند کاه مای  کی از ستونرکن اصلی نظام اسالمی ی عنوان به

اماا  ؛ هاای آن گاام بردارناد   تداوم حیات نظام جمهوری اساالمی و آرماان   برایگری روحیه انقالبی

-، باا برناماه  مسائله نیز ضمن وقوف بر اهمیت این  ها آندهد که های دشمنان، نشان میرصد فعالیت

های جنا  نارم   یکی از برنامه»ن روحیه در بین جوانان هستند. های متعدد درصدد تضعیف ایریزی

هاای انقاالب اساالمی در باین     تضعیف خودباوری و اعتقاد به آرماان  ،های اخیرسال دشمن در طی

در این زمینه رسانه ابزار مناسبی برای تحقق این هدف اسات. باا    (21: 9916)خجیر، « جوانان است.

تقد است مصرف رسانه باعا  تغییارات فرهنگای و ساب  زنادگی      توجه به اینکه استوارت هال مع

ها، بازوی فرهنگی طور که گربنر بیان داشته که رسانه( و همان9912و دیگران،  جمعه امام) شودمی
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های ( رسانه9919زاده، های فرهنگی در ذهن مخاطبان هستند، )مهدیهر جامعه برای کاشت ارزش

های خاارجی در  ی  سب  زندگی و رسانه عنوان بهگری انقالبیداخلی در راستای تقویت روحیه 

راستای تضعیف این روحیه به این مهم توجه ویژه دارند و درصدد این هستند کاه از طریاق رساانه،    

جوانان را در این زمینه تغییر دهند. جان فیس  معتقد است که گروه  ژهیو بهذائقه فرهنگی مخاطبان 

انتخاب و پذیرش رسانه و محتوای آن از گزینشگری کمتری برخوردار  سنی نوجوانان و جوانان در

ای ( وی معتقد است محتوای رسانه اثار ساازنده  9911پذیرند. )فیس ، تر میهستند و پیام را راحت

ای این گروه سنی دارند. در این راستا با توجاه باه اینکاه از ساویی، التازام      بر فرهن  مصرفی رسانه

اهمیت بوده و از سوی دیگر  حائزهای آن اسالمی و تالش برای رسیدن به آرمانجوانان به انقالب 

این مقاله پژوهشی درصدد شناساایی میازان   ها درصدد تغییر این روحیه در بین جوانان هستند؛ رسانه

 گری آنان است. ای جوانان و رابطه آن با انقالبیمصرف رسانه

 

 اهداف پژوهش
ای جوانان شهر تهران و میزان پایبندی به   ین میزان مصرف رسانهرابطه ب شناساییهدف اصلی: 

 گری آنان است.  انقالبی

برای رسیدن به هدف یاد شده الزم است تا به اهداف فرعی تحقیق دست یافت. ایان اهاداف   

و میازان مصارف    گاری  انقالبی های عبارت از شناسایی میزان پایبندی جوانان شهر تهران به شاخ 

 آنان است. ای رسانه

 

 ادبیات پژوهش

 های پیشین الف( مروری بر پژوهش

 اهلل یات آهاای  ایان مقالاه برخاساته از اندیشاه     ماوردنظر گاری  با توجه به اینکه مفهاوم انقالبای  

های چندانی در ایان زمیناه در داخال و    تاکنون پژوهش ؛است ای، رهبر معظم انقالب اسالمی خامنه

باه   ینوع بههای که شود پژوهشدلیل در جدول ذیل سعی میخارج صورت نگرفته است. به همین 

 اند، اشاره شود. بررسی متغیر وابسته یا مستقل پرداخته
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 جدول پیشینه پژوهش .9جدول 

نام 

 محقق

سال 

 انتشار
 یافته نیتر مهم عنوان تحقیق

زهرا 

 اکبری
9911 

 آن رابطه و فرهنگی مصرف میزان

 دانشجویان گری انقالبی با

 سوره دانشگاه

 3/19 کم، سطح در درصد 1/1 گری، انقالبی میزان

 در درصد 6/21 متوسط، سطح در افراد از درصد

 قرار زیاد، بسیار سطح در درصد 1/99 و زیاد سطح

 گری انقالبی و فرهنگی مصرف میزان بین. دارند

  رابطه معناداری وجود دارد.

حسن 

 یوسفی
9913 

جمعی در  های رسانه مصرف نقش

 همگانی ورزش به مردم گرایش

دیداری، شنیداری و دیجیتالی  های به ترتیب رسانه

 همگانی ورزش به مردم گرایش را در بیشترین نقش

دارند. بین زنان و مردان در مصرف رسانه تفاوت 

 معناداری وجود دارد.

رضا 

 آزاد
9913 

 و ای رسانه مصرف بین ارتباط

 کوی ساکن دانشجویان نگرش

 و ورزش به نسبت تهران دانشگاه

 بدنی فعالیت

 وضعیت مصرف رسانه در حد ضعیف است. بین

 با دیداری شنیداری الکترونی ، های رسانه مصرف

 رابطه دانشجویان بدنی فعالیت به نسبت نگرش

  .شود می مشاهده مثبتی و دار معنی

سهیل 

 صادقی
9919 

 میزان بر ای رسانه مصرف ریتأث

 شهر شهروندان اجتماعی سرمایه

 بندرعبا 

های داخلی شهروندان در حد متوسط مصرف رسانه

 های خارجی در حد ضعیف است. بین و رسانه

اجتماعی و  سرمایه با داخلی تلویزیون تماشای

 تلویزیون تماشای بین مثبت و رابطه اعتماد اجتماعی

 رابطه اجتماعی و اعتماد سرمایه با ای ماهواره

  وجود دارد. معکو 

جعفر 

حسین 

 پور

9911 

 و ها رسانه مصرف میزان رابطه

 شهروندان اجتماعی سرمایه میزان

 تهرانی

های داخلی در حد زیاد و در این بین مصرف رسانه

تلویزیون رتبه نخست را دارد. بین سرمایه اجتماعی 

و کسب خبر از رسانه داخلی رابطه مثبت و 

 های خارجی رابطه منفی وجود دارد. رسانه

 

دهاد کاه محققاان    هاا نشاان مای   های پژوهشتوان بیان داشت که یافتهبندی پیشینه میجمع در

هاای گونااگونی چاون تلویزیاون داخلای و      را باه دساته   هاا  آنای فوق برای سنجش مصرف رساانه 
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گری اند. انقالبیهای چاپی تقسیم کردههای جدید و رسانهخارجی، رادیو داخلی و خارجی، رسانه

 ای که برخاسته از سخنرانی مقام معظم رهبری بوده، سنجیده شده است.مؤلفهپنج  اسا بر نیز 
 

 ب( مبانی نظری

 ای اهلل خامنه گری در اندیشه آیت انقالبی

 یاا  انقالبای  رفتارهاای  باه  بودن متصف گری انقالبی از مراد اجتماعی، علوم ادبیات در هرچند
 نااظر  شاده  یاد اصطالح پژوهش این در ولی ؛است انقالب ی  فعال عناصر رفتارهای و ها گرایش
 پیاروزی  از پاس  دوران هام  آن و اسالمی انقالب فضای در که مفهومی. است خاص مفهوم ی  بر
 اخیار  ی دهاه  سه طی که است مفاهیمی جمله از گری است. انقالبی تفسیر و درک قابل انقالب، این
 در ایشاان  بیاناات  بر مروری. است شده مطرح ای خامنه اهلل یتآرهبر معظم انقالب اسالمی  سوی از
 ی منظوماه  در تاوان  مای  کاه  ینحاو  به است، شده یاد مفهوم بر ازپیش یشب یدتأک مؤید اخیر های سال
ای واضااع اندیشااه  اهلل خامنااه آیااتداد کاارد. قلماا محااوری مفهااوم یاا  را آن لااه، معظاام فکااری
 مفهاوم  بار اساا  ایان تعریاف    داناد.   مای را مفهومی مشک  )مقول به تشکی ( گری، آن  انقالبی
دارای مراتب و درجاتی است که تجلی آن در شخصایت و روحیاات افاراد انقالبای      «گری انقالبی»

