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Abstract
This study aims at investigating the role of ideological programs of Vesal
satellite network in religion conversion among the citizens of Khusestan and
working out some scientific and practical strategies to control or reduce the
effects of this phenomenon in this province. The statistical population of the
study was selected through cluster sampling from the citizens of some cities of
Khuzestan Province including Susangerd, Hamidyeh, Ahvaz, Shawar, and
Shoosh and the snowflake sampling method was adopted for selecting
161citizens, as an accessible sample size, who had gained convert to
Wahhabism. The results of the analysis showed that there was a significant
inverse relation between the use of the ideological programs of Vesal Satellite
Network and the preservation of Shi’i identity, that is, the more the time
allocated to watching ideological programs of Vesal Satelite Network, the less
the adherence and attachment of the individuals to their Shi’i identity and the
more tendency towards Wahhabism.
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چكيده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش برنامههای عقیدتی شبکهی ماهوارهای وصال در تغییر
مذهب بین شهروندان خوزستانی و دستیابی به راهبردها و راهکارهای علمی و عملیی در
جهت مهار یا کاهش اثرات این پدیده در خوزستان بوده است.
جامعهآماری پژوهش با استفاده از روش نمونهگییری خوشیهای ،شیام شیهرهای سوسید،رد،
حمیدیه ،اهواز ،شاور و شوش استان خوزستان میباشدد و با بهیرهگییری از روش نمونیهگییری
گلوبه برفی تعداد  161نفر از افراد گرایش یافته به وهابیت از این جامعه آماری ،بهعدوان حجی
نمونه قاب دسترسی 2انتخاب شیدند.اباار گیردآوری اعاعات،پرسایدامهی محقی سیاخته بیا
مقیاس پدج گایدهای لیکرت بوده که روایی آن با نظرات خبرگان تائید شد و پاییایی آن نییا بیا
آلفای کرونباخ برابر با  0/71شد؛ که نااندهددهی پایایی مداسب اباار اسیت .سی د دادههیای
آماری با استفاده از رگرسیون براساس مدل مفهیومی میورد تجاییه و تحلیی قیرار گرفتدید .از
تجایه و تحلی یافتهها میتوان بیان داشت که رابطه معکوس و معداداری بین میاان اسیتفاده از
برنامههای شبکهی ماهوارهای وصال با حفظ هویت مذهب شیعی در بین شهروندان خوزستانی
وجود دارد؛ یعدی با افاایش میاان استفاده از ماهوارهی مذکور ،پایبددی و تقید افیراد بیه حفیظ
هویت مذهب شیعی ،کاهش و گرایش به وهابیت زیادتر میشود.
واژههای کليدی :خوزستان ،ماهواره ،شبکهی وصال ،وهابیت
تاریخ دریافت ٩٩/11/04 :تاریخ بازبينی ٩٩/12/05 :تاریخ پذیرش٩٩/12/2٩ :
فصلنامه راهبرد اجتماعی -فرهنگی ،سال  ،10شماره  ،37زمستان  ،13٩٩صص 31-5
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2. Accessible Sample

مقدمه
خوزستان دروازهی ورود تشیع به ایران بوده و از طریق آن ،مذهب تشیع در ساایر
نقاط کشور بسا و گساتر

یاتتاه اسا

(مؤسساه ژووهشاف ترهی اف انقا

اس مف .)1375 ,خوزستان از لحاظ ترکیب قومف و خاردهترهیا هاا ،متکثرتاری
استان ایران اس ؛بختیاریها،عر ها ،تارسهای بومف ،لرها و  ...قرارگارتت اساتان
در نواحف مرزی با سابقهی خطرژذیری و تیشهای سیاسف ،قومف و مذهبف و وجود
برخف زمییههای قومف،ترهی ف برای ایجاد اخت تاا

قاومف و طایفاهای از طریاق

محرکهای بیرونف مفتواند یك خطر بالقوه تلقف شود (رتیعف ,و غیره ,1396 ,ص.
 .)26عر های خوزستان مردماف متادی  ،میمااانژرسا  ،شاجاو و درساتکارند.
هاااهی آنمااا ژیاارو دی ا مباای اس ا ع و مااذهب جعفااریاثیاافعشااری و محااب
اهلالبی

علیممالس

ع هستید (اتشارسیستانف ,1373 ,ص .)743 .تاثیر ارز هاا و آدا

و سی مذهبف بر مردع عر

خوزستان مشامور اسا

و شاعارر اسا مف ،هاانیاد

عزاداری ماههای محرع و صفر جای اه ویوهای در ای اساتان دارد (اکاوانف,1387 ,
ص)110 .؛ بههای دلیل ،مردع ای استان هرساله بهمیاسب
حضر