توان افراد بسیاری را تصور کرد که همگی واجد  یعنی می؛ ممکن است شدت و ضعف داشته باشد
در برخای برجساتگی و    و ها یکسان نیسات  ما صدق این مفهوم بر آنگری هستند ا معیارهای انقالبی

ی رهبر معظم انقالب  در اندیشه( 9911ای، )خامنهتر است.  ظهور بیشتری دارد و در برخی کمرن 
های مختلف اسات کاه در اداماه باه      گری متشکل از مؤلفه ای، مفهوم انقالبی خامنه اهلل یتآاسالمی، 

 اساسای هاای   ارزش و مباانی  گری، پایبندی باه  ی انقالبی . نخستین مؤلفهشود تشریح آن پرداخته می
ای این مؤلفه شامل  خامنه اهلل یتآرهبر معظم انقالب اسالمی،  زعم بهانقالب اسالمی است.  و اسالم

گری، پایبندی به  شاخ  اول انقالبی»کند:  گونه تعریف میشش شاخ  فرعی است که آن را این
ل اسالم آمریکایی است. ... شاخ  دوم، محوری بودن مردم است. ... شااخ   اسالم ناب در مقاب

ها است. شاخ   سوم، اعتقاد به پیشرفت، تحول، تکامل و تعامل با محیط در کنار پرهیز از انحراف
چهارم، حمایت از محرومان است که عبارت است از حمایت از محروماان و حمایات از مظلوماان    

 افراطاای، نقطااه یاایگرا عماالاساات کااه  مساائلهشاااخ  پاانجم بیااان ایاان  عااالم ...  ی نقطااهدر هاار 
)اکباری،  « های اساسی انقالب اسات ... و شااخ  ششام، اساتقامت اسات.      مقابل پایبندی به ارزش

9911 :93)  
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 ای، رهبر معظم انقالب اسالمی، در خصاوص شااخ  نخسات، اساالم     خامنه اهلل یتآبه زعم 

 منظور. دارد برنامه حکومتی و اجتماعی فردی، از اعم زندگی شئون همه برای که است دینی ناب؛

 .اسات  ساکوالر  اساالم  و متحجّار  اساالم  یعنی دین این از منحرف قرائت دو نیز آمریکایی اسالم از

که بنیان انقالب اسالمی و متعاقب آن جمهاوری اساالمی را    اسالم اساسی های ارزش و مبانی دیگر

تحاوّل اسات کاه ایان      و پیشرفت به یابی و اعتقادمردم، کمال هتوجه ویژه و محوری ب ،ساخته است

خطاهاا   و هاا  انحاراف  از رعایت اصول و خطوط تعیین شده و پرهیز با محیط با امر از رهگذر تعامل

دنیای اسالم نیز از نکات کلیادی ایان    یژهو بهجهان  مظلومان و محرومان از شود. حمایتمحقق می

اجتماعی یا    یتمسئولست. در نگاه ایشان توجه به محرومان کشور و حتی شیعیان نافی شاخ  ا

انقالبی نیست. بلکه انقالبی باید دغدغه رفع محرومیت و حمایت از هماه محروماان عاالم را داشاته     

 عملگارای  هاای  جریاان  و افاراد  مشاکل  اسات؛  افراطای  گرایای  عمل پایبندی، این مقابل  باشد. نقطه

 سامتی  باه  را هاا  آن ای حادثاه  هار  و کنناد  مای  حرکات  ساو  یا   باه  روز هار  کاه  است این افراطی

 (9916آبادی، )رکن .کشاند می

. ایشاان ایان   هاست آنهای انقالب و همت بلند برای رسیدن به گیری آرماندوم، هدف مؤلفه

ناامیدی اسات  و  یکار محافظهپرهیز از تنبلی، »کنند. شاخ  اول، را در سه شاخ  تبیین می مؤلفه

هاای بازرا اسات. ... شااخ  دوم، تسالیم      که نقطه مقابل داشتن همت بلند برای رسیدن به هدف

هاای بلناد هرگاز     نشدن در برابر فشارها است و به این معنی است که از رسیدن به اهاداف و آرماان  

منصرف نشویم. ... شاخ  سوم، حرکت باه سامت پیشارفت و رضاایت نادادن باه وضاع موجاود         

 باه  رسایدن  از هرگاز  نبایاد  باید بیان داشت کاه  مؤلفه( در خصوص این 9: 9911ای، )خامنه« است.

حرکت دائمی به  و مثبت تحول دنبال به بلکه شد، راضی موجود وضع و به منصرف انقالب اهداف

 خاارجی  و داخلای  فشاارهای  و مواناع  مقابال  در نشادن  تسلیم هم امر این الزمه. بود ها آرمان سمت

 و کااری  محافظاه  تنبلای،  ای خامنه اهلل یتآمقام معظم رهبری،  زعم به شاخ  این مقابل  نقطه. است

 (9916آبادی، )رکن .ناامیدی است

بار ساه شااخ      مؤلفاه سوم، پایبندی به استقالل کشور است کاه ایشاان در تبیاین ایان      مؤلفه

 ای بایاد  خامناه  اهلل یات آ زعام  باه استقالل سیاسی، استقالل فرهنگی و استقالل اقتصادی تأکید دارند. 

 داخلای،  مقیاا   ساه  در و اقتصاادی  و فرهنگای  سیاسای،  از اعم ها عرصه همه در را کشور استقالل
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 اهاداف  باه  دساتیابی  کشاورهای امرریالیساتی بارای    با توجه به اینکاه، . کرد حفظ جهانی و ای منطقه

ها و صنایع فرهنگای هساتند، بایاد    رسانهامرریالیسم فرهنگی از طریق  دنبال به جدید خود استعماری

ای داشت. این امر نیز در اندیشه ایشان از طریق رعایت ساب   نسبت به استقالل فرهنگی توجه ویژه

 اساتقالل  باه  پایبنادی  از منظاور  شود. همچناین در اندیشاه ایشاان   زندگی ایرانی ا اسالمی محقق می 

 اقتصااد  باا  تنهاا  اقتصاادی  استقالل بنابراین؛ تاس جهانی اقتصاد  هاضمه در نشدن هضم نیز اقتصادی

در خصوص استقالل سیاسی نیاز مادنظر ایشاان عادم      (9916)جعفرزاده،  .آید می به دست مقاومتی

 باه  سیاسات  صاحنه  در گاری  انقالبی. »هاست آنهای غربی و شرقی و امید بستن به وابستگی به نظام

هاای   چهره از برخی به بستن دل و بدون قاطعانه را خود انقالبی و اسالمی مواضع ما که معناست این

 (9961ای، )خامنه« ماست. دیرلماسی صحیح خط این و کنیم حفظ کاذب یدبخشام

 نقشاه  و گری در اندیشه ایشان حساسیت در برابار دشامن  های مهم انقالبیمؤلفهیکی دیگر از 

آن است. این بخش هم از سوی ایشاان باا شاش شااخ  شاناخت دشامن،        از تبعیت عدم و دشمن