اماعحسی

علیهالسا

شماد

ع ،مجالس روضهخوانف و عزاداری باه رو

سرور شمیدان
سایتف برژاا

مفکیید و مراسم ویوه شابیهخاوانف (دایاره) در روز عاشاورا ،اجارا مافکییاد؛ تاا
و عظا

اماع مظلوع را در برابر امویان ظالم و سفّاک به ناایش

بدی وسیله قدر

ب ذارند و جلوهای از جی

حق علیه باطل را باه جمانیاان نشاان دهیاد (سایاد ,

 ,1374ص .)262 .اعرا

خوزستان شیعه مذهب هساتید و ایا ممامتاری علا

هابست ف آنما با مردع ایران در طول تاریخ بوده اس  ،به هاای دلیال کشاورهای
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عربف به ویوه عربستان سعودی ،با ایجاد برخف شبما
 ...بر اخت تا

در مورد عازاداری محارع و

مذهبف و قومف تاکید بسیاری مافورزناد و باه تبلیاه وهابیا

در

خوزستان اقداع کردهاناد (جعفاری ولادانف ,1390 ,ص .)18 .جریاان وهابیا

در

راسااتای اهااداد خااود ،در عرصااههااای مختلااا رسااانهای هاچااون شاابکههااای
ماهوارههای دییف مثل وصاال ،صافا ،الاساتقله ،کلااه ،وصاال ،ناور و  ...اساتفاده
مفکید (حسییف ,1395 ,ص .)84-83 .حضور رسانهای جریان وهابیا

در اساتان

خوزستان در مقایسه با ساایر میااطق مارزی کشاور ،از رابطاه معیاادار و متفااوتف
برخوردار اس ؛ چراکه اهالف ای استان از دیربااز شایعه باوده و ناه تیماا جریاان
وهابی

در ای استان جای اهف نداشته بلکه اهل سی

رساف نیز تا اوایال دهاهی

هفتاد هجری شاسف در خوزستان ،تیما شامل اجتااعا

اهل سی

رساف محدود

و خانوادگف در میاطقف مانید اروندکیار در آبادان ،خرمشمر و هیدیجان بوده اسا .
الزع به توضیح اییکه ای قبیل اتراد معاوالً به عیوان کاارگر تلالف و باه صاور
یا تشکی

سازمانیاتتاهای در

موق

به خوزستان تردد داشته و هیچگونه تعالی

خلوص تبلیه علیه تشیع یا برنامهریزی برای تغییار هویا

ترهی اف و تغییار در

مذهب اهالف خوزستان نداشتهاند (هاشاف نواد & هاکاران.)1391 ,

علفایحال با امعاننظر به ژیشییه مذهبف و ترهی فِ شاخصِ مطار شاده بارای
اهالف ای استان ،موقعی

استراتویك خوزستان ،در تحلیل و بررساف علال ژدیادهی

نوظمور تغییر مذهب در بای شامروندان خوزساتان ،نظارا
گروهف تقر ،محرومی  ،احساس محرومی

متفااوتف وجاود دارد؛

و،...گروهف تبعیض،احسااس تبعایض و

 ،...گروهف ضعا در اجتااعفشدن ،تقر ترهی ف و ،...برخاف تحرکاا
گروههای جدایفطلب و ضدانق

و تبلیغاا

خارج از کشور و  ...را دخیل مفدانید و گروهف

هم نقش کشاورهای غرباف  -عرباف نظیار ان لایس ،آمریکاا و عربساتان را مطار
مفکیید .یقییاً عیوان و ارارهی هرگونه راهکار و راهحل ،با هدد بارونرتا
بخشف از اعتقادا

از آنچاه

شیعف مردع والیتادار خوزستان را با چالش مواجه ساخته ،زمانف

مفتواند جیبههای عالف و عییف به خود ب یرد که مبتیف بر واکاوی علل و ریشههاای
واقعف انحراتا

عقیدتف در گرایش به وهابی  ،شکل یاتته باشاد ،لاذا باا توجاه باه

بررسی نقش برنامههای عقیدتی شبکهی ماهوارهای وصال در تغییر مذهب بین 9 ...

اییکه تاامف برنامههای عقیدتف شبکهی ماهوارهای وصال به عیوان عامل مداخلاهگار
در تغییرا

هوی

مذهبف در بی شمروندان خوزستانف ،از خارج از مرزهای کشاور
مفشوند ،نبود یك ژووهش مستقل علاف و میسجم

تولید ،ژخش ،بازژخش و هدای

در خلوص تغییر مذهب در خوزستان ،به عیوان یك خأل جدی محسو شاد .لاذا
هدد از انجاع ای ژووهش ،بررسف نقش برناماههاای عقیادتف شابکهی مااهوارهای
وصال در تغییر هوی

مذهبف در خوزستان و دساتیابف باه راهبردهاا و راهکارهاای

علاف و عالف برای ممار یا کاهش اثرا

ای ژدیده در خوزستان اسا  .از ایا رو،

سوال ذیل به عیوان سوال اصلف ژووهش ،بیاان مافشاود:
نقش برنامههای عقیادتف شابکهی مااهوارهای وصاال در تغییار ماذهب بای
شمروندان خوزستانف چیس ؟
 .1مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
استان خوزستان در جیو غربف ایران در جوار خلیجتارس و اروندرود (ش العر )
قرار دارد و مرکز استخراج نف
ت

ایران اس  .از لحاظ تاریخف ،قدیافتری میطقاهی

ایران محسو مفشود که ژیشییهی سکون

انسان در آن به  2700سال ژایش

از می د مسیح و شکلگیری تادن عی ع در هزارهی سوع قبل از می د ،باز مافگاردد
(رتیعف ,و غیره ,1396 ,ص .)13 .عر ها از نواد ساع (سامف) و دو دسته هساتید.
اعرا

بارده یا قدیم و اعرا

باقیه که شامل قحطانف و عدنانف اسا ؛ عار هاای

خوزستان عدنانف هستید( .سیاد  ,1374 ,ص)103 .
از آنجاایفکاه مااهواره دارای تاثثیرا دی اری از جالاه جاذ مخاطباان باه
برنامههای شبکههای خارجف با دادن قدر انتخا بیشتر به آنان باه میظاور انتخاا
برنامه دلخواه خود ،تغییر در ترهی

اصایل و هویا

مخاطباان و تاثثیر در ارز هاا،

باورها و رتتارهای مذهبف آنان ،بفاعتااد کردن مردع نسب

به حکوما هاای داخلاف

برای اتشای بسیاری از اخبار داخلف کشورها و جز آن بر اتاراد اسا

(محکاف,1382 ,

ص ،)44 .شبکههای ماهوارهای درصدد هاراه کردن مردع با خود هستید و باه هاای
سبب از تبلیغا ایجابف و سخیان و میاظرههای مجا کییده استفاده مافکییاد و بارای
هاسوکردن مخاطبان با خود از هیچ ت شف تروگذار نافکیید .بسیاری از اترادی که به
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را

تقلید و ژیروی از ای شبکهها ژرداختهاند ،بماناهای جاز هارنا شادن باا جااعا

ندارند (خوانی زاده ,صفرزاده & ,عسکرسایانف ,1393 ,ص .)14 .لاذا رساانههاا و

مشخلاً در ای تحقیاق شابکهی مااهوارهای وصاال باا بمارهگیاری از تواوریهاای
اثبا شدهای از جاله کاش  ،اقیاو ،استفاده و رضامیدی ،معیا و برجستهساازی اقاداع
به هدای

و مدیری

اتکار و عقاید مخاطبان خود مفکیاد ،اماا باا توجاه باه عیاوان

تحقیق ،نظریه برجستهسازی در ای تحقیق به عیوان چارچو
شبکهی ماهوارهای وصال حق ،تعالی

نظری استفاده شد.

خود را با رویکرد وهابی  ،باا مادیری

شخلف به ناع عبدالرحیم مُ زاده از ایرانیان متواری و ژیاهیاده باه کویا  ،از بماا
 1389از طریق ماهوارههای هاتبرد و نایلس  ،آغاز کرده اس  .ت
ماهوارهای برای بس و گستر

ایا شابکهی

موضوو شبمهسازی و شبمهآترییاف در موضاوعا

گسترده ذیل مبانف مذهبف در میان اقشار مختلا جامعه اس  .ورود ای شبما باه
بط اذهان جامعه و از طرتف بفژاسخ ماندن آنما در ذه مخاطبی اماری اسا

کاه

بفتردید میتج به انحراد از اصول اعتقادی در طاوالنفماد و موجاب جادایف و
اتتراق هرچه بیشتر گروهها و خطاوط تکاری شایعه و سایف در جامعاهی اسا مف
مف شود .ای شبکه با قراردادن خاود در حیطاه اهال سای
تریبون اهل سی

تارسفزبان» به خود ،در مراعناماها

و چساباندن عیاوان «

مافآورد « :اهال سای

در

شبکهی وصال با توجه به عقیدهی ژاک و مراع صادقانهای که دارند ،جز خدم

باه

جامعهی بشری و عاوع هاوطیان و همزبانانف که حاردشاان را مافتمایاد ،جاز
تقدیم و معرتف عقیدهی ژااک و زالل خاود کاه مبیاف بار قارآن و سای
رسولاهلل صلفاهلل علیه و آله و سلم و عقال و تطار
محکم و صادقانه با تمم ژیش امان ام
گرامف آن حضر