حرکت، آماده بودن برای مقابله با دشمن، پرهیز از تاوهم دانساتن توطئاه دشامن، اعتمااد       یابی علت

( در نگااه ایشاان،   3-9: 9911ای، نکردن به دشمن و تبعیت نکردن از آن تبیین شده اسات. )خامناه  

ها مورد این تحرکات و برنامه ویژه در به همراه حساسیت ها آن های ها و نقشهبرنامه دشمن، شناخت

از اهمیت فراوانی برخوردار است. در ذیل این نگاه ایشان تبعیت از دشامن را در هار ساطحی نفای     

 دوری معنای  به کبیر جهاد. است شده نامیده «کبیر جهاد» تبعیّت، عدم این قرآنی تعابیر در» کند.می

 هاای  میادان  در باید تبعیت عدم این. هستیم او با مبارزه میدان در که است خصمی و کافر اطاعت از

 گساترده  و فارا   یقدر به تبعیت عدم این دایره. گیرد صورت اقتصادی و فرهنگی سیاسی، مختلف

 احتیااط  باا  بایاد  هام  دشامن  اقتصادی و سیاسی شفابخش ظاهر به های نسخه به نسبت حتی که است

 اصال  ،جاا  باه  و درسات  حساسایت   این مقابل  نقطه در ( برخی3: 9916آبادی، )رکن« .کرد برخورد

 نظار  باه  کاه  یدرحاال  کنناد،  مای  متهم «توطئه توهّم» و پیروان این دیدگاه را به کرده انکار را دشمن

 در حساسایت  کاردن  کام  آن نتیجاه  تنها که چرا است؛ توطئه ی  خود توطئه، توهّم طرح رسد می

 .است دشمنان مقابل

یا  تقاوای فاردی داریام کاه در آن فارد از گنااه        »پنجم تقوای دینی و سیاسی است.  مؤلفه

کند و ی  تقوای اجتماعی داریم که مربوط به اجتماع است و به این معنا است که در راه  پرهیز می
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تحقق چیزهایی که اسالم از ما مطالبه کرده است، تالش کنایم. در تقاوای اجتمااعی بایاد باه دنباال       

هاا   لت اجتماعی و حمایت از محرومین و مظلومین باود و باا ظاالم و مساتکبر مقابلاه کارد. ایان       عدا

 (.6: 9911 ای، خامناه )«. رعایت تقوای دینی است که تقوای سیاسی هم داخل همین منادرج اسات  

 اساالم . اسات  الزم هم آن البتّه که  است فردی تقوای از غیر سیاسی و دینی تقوایدر اندیشه ایشان، 

 تحقّاق  راه در کاه  اسات  ایان  منظور و کند می دعوت نیز اجتماعی تقوای به فردی، تقوای بر عالوه

 و اسات  اجتمااعی  تقاوای  از جزئی سیاسی تقوای. کنیم تالش اسالم اجتماعی های ارزش و اهداف

 .نمایاد  پرهیاز  کناد،  اساتفاده  آن از تواناد  مای  دشمن که هایی لغزشگاه از انسان که است معنی بدین

هاای سیاسای اساالم و متعاقاب آن انقاالب اساالمی اسات.        تقوای سیاسی اعتقااد کامال باه اندیشاه    

 (9916)جعفرزاده، 

گاری   ای مفهوم انقالبی اهلل خامنه توان گفت از نظر آیتبا توجه به مباح  فوق در مجموع می

ئل مرباوط باه آن   ها، باورها و طرز تلقی افراد نسبت باه انقاالب اساالمی و مساا     بیشتر شامل گرایش

های  گیری و عمل افراد مهیا کند. همچنین با توجه به شاخ  تواند زمینه را برای موضع است که می

های رایج در سطح تر از تلقی دامنه شمول این ویژگی بسیار گستردهکه توان دریافت  طرح شده می

از ایان ویژگای برخاوردار    اکثر آحاد جامعه به درجاتی  که ینحو بهجامعه در نظر گرفته شده است. 

های رایج که برحسب آن افاراد باه دو گاروه     بندی هستند. ایشان با مشک  دانستن این مفهوم، دسته

شوند را رد کرده و به جای آن اساتفاده از یا  پیوساتار را پیشانهاد      انقالبی و غیرانقالبی تقسیم می

 شود. تا بسیار زیاد سنجیده می گری افراد از بسیار کم کند که بر اسا  آن میزان انقالبی می

 

 نظریه استفاده و رضامندی

نظریه استفاده و رضامندی توسعه و تعمیم نظریه گزینش و محدود بودن تأثیر وساایل ارتبااط   

ای را و از کدام وسیله ارتباطی گیرد چه برنامهجمعی است که معتقد است مخاطب خود تصمیم می

دارد باه طارق   هاایی اسات کاه مخاطاب را وا مای     لال و انگیازه  انتخاب کند. این رویکرد به دنبال ع

مختلف و اشکال گوناگون از رسانه استفاده نماید و بدان وسایله باه ارضااء خاود براردازد و هادف       

هاسات )هرماز،   مخاطباان رساانه   العمال  عکاس اصلی تحقیق در چگونگی انتخاب، دریافت و شیوه 

9921 :932.) 
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آن باه شامار    نظاران  صااحب  9و گاورویچ  2، بلاومر 9اساسی این نظریه که کاتز فرض شیپپنج 

 از:  اند عبارتآیند،  می

ها دارای هادف و انگیازه هساتند. چناین رفتاار هدفمنادی بارای        مردم در استفاده از رسانه -9

 سودمند است و پیامدهایی برای خودشان و جامعه دارد.  ها آن

ازهاا یاا امیاال خاود، از مناابع و محتاوای ارتبااطی اساتفاده         مردم برای بارآورده سااختن نی   -2

کساب رضاایت یاا منفعات از جملاه جساتجوی        منظاور  باه هاا،  کنناد. اساتفاده از رساانه    می

 اطالعات برای تقلیل ش  و تردید و حل مسائل و مشکالت شخصی است.

پاساخی باه    ، واسطه رفتار ارتبااطی اسات. رفتاار ارتبااطی    یشناخت روانعوامل اجتماعی و  -9

شناختی مانناد تعامال میاان فاردی، مقولاه      های اجتماعی و روانها به میانجی وضعیت رسانه

 اجتماعی و شخصیت است.

ها و دیگر اشکال ارتباط، برای انتخاب، توجه و استفاده مخاطاب رقابات وجاود    بین رسانه -3

بارای بارآورده سااختن    ای و ارتباط میان فاردی،  دارد. به عبارتی، بین اشکال ارتباط رسانه

 ها رابطه وجود دارد.نیازها و خواسته

هاا نفاوذ و تأثیرگاذاری    ها و افراد، معماوال  افاراد در مقایساه باا رساانه     در روابط بین رسانه -1

 (. 22: 9919زاده، بیشتری دارند )رابین، به نقل از مهدی

ها، یان استفاده افراد از رسانهبه دنبال رویکرد استفاده و رضامندی کاتز، بلومر و گورویچ در ب

شاود کاه   های اجتماعی و روانی افراد باع  ایجااد نیازهاایی مای   الگوی زیر را پیشنهاد دادند: ریشه

کاه باعا  گونااگونی و تناوع در الگاوی عرضاه        را در پای داشاته  هاا  توقعات و انتظاراتی از رساانه 

 هاا  آنگاردد.  و منجر به برآوردن نیازهای مخاطب و دیگر پیامادهای )ناخواساته( مای    ها شده رسانه

 همچنین از عناصر مدل یاد کردند:

گردد که معنی آن ایان اسات کاه بخاش مهمای از اساتفاده از       مخاطب فعال محسوب می -9

 شود.ها معطوف به هدف فرض میرسانه

 

1. Katz  

2. Blumer  

3. Gurevitch  
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ای ط سااختن ارضاای نیااز و انتخااب رساانه     ، مخاطب در امر مارتب یجمع ارتباطفرایند در  -2

 ابتکار عمل زیادی دارد.

 (.321: 9919 تانکارد، و سورین)کنند ها با دیگر منابع ارضای نیاز رقابت میرسانه -9

 

 ج( چارچوب نظری

گری جوانان پرداخته شاده   ایی و انقالبی در این مقاله به بررسی رابطه بین میزان مصرف رسانه

ای  خامناه  اهلل تیا آ ،رهبار معظام انقاالب اساالمی    ی  گری از اندیشه برای تبیین مفهوم انقالبیاست. 

هاای اساسای اساالم و     پایبندی باه مباانی ارزش   مؤلفهاستفاده شده که بر حسب آن این متغیر از پنج 

 ، پایبنادی باه اساتقالل   هاا  آنهمت بلند بارای رسایدن باه    انقالب و  هایگیری آرمان انقالب، هدف

ای باا   است. همچنین میزان مصرف رسانه شده شناسی و تقوای دینی و سیاسی تشکیلکشور، دشمن

 زباان  یفارسا  یا مااهواره  یهاا  شابکه میزان اساتفاده از تلویزیاون داخلای، شابکه رادیاویی داخلای،       

 نساتاگرام، ی)ا یاجتمااع  یهاا  شابکه ، اینترنات،  مطبوعاات ی، خاارج  ییویا راد یهاا  شابکه  ی،خارج

و  و...( بار یاپ، تاانگو، وا  )تلگارام، واتاس   رساان  امیا پ یافزارها نرم، و...( نینکدیل تر،ییتو سبوک،یف

گاری، از   ای و انقالبای  ی مصرف رساانه  سرانجام برای نشان دادن رابطه ؛ وسینما سنجیده شده است

 نظریه استفاده و رضامندی استفاده شده است. 

هاا  ستند که این نیازها، انگیزه استفاده از رساانه بر حسب این نظریه مخاطبان دارای نیازهایی ه

کناد.  ها را تشدید مای استفاده از رسانه ها آنها و سودمندی انگیزاند. محتوای رسانهمیبر ها آنرا در 

کند. را انتخاب می موردنظرها و رسانه در این نگاه، مخاطب جستجوگر فعال است و محتوای برنامه

دهد. بر ایان اساا ، جواناان    میزان و نوع استفاده از رسانه را افزایش میرضایت از محتوای رسانه، 

 ماوردنظر نیازهای خود رسانه  بر اسا مخاطبان رسانه، جستجوگرانی هستند که  عنوان بهشهر تهران 

از  داشاته باشاند  کنند و چنانچه از محتوای رساانه رضاایت   خود را انتخاب می موردعالقهو محتوای 

ی ایان دو متغیار و    تاوان رابطاه   ی آنچاه آورده شاد مای    بار پایاه  کنناد.  استفاده مای  آن رسانه مجددا 

 مدل مفهومی زیر ارائه کرد:  صورت بههای آن را  مؤلفه
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 ای گری و مصرف رسانه . نمودار تحلیلی رابطه انقالبی9شکل 

 

 های پژوهشفرضیه
 الف( فرضیه اصلی

 گاری  ینقالبجوانان شهر تهران و میزان پایبندی به ا ای بین میزان مصرف رسانه رسد به نظر می

 رابطه معناداری وجود دارد. آنان
 

 های فرعیب( فرضیه

 یمای)س داخلی ونیزیتلو یها شبکهبین میزان مصرف جوانان شهر تهران از  رسد ( به نظر می9

 ود دارد. آنان رابطه معناداری وج گری یانقالبپایبندی به  و میزان( رانیا یاسالم یجمهور

داخال کشاور    ییویا راد یهاا  شبکهبین میزان مصرف جوانان شهر تهران از  رسد ( به نظر می2

آناان رابطاه معنااداری     گاری  یانقالبا پایبندی باه   و میزان( رانیا یاسالم یجمهور ی)صدا

 وجود دارد. 

 زباان  یفارسا  یا مااهواره  یها شبکهبین میزان مصرف جوانان شهر تهران از  رسد ( به نظر می9

 آنان رابطه معناداری وجود دارد.  گری یانقالبپایبندی به  و میزان یخارج
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 ی و میزانخارج ییویراد یها شبکهبین میزان مصرف جوانان شهر تهران از  رسد ( به نظر می3

 آنان رابطه معناداری وجود دارد. گری یانقالبپایبندی به 

 اتیمطالعه مطبوعات )روزنامه، نشربین میزان مصرف جوانان شهر تهران از  رسد ( به نظر می1

 آنان رابطه معناداری وجود دارد.  گری یانقالب و میزان پایبندی به و مجالت(

پایبنادی باه    باین میازان مصارف جواناان شاهر تهاران از اینترنات و میازان         رساد  ( به نظر می6

 دارد.  آنان رابطه معناداری وجود  گری یانقالب

 نساتاگرام، ی)ا یاجتمااع  یهاا  شابکه بین میزان مصرف جوانان شهر تهران از  رسد ( به نظر می2

آناان رابطاه معنااداری     گاری  یانقالبا  و میازان پایبنادی باه    و...( نینکدیل تر،ییتو سبوک،یف

 وجود دارد. 

)تلگارام،   رساان  امیا پ یافزارهاا  از نارم  مصرف جوانان شهر تهران زانیم نیب رسد ( به نظر می1

آناان رابطاه معنااداری وجاود      گری یانقالبپایبندی به  زانیو...( و م بریاپ، تانگو، وا واتس

 دارد.

 پایبناادی بااه زانیا و م نمایاز ساامصاارف جواناان شااهر تهاران    زانیاام نیبا  رسااد ( باه نظاار مای  1

 آنان رابطه معناداری وجود دارد.   گری یانقالب
 

 روش تحقیق
پیمایشای   هاای  کاربردی و از حی  شیوه گردآوری جزء پاژوهش  ،این پژوهش از نظر هدف

بار   کاه  اسات  تهاران  شهر( سال 21 تا 91) جوانان کلیهفرد و جامعه آماری آن  ،است. واحد تحلیل

 متغیار  دو برحساب  ماذکور  جامعه. باشد می نفر 9693269 ها آن تعداد 9916 سال سرشماری اسا 

حجام نموناه از طریاق فرماول     . اناد  شاده  تقسایم  آماری گروه 33 به سکونت محل منطقه و جنسیت

نفار افازایش یافتاه     912نفر محاسبه شد که برای کاهش خطا، تعداد حجم نموناه باه    913کوکران، 

ای توزیاع باه نسابت بار حساب       گیری این پژوهش احتمالی از نوع تصادفی طبقاه است. روش نمونه

هاای افاراد    باه مطالعاه رفتارهاا و گارایش    در ایان پاژوهش    کاه  آنجنسیت انتخاب گردید. نظار باه   

هااا از شاایوه پیماایش و اباازار پرسشاانامه اسااتفاده شااده اساات.   ، باارای گااردآوری دادهشااده پرداختاه 

گاری( تااکنون ارائاه     گیاری متغیار وابساته تحقیاق )انقالبای      طیف استانداردی برای اندازه ازآنجاکه
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سنجش روایی ابزار پژوهش از شایوه اعتباار    باشد. برای نشده، لذا پرسشنامه از نوع محقق ساخته می