اس

صاحیح

ساالم و برهاان و اساتدالل

به شاول صحابه و اهلبی

(علیممالسا ع)

هیچ طر و برنامهی دی ری ندارند»( .میتظرقاارم,1394 ,

ص )121 .جالب توجه اس ؛ آنچه از آن به عیوان اهل سی
غیر از عقاید ژر از حقد و بغض و غضب وهابی
در ای شبکه برای مسلاانان تارسفزبان روای
کام ً از ای عقاید و تقیادا

یاد مفشاود ،چیازی

نیس  ،بفتردید با توجه به آنچه
مفشود ،اهل سی

عزیز کشورمان

متعلابانه و کورکوراناه مباری هساتید (مجادآبادی

بررسی نقش برنامههای عقیدتی شبکهی ماهوارهای وصال در تغییر مذهب بین 11 ...

تراهانف ,1394 ,ص)17 .؛ چراکه در بسیاری از نقاط کشور شیعه و سیف در معی
یکدی ر به شکلف مسالا آمیز و با ع قه در حال سارری کاردن لحظاا

هساتید

(شما  ,1391 ,ص.)11 .به میظور شبمهسازی ،شبکههای تازهتثسیس نظیر «وصاال
تارسف و کلاه» و دی ر شبکههای وهابف تعال در ای حوزه ،تااع ت

خود را بار

موضوو مذکور متارکز کردهاند .البته آنچه در ظاهر شااهد آن هساتیم ،اظماار تقیاد
مؤسسان ای شبکههای تارسفزبان در خلوص ای موضوو اس

که «هدد کلف از

راهاندازی ای شبکهها ،صرتاً تقدیم عقیدهی خود مبیف بر قرآن و سی
حقیق

اس »؛ اما در

آنچه در حال اجرا و انجاع در ای خلوص قابل مشاهده اس  ،چیزی غیار

از ای اس ( .ریاحف ,علیزاده ,اشتیاقف & ,کاظایان)1393 ,
 .1-1نظریه برجستهسازی

مكکامبز و شاو ،1اولی مطالعا
سال  1972گزار

سیستااتیك را دربارهی ترضیه برجستهساازی در

کردند .آنما ای ترضیه را مطر کردند که رساانههاای جاعاف

اولوی هایف را تعیی مفکیید و بر اهای

ن ار هاا نساب

باه موضاوعا

اثار

مفگذارند .رسانهها از ای طریق به مردع دیکته مفکیید که باه چاه موضاوعاتف و
چ ونه بییدیشید .دو مفروضف که اساس و بییان اکثر ژاووهشهاا در ماورد نظریاه
برجستهسازی را تشکیل مفدهید ،بدی قرارند:
 -رسانهها واقعی

را میعکس نافکیید ،بلکه واقعی

را دستکاری کرده و باه

آن شکل تازهای مفدهید.
 تارکز رسانهها بر تعداد خاصف از مسارل و موضوعامسارل و موضوعا  ،نزد مخاطبان ممم جلوه کیید و در اولوی

باعث مفشود تا آن
قرار گیرند.

ترضیه برجستهسازی ،یکف از مفاهیم اصالف در نظریاه ارتباطاا
درواقع برجستهسازی یکف از شیوههایف اس

باوده اسا

.

که از طریاق آن رساانههاای جاعاف

مفتوانید بر عامه تاثیر ب ذارند .برجستهسازی یعیف ای اندیشه که رسانههای خبری
با اراره خبرها ،موضوعاتف را که عامه در مورد آنما تکر مفکیید ،تعیی مفکییاد .بار
های اساس اس

که برناردکوه در خلوص قدر مطبوعا مفگویاد :ماکا
1. Mc Combs ، Shaw
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اس

بیشتر اوقا توقعف در گفت اییکه مردع چ ونه تکر مفکیید ،نباشد ،اما بهطور

خیرهکییدهای در گفت اییکه خوانیدگان راجع به چه تکر مفکیید،موتقی

وجود دارد

(سااوری & تانکااار ,1387 ,ص .)32 .نظریااه برجسااتهسااازی یااا نظریااه تعیاای
دستورکار ،معتقد اس
اهای

که چیزی که برجسته شود ،اهای

ژیدا مفکید .رسانهها باا

دادن و برجسته کردن برخف اخبار و موضاوعا  ،آنهاا را در دساتور کاار

جامعه قرار مفدهید و با وزن دادن باه آنهاا ،نیروهاای جامعاه را باه آن مشاغول

مفکیید (بمرامیان & یاقوتف ,1395 ,ص)197 .
 .2-1مطالعات پيشين

بهدلیل نوظمور باودن ایا ژدیاده از یاكساو و محادودی هاای خااص تحقیاق
درخلوص ای مساله ،تاکیون تحقیقف با ای مضامی مشاهده نشاده و بررسافهاا
نشان مفدهد که بیشتر تحقیقا