صوری استفاده شد که ضمن آن پرسشنامه به معرض داوری ده تن از استادان دانشگاه گذاشته شاد  

و پس از رفع اشکاالت، مورد تأیید نهایی داوران قرار گرفت. برای سنجش پایایی ابزار پژوهش نیز 

میال گردیاد، ماورد آزماون قارار گرفات و باا        های مربوطاه تک  درصد از پرسشنامه 96که  ازآن پس

تعیین شده و ماورد تأییاد قارار گرفات. الزم باه       299/6استفاده از آلفای کرونبا ، میزان پایایی آن 

های طیف لیکارت   ذکر است پس از اتمام مرحله گردآوری، مجددا  آزمون پایایی برای کلیه گویه

  ( بوده است.169/6در سطح باال ) ها آنانگر پایایی های موجود بی گری( انجام شده که یافته )انقالبی
 

 های تحقیق یافته
 گری و مصرف رسانه به شرح ذیل است. های توصیفی در خصوص متغیر میزان انقالبییافته

 گری و ابعاد آن الف( متغیر میزان انقالبی
 

 گریجدول توزیع فراوانی متغیر میزان انقالبی .2جدول 

 گرییابعاد انقالب
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 نما میانه میانگین

 و پایبندی به مبانی

 اسالم اساسی های ارزش

 انقالب و

 زیاد زیاد 11/9 9/96 2/96 1/21 1/6 1/6

 های آرمان گیری هدف

 بلند همت و انقالب

 ها آن به رسیدن برای

9/6 2 3/1 1/92 1/16 96/3 
بسیار 

 زیاد

بسیار 

 زیاد

 استقاللپایبندی به 

 کشور
 زیاد زیاد 11/9 1/21 1/93 9/21 6/1 1/9

 زیاد زیاد 93/3 91 9/39 9/91 6/2 6 شناسیدشمن

 زیاد 99/3 2/31 6/36 6/6 9/9 9 تقوای دینی و سیاسی
بسیار 

 زیاد

 گریانقالبی

 (درمجموع)
 زیاد زیاد 11/9 23 2/31 9/22 1/6 6
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نفاار(  912نفاار از  2درصااد ) 1/6: انقااالب و اسااالم اساساای هااای ارزش و پایبناادی بااه مبااانی

انقالب در سطح بسیار کام،   و اسالم اساسی های ارزش و مبانی به پایبندی پاسخگویان از نظر میزان

نفار( در   933درصد ) 2/96نفر( تا حدودی،  969درصد ) 1/21نفر( در سطح کم،  22درصد ) 1/6

د قرار دارند. میانه و نما ایان توزیاع در حاد    نفر( در سطح بسیار زیا 991درصد ) 9/96سطح زیاد و 

 زیاد است.

 912نفار از   9درصاد )  9/6: ها آن به رسیدن برای بلند همت و انقالب های آرمان گیری هدف

در  هاا  آن به رسیدن برای بلند همت و انقالب های آرمان گیری هدف نفر( پاسخگویان از نظر میزان

 1/92نفر( در ساطح تاا حادودی،     92درصد ) 3/1کم،  نفر( در سطح 1درصد ) 2سطح بسیار کم، 

نفر( در سطح بسیار زیاد قرار دارند. میانه و نما  911درصد ) 1/16نفر( در سطح زیاد و  932درصد )

 توزیع در سطح بسیار زیاد است.

 به پایبندی نفر( پاسخگویان از نظر میزان 912نفر از  6درصد ) 1/9پایبندی به استقالل کشور: 

نفار( در   996درصاد )  9/21نفر( در سطح کم،  22درصد ) 6/1کشور در سطح بسیار کم،  استقالل

نفر( در ساطح بسایار    992درصد ) 1/21نفر( در سطح زیاد و  992درصد ) 1/93سطح تا حدودی، 

 زیاد قرار دارند. میانه و نمای توزیع در سطح زیاد است. 

شناسای در  دشامن  ( پاساخگویان از نظار میازان   نفر 912نفر از  96درصد ) 6/2شناسی: دشمن

 91نفر( در سطح زیااد و   962درصد ) 9/39نفر( در سطح تا حدودی،  29درصد ) 9/91سطح کم، 

 نفر( در سطح بسیار زیاد قرار دارند. میانه و نما در سطح زیاد است. 931درصد )

 و دینای  تقاوای  میازان  نفر( پاسخگویان از نظر 912نفر از  3درصد ) 9سیاسی:  و دینی تقوای

نفار( در ساطح تاا     26درصاد )  6/6نفر( در سطح کام،   92درصد ) 9/9سیاسی در سطح بسیار کم، 

نفر( در سطح بسیار زیاد قارار   919درصد ) 2/31نفر( در سطح زیاد و  911درصد ) 6/36حدودی، 

 دارند. همچنین میانه در سطح زیاد و نما در سطح بسیار زیاد است.

نفر( پاساخگویان   912نفر از  2درصد ) 1/6که گفت  توان در مجموع می :گری بیانقالمیزان 

درصاد   2/31نفر( در سطح تا حدودی،  962درصد ) 9/22گری در سطح کم، انقالبی از نظر میزان

نفر( در سطح بسیار زیاد قرار دارند. همچنین میاناه و نماا    13درصد ) 23نفر( در سطح زیاد و  911)

 ست.در سطح زیاد ا
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 ای ب( مصرف رسانه

 طاور  باه مختلف اعم از جمعی و اجتماعی، میازان اساتفاده از هار یا       های نظر به تنوع رسانه

برخای  )هاای متغیار   جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. در ضمن با توجه باه گونااگونی ارزش  

جدول واحاد بارای   گزینه( امکان آوردن ی   1موارد مانند رادیو خارجی سه گزینه و در اینترنت 

توزیع فراوانی )به درصد( وجود نادارد اماا جادول شااخ  مرکازی و پراکنادگی در ذیال آورده        

 شود.  می
 

 ایجدول شاخص مرکزی و پراکندگی میزان مصرف رسانه .9جدول 

شاخص مرکزی و 

 پراکندگی

 مصرف رسانه

 میانگین میانه نما

کمترین 

زمان 

 استفاده

بیشترین 

زمان 

 استفاده

انحراف 

 استاندارد

 برحساب تلویزیون داخلای ) 

 دقیقه(
926 926 991 6 666 16/996 

 )برحسااب یداخلاارادیااوی 

 دقیقه(
6 6 22 6 316 31 

ای خااارج از شاابکه ماااهواره

 کشور )دقیقه(
6 6 61 6 666 12/961 

 برحساب رادیوی خاارجی ) 

 دقیقه(
6 6 2 6 926 23 

 21 666 6 31 96 6 دقیقه( برحسبمطبوعات )

 296 166 6 216 296 916 دقیقه( )برحسب نترنتیا

 یاجتماااااعهااااای شاااابکه

 دقیقه( )برحسب
6 926 916 6 226 99/912 

 یلیموبااااهاااای رساااانپیاااام

 دقیقه( )برحسب
926 916 291 6 226 1/911 

سااینما )دفعااات مراجعااه در  

 (سال  یطی 
6 3 6 6 31 2/2 
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درصاد   1/92روز: در هار شابانه   سایمای جمهاوری اساالمی ایاران     هاای  میزان تماشای شابکه 

یا  تاا    درصد 29 کمتر از ی  ساعت، درصد 1/6 و کنند     نمی تماشا را ها این شبکه پاسخگویان،

بایش از   درصاد  1/3 و درصد چهار تا شش ساعت 1/91درصد دو تا چهار ساعت،  92دو ساعت، 

 . پردازند ها می ، به تماشای این شبکهشش ساعت

درصد  1/66: روز شبانه هر در جمهوری اسالمی ایران رادیوی های شبکهمیزان گوش دادن به 

درصد ی   1/92درصد کمتر از ی  ساعت،  9/91دهند و ها گوش نمی پاسخگویان، به این شبکه

رادیاوی   هاای  شابکه  درصاد بایش از ساه سااعت،     1/2درصد دو تا سه ساعت و  6/2تا دو ساعت، 

 دهند.  می ایران را گوش اسالمی جمهوری

درصاد   6/11: روز شابانه  هار  درخاارجی   زباان  یفارسا  ای مااهواره  هاای  میزان تماشای شابکه 

درصاد   1/99درصد کمتر از یا  سااعت،    1/2پردازند و  نمی ها پاسخگویان، به تماشای این شبکه

درصاد   6/9ت و درصد چهار تا شش سااع  9/1درصد دو تا چهار ساعت،  1/91ی  تا دو ساعت، 

 کنند.  می تماشا ها را بیش از شش ساعت، این شبکه

درصاد پاساخگویان،    6/19: روز شبانه هر دررادیویی خارجی  های میزان گوش دادن به شبکه

درصد ی   6/2درصد کمتر از ی  ساعت،  1/9دهند و گوش نمی خارجی را رادیویی های شبکه

 رادیاویی  هاای  شابکه  درصد بیش از سه ساعت باه  9/9درصد دو تا سه ساعت و  1/6تا دو ساعت، 

 دهند. خارجی گوش می

درصااد  1/91: روز شاابانه هاار درمیاازان مطالعااه مطبوعااات )روزنامااه، نشااریات و مجااالت(   

درصاد   2/22درصاد کمتار از یا  سااعت،      1/21پردازند و  نمی پاسخگویان، به مطالعه مطبوعات

درصاد   9/9درصد چهار تاا شاش سااعت و     1/2ت، درصد دو تا چهار ساع 2/1ی  تا دو ساعت، 

   دهند. بیش از شش ساعت را به مطالعه مطبوعات اختصاص می

اساتفاده   درصد پاسخگویان، در روز از اینترنت 9/6: روز شبانه هر درمیزان استفاده از اینترنت 

ا درصاد دو تا   9/21درصد یا  تاا دو سااعت،     1/99درصد کمتر از ی  ساعت،  9/1کنند و نمی

درصاد بایش از شاش سااعت، در روز از      23درصد چهاار تاا شاش سااعت و      2/23چهار ساعت، 

 کنند.   می اینترنت استفاده

 هار  دراجتمااعی )اینساتاگرام، فیسابوک، تاوییتر، لینکادین و...(       هاای  میزان استفاده از شابکه 
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درصد کمتار از   3/6کنند و اجتماعی استفاده نمی های درصد پاسخگویان، از شبکه 9/96: روز شبانه

درصد چهار تا  1/96درصد دو تا چهار ساعت،  6/21درصد ی  تا دو ساعت،  9/91ی  ساعت، 

 کنند.  می اجتماعی استفاده های درصد بیش از شش ساعت، از شبکه 99شش ساعت و 

 هاار در)تلگاارام، واتااس آپ، تااانگو، وایباار و...(  رسااان امیااپ یافزارهااا ناارممیاازان اسااتفاده از 

درصد کمتر از  1/1کنند و استفاده نمی رسان پیام افزارهای درصد پاسخگویان، از نرم 3/1: روز شبانه

درصد چهار تا  3/91درصد دو تا چهار ساعت،  2/96درصد ی  تا دو ساعت،  9/92ی  ساعت، 

 کنند.  می استفاده رسان پیام افزارهای درصد بیش از شش ساعت، از نرم 9/96شش ساعت و 

کنند و درصد پاسخگویان، در سال به سینما مراجعه نمی 99: ن مراجعه به سینما در سالمیزا

درصد بیش  6/9بار و  23تا  91درصد  2/2بار،  93تا  1درصد  1/99درصد کمتر از پنج بار،  3/33

 کنند.  می مراجعه سینما به سال بار، در 21از 

 

 های تحقیقآزمون فرضیه

مختلفی ارائاه شاد    هایی آورده شد، در پاسخ به پرسش تحقیق فرضیه نیازا شیپکه  طور همان

 شود. پرداخته می ها آنبه نتایج آزمون  (3جدول )که در 

 .«دارد وجود گری رابطهو انقالبی ای مصرف رسانه بین میزان»فرضیه اصلی: 

گاری   انقالبای  و ای مصارف رساانه   میازان  متغیار  تاوان گفات باین دو    باا توجاه باه جادول مای     

 باشاد.  همبستگی وجاود دارد. جهات ایان همبساتگی معکاو  و شادت آن در ساطح متوساط مای         

 تاا حادودی   افاراد  گاری  انقالبای  ای، مصارف رساانه   میازان  افزایش با توان گفت می گرید عبارت به

گری درصد تغییرات میزان انقالبی 64239ضریب تعیین بیانگر این است که حدودا   .یابد می کاهش

 ای است. مصرف رسانهتحت تأثیر 

گاری رابطاه وجاود    تلویزیون داخلی و انقالبای  های شبکه تماشای بین میزان: »9فرضیه فرعی 

 «.دارد

 داخلای  تلویزیاون  های شبکه تماشای توان گفت بین دو متغیر میزان با توجه به جدول فوق می

شادت آن در ساطح   گری همبستگی معناداری وجود دارد. جهت این همبستگی مستقیم و  انقالبی و

 تلویزیاون داخلای،    های شبکه تماشای ضعیف است. این نکته به معنای آن است که با افزایش میزان
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 گری ها و میزان انقالبی جدول آزمون همبستگی بین مصرف رسانه .4جدول 

 ارزش فرضیه
ضریب 

 تعیین

سطح 

 معناداری
 نتیجه

گاری جواناان   بین میزان مصارف رساانه و میازان انقالبای    

 رابطه معناداری وجود دارد. 
 تأیید 6466 239/6 -31/6

تلویزیاون داخلای و انقالبای    های شبکه مصرف بین میزان

 گری جوانان رابطه معناداری وجود دارد.
 تأیید 6466 6361/6 262/6

کشاور و   داخال  رادیاویی  هاای  مصارف شابکه   بین میزان

 دارد. معناداری وجود گری جوانان رابطهانقالبی
 تأیید 62/6 692/6 992/6

 زبااان یفارسا  ای ماااهواره هاای  شاابکه مصارف  میاازان باین 

 دارد. وجود رابطه معناداری گریانقالبی و خارجی
 تأیید 6466 636/6 -291/6

گری جوانان خارجی و انقالبی مصرف رادیویی بین میزان

 دارد. معناداری وجود رابطه
 تأیید 6469 699/6 -961/6

 جواناان رابطاه   انقالبیگاری  و مطبوعات مصرف میزان بین

 دارد. معناداری وجود
 رد 119/6 - 669/6

 جواناان رابطاه   انقالبیگاری  و مصارف اینترنات   میزان بین

 دارد. معناداری وجود
 تأیید 6466 691/6 -911/6

 انقالبیگااری و اجتماااعی هااای مصاارف شاابکه میاازان بااین

 دارد. معناداری وجود جوانان رابطه
 تأیید 6466 612/6 -211/6

انقالبیگاری   و رساان  پیاام  یافزارهاا  نرممصرف  میزان بین

 دارد. معناداری وجود رابطه جوانان
 تأیید 6466 629/6 -912/6

جواناان   گاری  انقالبای  میازان  و مصارف ساینما   میزان بین

 دارد. معناداری وجود رابطه
 تأیید 6469 699/6 -962/6

 