صور گرتته تاثیر شبکههای ماهوارهای بر هوی

دییف اتراد را مورد بررسف قرار دادهاند ،ولف داودی ( ،)1399در مقالهای با عیوان «
آسیبشیاسف تغییر مذهب در استان خوزستان» ،به ترتیاب نقاش عوامال ترهی اف
(ضعا کارکردی رسانه ملف ،ضعا کارکردی مراکز ترهی ف و ضاعا کاارکردی
سیستم آموزشف) ،عوامل اقتلادی (توسعه ناامتوازن خوزساتان ،بیکااری و تقار)،
عوامل اجتااعف (تبعیض ،محرومی

و حاشیهنشییف) و عوامال سیاساف (حاایا

مادی و معیونف کشورهای حوزه خلیج تارس به ویوه عربساتان ساعودی ،رویکارد
سیاسف دول ها در ادوار گذشته ) را در تغییر مذهب در خوزساتان ماوثر ،معرتاف
کرده اس ( .داودی )1399 ,نوا و رضادوس

( )1394درتحقیقف با عیاوان «تااثیر

برنامههای شبکههای ماهوارهای بر شاخصهای ترهی ف در بی جوانان اهواز» نشان
دادهاند که با اتزایش احساس محرومی

نسبف ،هوی

قومف در میاان ماردع عار

استان خوزستان تشدید شده و در ژف آن ،جیبههای هوی

ملف آناان کااهش یاتتاه

اس ؛ بیابرای  ،یاتتههای ای ژووهش نشان مفدهد که بی هوی
ملف اعرا

قاومف و هویا

استان خوزستان رابطاه معکوساف وجاود دارد (ناوا & رضادوسا ,

 .)1394اتماف و آقامحادیان ( )1386مقالهای با عیوان «بررسف گرایش به مااهواره
و تاثیر آن بر باورها و رتتارهای دییف مردع مشمد» انجاع دادهاند .یاتتههای ژووهش

بررسی نقش برنامههای عقیدتی شبکهی ماهوارهای وصال در تغییر مذهب بین 13 ...

نشان داد که س  ،جیس ،سطح تحلی
تراغ

 ،محل سکون  ،نحوهی گاذران اوقاا

و ارزیابف اتراد از برنامههای تلویزیون داخلف در گرایش آناان باه مااهواره

تثثیرگذار بود؛ بهگونهای که کسانف که از مااهواره اساتفاده ناافکردناد ،بیشاتر باه
باورها و رتتارهای دییف ژایبید بودهاند (اتماف & آقا محاادیان ,1386 ,ص.)78-63 .
حس خانف ( ،)1387در ژووهشف با عیاوان «تعامال و تقابال رساانه و ماذهب در
خاورمیانه» ،به ای نتیجه دس

یاتته که مذهب ژیااع اسا

و رساانه ناقال ژیااع و

حامل آن به سوی مخاطب ،رسانه در عرصه جمانفشدن نه تیما در نقش ابزار انتقال
ژیاع ظاهر شده اس  ،خود نیز باه ناوعف ،بخشاف از ژیااع تلقاف مافشاود .رساانه
مفتواند بفرحاانه به جی

با مذهب برود؛ سوءتمم و سوءتفسایر از آن را تارویج

کید و ژیروان آن مذهب را از آن جدا و باا آن آیای بی اناه کیاد (حسا خاانف,
 .)1387در ژووهش خارجف که توس عر  1با عیوان «بحران هوی  :جمانفشادن
و تاثیر آن بر هوی
صور

اجتاااعف -ترهی اف و روانشایاختف در بای ژاکساتانفهاا»

گرت  ،نشان داد که جمانفشدن باا اتکاا باه تیّااوریهاای ناوی ارتبااطف،

موجب بحرانهای هویتف ،روانشیاختف ،ماذهبف و ترهی اف متیاوعف شاده اسا
)(Arab, 2011و اساتی

هجااروار 2در مقالاهای باا عیاوان «رساانهایشادن دیا :

نظریهژردازی در خلوص دی  ،رسانه و تغییر اجتااعفشدن» ،به ای نتیجاه رسایده
اس

که رابطهی بی رسانهای و عرتف شدن در سه سطح جامعه ،سامان و ترد مطر

اس

که اییما تیما با بخش جزرف از ای ژووهش هاخوانف دارد.
در یك ن اه کلف مفتوان ای چیی نتیجه گرت