 3یاباد. ضاریب تعیاین بیاانگر ایان اسات کاه حادودا           حد ضعیفی افزایش میگری افراد در  انقالبی

 گری تحت تأثیر میزان مصرف تلویزیون داخلی است. درصد تغییرات میزان انقالبی

گاری  کشاور و انقالبای   داخال  رادیاویی  های شبکه به دادن گوش بین میزان: »2فرضیه فرعی 

 .«دارد وجود رابطه
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 رادیاویی  هاای  شابکه  باه  دادن گوش میزان متغیر توان گفت بین دو میبا توجه به جدول فوق 

گری همبستگی وجود دارد. جهات ایان همبساتگی مساتقیم و شادت آن در       انقالبی و کشور داخل

 هاای  شبکه به دادن گوش میزان افزایش با توان گفت باشد. به تعبیر دیگر می سطح بسیار ضعیف می

ضریب تعیاین بیاانگر ایان     .یابد می افزایش ضعیفی حد در افراد گری انقالبی کشور، داخل رادیویی

 گری تحت تأثیر مصرف رادیو داخلی است. تغییرات میزان انقالبی درصد 9است که حدودا  

گاری  خارجی و انقالبای  زبان یفارس ای ماهواره های شبکه تماشای بین میزان: »9فرضیه فرعی 

 .«دارد وجود رابطه

 ای مااهواره  هاای  شابکه  تماشاای  میازان  متغیار  تاوان گفات باین دو    مای  با توجه به جدول فوق

گری همبستگی وجود دارد. جهت این همبساتگی معکاو  و شادت     انقالبی و خارجی زبان یفارس

 هاای  شابکه  تماشاای  میازان  افازایش  باا  تاوان گفات   مای  دیگار  یاان ب بهباشد.  آن در سطح ضعیف می

ضاریب تعیاین    .یاباد  مای  کااهش  ضعیفی حد در افراد گری انقالبی خارجی، زبان یفارس ای ماهواره

گاری تحات تاأثیر مصارف مااهواره      درصد تغییرات میازان انقالبای   1/3بیانگر این است که حدودا  

 خارج از کشور است.

 گاری رابطاه  خاارجی و انقالبای   رادیویی های شبکه به دادن گوش بین میزان: »3فرضیه فرعی 

 .«دارد وجود

 رادیاویی  هاای  شابکه  باه  دادن گوش میزان متغیر توان گفت بین دو به جدول فوق میبا توجه 

گری همبستگی وجود دارد. جهت این همبستگی معکو  و شدت آن در ساطح   انقالبی و خارجی

 هاای  شابکه  باه  دادن گاوش  باشد. این نکته به معنای آن است که با افازایش میازان   بسیار ضعیف می

یابد. ضریب تعیین بیانگر ایان   گری افراد در حد بسیار ضعیفی کاهش می خارجی، انقالبی رادیویی

 گری تحت تأثیر مصرف رادیو خارجی است.تغییرات میزان انقالبی درصد 9است که حدودا  

 .«دارد وجود گری رابطهو انقالبی مطبوعات مطالعه بین میزان: »1فرضیه فرعی 

گاری   انقالبای  و مطبوعاات  مطالعاه  میازان  متغیار  تاوان گفات باین دو    با توجاه باه جادول مای    

 شود.  توان گفت فرضیه مذکور رد می همبستگی وجود ندارد. بر این پایه می

 .«دارد وجود گری رابطهاینترنت و انقالبی از استفاده بین میزان: »6فرضیه فرعی 
 



 ای رسانه مصرف میزان با آن رابطه تهران و شهر جوانان بین در یگر یانقالب

29 

گاری   انقالبای  و اینترنات  از اساتفاده  میزان متغیر توان گفت بین دو با توجه به جدول فوق، می

 باشاد.  همبستگی وجود دارد. جهت این همبستگی معکو  و شدت آن در سطح بسیار ضعیف مای 

بسایار   حاد  در افاراد  گاری  انقالبای  اینترنت، از استفاده میزان افزایش با توان گفت به تعبیر دیگر می

تغییارات میازان    درصاد  1/9ضاریب تعیاین بیاانگر ایان اسات کاه حادودا          .یاباد  می کاهش ضعیفی

 گری تحت تأثیر مصرف اینترنت است.انقالبی

 .«دارد وجود گری رابطهو انقالبی اجتماعی های شبکه از استفاده بین میزان: »2فرضیه فرعی 

 و اجتمااعی  هاای  شابکه  از اساتفاده  میازان  متغیار  تاوان گفات باین دو    با توجاه باه جادول مای    

همبساتگی معکاو  و شادت آن در ساطح ضاعیف      گری همبستگی وجود دارد. جهت این  انقالبی

 گاری  انقالبی اجتماعی، های شبکه از استفاده میزان افزایش با توان گفت می دیگر عبارت به باشد. می

درصاد تغییارات    1ضریب تعیین بیانگر این اسات کاه حادودا      .یابد می کاهش ضعیفی حد در افراد

 اعی است.های اجتمگری تحت تأثیر مصرف شبکهمیزان انقالبی

 وجاود  گاری رابطاه  و انقالبای  رساان  پیاام  یافزارهاا  نارم  از استفاده بین میزان: »1فرضیه فرعی 

 .«دارد

 و رساان  پیاام  افزارهاای  نارم  از اساتفاده  میازان  متغیار  تاوان گفات باین دو    با توجه به جدول می

بسایار  گری همبستگی وجود دارد. جهات ایان همبساتگی معکاو  و شادت آن در ساطح        انقالبی

رساان،   پیاام  افزارهای نرم از استفاده این نکته به معنای آن است که با افزایش میزان باشد. ضعیف می

 2یابد. ضریب تعیین بیانگر این است که حادودا    گری افراد در حد بسیار ضعیفی کاهش می انقالبی

 رسان موبایلی است.گری تحت تأثیر مصرف پیامتغییرات میزان انقالبی درصد

 .«دارد وجود گری رابطهو انقالبی سینما به مراجعه بین میزان: »1فرضیه فرعی 

گری همبساتگی   انقالبی و سینما به مراجعه میزان متغیر توان گفت بین دو با توجه به جدول می

باه تعبیار    باشاد.  وجود دارد. جهت این همبستگی معکو  و شدت آن در سطح بسایار ضاعیف مای   

 بسایار ضاعیفی   حاد  در افاراد  گاری  انقالبای  ساینما،  باه  مراجعه میزان افزایش با توان گفت دیگر می

گاری  تغییارات میازان انقالبای    درصاد  9ضریب تعیین بیانگر این است کاه حادودا     .یابد می کاهش

 تحت تأثیر مصرف سینما است.
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 گیری بندی و نتیجه جمع

 بنادی  نتایج اصالی پاژوهش و جماع    عنوان بهموارد زیر را  توان های تحقیق، میبا توجه به یافته

 کلی مباح  ارائه کرد. 

داخلای، تلویزیاون از    هاای  نتیجاه گرفات در میاان رساانه     توان های تحقیق میبر اسا  یافته -

به ترتیب مطبوعات و رادیو قارار دارد. در   ازآن پسبیشترین میزان استفاده برخوردار بوده و 

 هااای ادیوهااای بیگاناه اناادکی بیشاتر از شاابکه  خااارجی میازان اسااتفاده از ر  هاای  باین رسااانه 

نیسات. در خصاوص اساتفاده از     مالحظاه  قابال است که البته این تفااوت چنادان    ای ماهواره

از بیشترین میزان استفاده  رسان پیام یافزارها نرمتوان گفت استفاده از نوین نیز می های رسانه

اینترنتای قارار دارد.    هاای  و ساایت اجتماعی  های به ترتیب شبکه ازآن پسبرخوردار بوده و 

یاد شده )اعام از داخلای و خاارجی، جمعای و      های گفت در میان رسانه توان می درمجموع

باه   ازآن پاس در حال حاضر بیشاترین مصارف را داشاته و     رسان پیام یافزارها نرماجتماعی( 

بعدی قارار   های تلویزیون جمهوری اسالمی در رتبه های اجتماعی و شبکه های ترتیب شبکه

خارجی اسات.   زبان یفارس ای ماهواره های دارند. کمترین میزان استفاده نیز مربوط به شبکه

در مقایساه   که ینحو به باشد. در بین جوانان می ژهیو بهاین نکته گویای تغییر الگوی مصرف 

 هاای  بکهو شا  رساان  پیام یافزارها نرماستفاده از  شیازپ شیببه رواج  توان قبل می های با سال

 ، پی برد. ها اجتماعی نسبت به سایر رسانه

گری ی  امار متغیار و باه تعبیار دیگار      توان دریافت انقالبیبا توجه به آنچه آورده شد، می -

یعنی میزان برخورداری افراد از آن یکسان نباوده و در یا  دامناه تغییارات     ؛ مشک  است

تاوان گفات نظریاه    است. بر ایان پایاه مای    )از کم تا بسیار زیاد( از فردی به فرد دیگر متغیر

 را دارد.  موردمطالعهتأیید شده و قابلیت تأمین در جامعه  باره نیدراای اهلل خامنهآیت

ای  توان دریافت که هرچه بر میازان مصارف رساانه    ی اصلی، می آزمون فرضیه نتیجهبر پایه  -

گردد. بادیهی اسات ایان نکتاه      کاسته می ها آنگری  تا حدودی از انقالبی افراد افزوده شود

کند. باه تعبیار دیگار     ی یکسان تبعیت نمی ، از قاعدهموردبررسیهای  ی تمامی رسانه درباره

گاری    وجود این رابطه تابعی از نوع رسانه )وابسته به نظاام یاا مخاالف آن( و میازان انقالبای     

هوری اسالمی ایران با میازان  جم صداوسیمایهای  از شبکه  افراد است. براین اسا  استفاده
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هاای جمعای وابساته باه خاارج و       گری دارای همبستگی مستقیم و اساتفاده از رساانه   انقالبی

گاری دارای همبساتگی    رساان باا انقالبای    افزارهاای پیاام   های اجتماعی و نارم  همچنین شبکه

ی یاد شده معکو  است. بدیهی است این نکته الزاما  به معنای وجود رابطه علی بین متغیرها

گاری بیشاتری    توان استنباط کارد افارادی کاه از درجاه انقالبای      نیست ولی به هر ترتیب می

جمهوری اسالمی ایاران روی آورده و   صداوسیمایبرخوردارند، برای رفع نیازهای خود به 

گاری کمتاری برخوردارناد، نیازهاا و      که از درجه انقالبی ها آنبدان تمایل بیشتری دارند و 

های وابسته به مخالفین نظام جستجو کرده و بدان گرایش دارناد.   خود را در رسانهتمایالت 

ای  توان چنین نتیجه گرفت که نظریاه اساتفاده و رضاامندی تاا انادازه      با توجه بدین یافته می

بار   چراکاه قابلیت تعمیم داشته و حاصل این پاژوهش نیاز باا آن همخاوانی دارد.      باره دراین

های مختلف اسات،   کننده نوع انتخاب و استفاده افراد از رسانه ه تعییناسا  این نظریه، آنچ

و چنانچه رسانه مذکور نتواند از عهاده تاأمین آن برآیاد، ماورد      هاست آننیازها و تمایالت 

ای  را در رساانه گردانند تا بتوانند نیازهای خود  رغبتی قرار گرفته و افراد از آن روی برمی بی

 دیگر جستجو کنند.

 

 شنهادهای اجراییپی
پیشانهادهایی بارای    تحقیاق،  هاای  یافتاه  نتاایج مطالعاات مقادماتی و    باه  توجاه  با بخش این در

 . شود می ارائه اندرکاران امور اجرایی، دست

گری و مشک  بودن آن، باید تدبیری اندیشید تا از تفکی  آحاد  با توجه به مفهوم انقالبی -

جامعه به دو قطب انقالبی و غیرانقالبی جلوگیری کارد و بجاای آن از مفااهیم دیگار مانناد      

ی ملت که به نحاوی خاود را متعهاد     آن همه بر اسا خودی و غیرخودی استفاده نمود که 

هاای نفاوذی و معاناد، غیرخاودی      دانناد خاودی و تنهاا افاراد و جریاان      می به ایران و اسالم

باا مفااهیم یااد شاده و      افاراد است برای تبلیغ این امر آشناساازی  شوند. بدیهی  محسوب می

های جمعی از تمامی ظرفیت خود  های آن ضروری است و در این زمینه باید رسانه شاخ 

 توجه نمایند.  ها، بدان استفاده کرده و در ساخت برنامه

گاری، الزم   هاای جمعای خاارجی باا انقالبای      رابطه همبستگی بین مصرف رسانه با توجه به -
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ها،  های آموزشی مدار  و دانشگاه های مختلف )مانند برنامه است تا با سود جستن از روش

هاای   باا شاگردهای رساانه    ازپایش  یشبا هاای داخلای و...(، افاراد جامعاه را      توانمندی رسانه

 گری آشنا کرد. ی در تضعیف انقالبیخارج

گری است. ایان   نتایج تحقیق حاکی از نبود رابطه همبستگی بین مطالعه مطبوعات و انقالبی -

تواند ناشی از آن باشد که بخشی از مطبوعات داخلای در راساتای اهاداف انقاالب      نکته می

کنناد.   گام برداشته و برخی دیگر تحت عناوین مختلف در جهات عکاس آن حرکات مای    

تری بر مطبوعات به ویژه دسته اخیر اعمال گردد تاا باه    شود نظارت دقیق توصیه می رو ینازا

 های آن مبدل نشود. ابزاری بر علیه انقالب و آرمان

رساان باا    افزارهای پیاام  های اجتماعی و نرم با توجه به همبستگی معکو  بین مصرف شبکه -

رت و کنترل بیشاتر بار فضاای مجاازی، مسائولین      گری الزم است تا ضمن نظا میزان انقالبی

فرهنگی به فعالیت بیشتر در این عرصه مبادرت کارده و از بساتر موجاود بارای نشار و تبلیاغ       

 گری در بین مخاطبین استفاده نمایند.  های انقالب و تقویت انقالبی آرمان

گاری   باا انقالبای   دهاد باین اساتفاده از رادیاو و تلویزیاون داخلای       های تحقیق نشان می یافته -

همبستگی مستقیم وجود دارد. در این میاان تلویزیاون مخاطاب بیشاتری را باه خاود جاذب        

شاود مسائولین    کرده ولی رادیو در این کار چندان موفق نبوده است. بر این پایه پیشنهاد مای 

شناسای و نیازسانجی    جمهوری اسالمی با انجاام مطالعاات دقیاق باه مخاطاب      امر در صدای

  با ایجاد تغییراتی در وضع کنونی، نسبت به جذب مخاطب بیشتر اقدام کنند. پرداخته و
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