)(Hjarvar, 2011

که نتایج ژووهشهای داخلف

بیشتر بر جیبههای میفف رابطه بی دی و تیّاوری متارکز اس ؛ به طاور مثاال نتاایج

تحقیقاتف مثل (قاساف ,عدلف ژور & ,کیانرور( ،)1391 ,سافیری & نعاا

الماف,

( ،)1391بختیاری & ترخف( )1391 ,ایزدی & قاسااف( ،)1390 ,نیاازی،)1390 ,
(احادژور & قادرزاده )1389 ,و (کلدی & تقیه ،)1388 ,حکایا

استفاده از تیّاوریهای نوی مثل ماهواره ،اییترن

از تاثثیر میفاف

و تضاهای مجازی بر هوی

دییف
1. Arab

2. Stig Hjarvar
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و دییداری ایرانیان دارد .لذا برخ د ژووهشهای داخلاف ،محلاوال

ژووهشاف

خاارج ،دال بار ظرتیا زایاف تیّااوری بارای عرصاه دیا و معیویا

ناه

ترص زدایف .در ژایان اذعان مفدارد که هیچکداع از تحقیقا

اسا

توق به بررسف نقش

برنامههاای عقیادتف شابکه مااهوارهای وصاال در تغییار ماذهب بای شامروندان
خوزستانف نررداخته اس

که ای شکاد تحقیقاتف در ژووهش حاضر ژوشاش داده

شده و به عیوان نوآوری ژووهش اس  .لذا بهدلیال چیادوجمفباودن ژدیادههاای
اجتااعف ،میشث بروز تغییرا

هوی

مذهبف در خوزستان ،دارای صرتاً یاك دساته

از عوامل مشخص نیس  ،بلکه همزمان علل و عوامل متعددی تثثیرگذارناد .لایک
در ای تحقیق با تاکید بر نقش تکیولوژی های ارتباطف نوی از جالاه مااهواره باه
عیوان عامل اصلف مداخلهگر ،ای جریاان نوژدیاد موردواکااوی قارار گرتا

کاه

عادهتری ریشه های تغییار ماذهب در ایا اساتان ،در قالاب عوامال زمییاهای و
بسترساز چون عوامل ترهی ف ،اقتلادی ،اجتااعف و سیاسف و برنامههای عقیادتف
شبکهی ماهوارهای وصال به عیوان عامل اصلف مداخلهگر در قالاب مادل مفماومف
تحقیق به شر ذیل ،قابل بررسف اس

(داودی ,1399 ,ص)163-161 .؛ بارهای

اساس مدل مفمومف ذیل میبطق با عوامل مطروحه به شر ذیل اراره مفشود:

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

بررسی نقش برنامههای عقیدتی شبکهی ماهوارهای وصال در تغییر مذهب بین 15 ...

و مدل مفمومف توق ،ژووهش حاضر باه بررساف ترضایههاای

براساس توضیحا
زیر مفژردازد:

 بی ان یزه ترد استفادهکییده از برنامههای عقیدتف شبکهی ماهوارهای وصالو احتاال تغییر مذهب در بی شمروندان خوزستان ،رابطه وجود دارد.
 بی میزان رضایتایدی شمروندان خوزساتانف وهاابف شاده از برناماههاایعقیدتف شبکهی ماهوارهای وصال،
 -بی میاطق محل سکون

رابطه وجود دارد.

شمروندان خوزستانف که استفادهکییده برنامههاای

عقیدتف شبکهی ماهوارهای وصال هستید با تغییر مذهب ،رابطه وجود

دارد.

 بی میزان ژایبیدی به اصول شیعف در بی شمروندان خوزستانف وهابف شدهبا برنامههای عقیدتف شبکهی ماهوارهای وصال ،رابطه وجود دارد.
 .2روش پژوهش
با هدد ژاسخگویف به سوال ژووهش ،با توجه به ژراکیدگف واحادهای ناوناه کاه
متشکل از اتراد تغییر مذهب داده ،کایا

و محدود بوده و واحدهای موردمطالعاه

بهراحتف قابلشیاسایف نبودهاند ،در ابتدا با بمرهگیاری از ناوناهگیاری خوشاهای از
بی شمرهای عر نشی استان خوزستان ،شمر شو
سوساای رد و حایدیااه از سااا

غاار

و شاوور از شاال ،شمرستان

و شمرسااتان اهااواز و کااارون از مرکااز و

شمرستان باوی و حومه از شرق استان ،به عیوان جامعه آماری ژووهش تعیی شاد،
لذا با توجه به نوو ژووهش و جامعه آماری اشارهشده ،برای کسب اط عا
قبیل اتراد ،رو

از ای

ناونهگیری گلوله ی برتف (ناونهگیری غیراحتاالف) مورداساتفاده

قرارگرت  ،بدی صور که بعد از تمیه و تایید سواال

ژرسشناماه ،باا توجاه باه

آشیایف قبلف محقق با محی  ،اولی واحد ناونهگیری در هر میطقه شیاسایف و بعاد
از آن ،برای شیاسایف و انتخا

واحدهای بعدی ناونهگیری ،از اتراد کااك گرتتاه

شد ،تا بدی ترتیب با  161نفر به عیوان واحادهای ناوناه تحقیاق قابالدسترساف،
ملاحبه حضوری با هدد تکایال ژرساشناماه محقاقسااخته براسااس طیاا 5
گزییهای لیکار

صاور

گرتا

کاه روایاف ساواال

توسا

اسااتید راهیااا و

مشاور(خبرگان) مورد بازبییف و تثیید قرار گرت  .ژایایف ابزار باا اساتفاده از آلفاای
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کرونباخ ،0/71 ،محاسبه شد که نشان از مطلو
اییکه به دلیل ترهی

بودن ابزار اس  .الزع باه توضایح

خاص میطقه ،علفرغم شیاسایف تعادادی محادود از باانوان

تغییر مذهب داده ،لیک امکان ملاحبه و تکایل ژرسشنامه با ایشاان میسار نشاد.
در زمان اجرای ژرسشنامهها به اتراد ناونه ،اطاییان داده شاد کاه اط عاا

آنماا

محفوظ خواهد بود و تق برای تحلیل دادهها از آنما استفاده خواهاد شاد .بعاد از
جاعآوری دادهها ،اط عا

وارد نرعاتزار  SPSSشدند و بعاد از حاذد اط عاا

ناقص ،دادهها برای تحلیال آمااری آمااده شادند .دادههاای آمااری باا اساتفاده از
رگرسیون براساس مدل مفمومف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرتتیاد کاه ممامتاری
نتایج آن در قسا

یاتتهها اشاره خواهد شد.

 .3یافتههای پژوهش
در ای بخش ،ابتدا به بررسف اط عا

جاعیا شایاختف حجام ناوناه ژاووهش،

ژرداخته خواهد شد ،لذا جداول تراوانفهای ای بخش از ژووهش ،براسااس ردهی
سیف ،مدرک تحلیلف ،نوو شغل و میزان درآمد در ذیل اراره مفشود:
 .1-3یافتههای جمعيتشناختی از حجم نمونه
جدول  .1توزیع فراوانی و درصدی رده سنی افراد تغییر مذهب داده در خوزستان
رد ف
1
2
3
4
5

براساس یاتتههای به دس

بی
بی
بی
بی

س
15سال تا  18سال
 19سال تا  24سال
 25سال تا  34سال
 35سال تا  44سال
باال  45سال
جمع

ف اوانی
16
58
52
32
3
161

آمده از جدول  ،1از جاعیا

درصد
%10
%36.01
%32.3
%19.8
%1.8
%100

موصاود  %76,31اتاراد

در بازه سیف زیر  35سال ،قرار داشتید ،یعیف اییکه گرایشیاتت اان باه وهابیا
خوزستان در س جوان و به ژایی هستید.

در

بررسی نقش برنامههای عقیدتی شبکهی ماهوارهای وصال در تغییر مذهب بین 17 ...
جدول  .2توزیع فراوانی و درصدی میزان تحصیالت افراد تغییر مذهب داده در خوزستان
رد ف
1
2
3
4
5

میزای تجصیال
بیس اد
سیکل
د پلم
کاردانی
کارشناسی
جمع

یاتتههای :2براساس یاتتههای به دس
ناونه دارای سطح تحلی
نوظمور وهابی

ف اوانی
25
63
49
20
4
161

درصد
%15.52
%39.13
%30.43
%12.42
%2.48
%100

آمده از جدول  ،2حادود  %85,08از حجام

دیرلم و زیردیرلم هستید ،لذا به نظر مفرساد جریاان
ژایی تر یاارگیری

در خوزستان ،در بی اترادی با سطح تحلی

بیشتری را انجاع داده اس .
جدول .3توزیع فراوانی و درصدی نوع شغل افراد تغییر مذهب داده در خوزستان
رد ف
1
2
3
4
5

ن ع شغل
بیکار
آ اد/خص صی
دولتی/نیمه دولتی
دانش آم /دانش
با نشسته
جمع

ف اوانی
92
48
2
8
11
161

درصد
%57.14
%29.81
%1.24
%4.96
%6.83
%100

براساس دادههای جاعآوریشده از جدول  ،3مقدار  %57,14از اتراد تغییر ماذهب
داده شده،بیکار هستید .لذا نظر به ژتانسیلهای بسیار زیاد اقتلاادی در خوزساتان،
رسانهها با برجستهسازی ای ظرتی ها در خوزستان ،موضوعاتف هاچون تبعایض
و  ...القا مفکیید که در بخشهای بعدی ژووهش به آن ژرداخته خواهد شد.
جدول  .4فراوانی افراد تغییر مذهب داده در خوزستان برحسب میزان درآمد ماهانه
رد ف
1
2
3
4

میزای درآمد ماهانه(ت مای)
 500هزار ت مای
بی  500تا م میلی ی ت مای
بی م میلی ی تا دو میلی ی
باال دو میلی ی ت مای
جمع

ف اوانی
37
59
46
19
161

درصد
%23.27
%37.7
%29
%12
%100
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براساس یاتتههای به دس

آمده از جدول  ،4حدود  61درصد اتراد ،دارای درآماد

ماهانهای زیر یك میلیون تومان و حدود  29درصد ،ماهانه بی یاك تاا دو میلیاون
تومان و تیما  12درصد ،باالی دومیلیون تومان درآمد دارند.
 .2-3یافتههای حاصل از تكميل پرسشنامه توسط حجم نمونه

در ای بخش از ژووهش ،بر اساس ملاحبه حضوری ،اقداع به تکایل ژرساشناماه
از اتراد تغییر مذهب داده که نتایج آن بر اسااس ساواال
ملاحبهشوندگان بر اساس طیا  5گزییهای لیکر

طراحاف شاده و ژاساخ

به شر ذیل اس :

جدول .5جدول توزیع درصدی راههای کسب اطالعات مذهبی افراد تغییر مذهب داده
س اال
اطالعا مذهبی ا را ا ط ق ماه ار وصال ،کسب میکنم؟
اطالعا مذهبی ا را ا ط ق صداوسیما خ ستای ،کسب میکنم؟
اطالعا مذهبی ا را ا ط ق صداوسیما ملی ،کسب میکنم؟
اطالعا مذهبیا را ا ط ق شبکهها اجتماعی ،کسب میکنم؟

بر اساس یاتتههای به دس

بسیار اد
%42.14
%5.03
%3.77
%25.16

اد
%26.41
%15.1
%15.1
%23.9

تاحدود
%17.6
%30.2
%25.16
%22

کم
%7.55
%32.07
%34.6
%17.61

بسیار کم
%7.55
%19.5
%22
%12.6

آمده از جدول  ،5اتراد تغییر مذهب داده در خوزستان

به مقدار  68,55درصد ،زیاد و خیلفزیاد و مقدار  49,06درصد زیاد و خیلافزیااد
اط عا

مذهبف خود را به ترتیب از طریق شبکه ماهوارهای وصاال و شابکههاای

اجتااعف دریات

مفکیید .اتراد مذکور به مقدار  51,57درصد ،کام و خیلافکام و

مقدار  56,6درصد ،کم و خیلفکم اط عا

مذهبف روزاناه خاود را باه ترتیاب از

طریق شبکه صدا و سیاای خوزستان و صدا و سیاای ملف دریات

مفکیید.

جدول  .6توزیع درصدی مقایسه رضامندی افراد تغییر مذهب داده از سهولت در دسترسی و کیفیت
برنامههای مذهبی از طریق رسانه ملی با شبکه ماهوارهای وصال
س اال
رضا ز ا ب نامهها مذهبی صدا و سیما س اس  ،چ نه اسز؟
رضا ز ا ب نامهها مذهبی صدا و سیما خ ستای ،چ نه اسز؟
رضا ز ا ب نامهها مذهبی ماه ار ا وصال چ نه اسز؟
نارضا تی ا هز نه تهیه گی ند د یتال داخلی؟
نارضا تی ا هز نه تهیه گی ند ها ماه ار ا ؟
سه لز دست سی به ب نامهها صدا و سیما خ ستای ،چ نه اسز؟
سه لز دست سی به ب نامهها صدا و سیما س اس  ،چ نه اسز؟
سه لز دست سی به ب نامهها ماه ار ا وصال چ نه اسز؟

بسیار اد
%9.43
%3.14
%26.41
%25.16
%15.73
%16.35
%13.2
%24.53

اد
%12
%8.8
%32.7
%34
%.24
%15.72
%18.24
%35.22

تاحدود
%26.42
%25.16
%25.16
%23.27
%32.7
%13.83
%18.87
%20.75

کم
%27
%39.62
%14.46
%13.2
%20.12
%31.44
%26.41
%14.46

بسیار کم
%25.16
%22.64
%3.77
%5.66
%7.55
%23.9
%24.53
%7.55

بررسی نقش برنامههای عقیدتی شبکهی ماهوارهای وصال در تغییر مذهب بین 19 ...

براساس یاتتههای به دس

آمده از جدول  ،6اتراد مقدار 59,11درصد ،به صاور

زیاد و خیلفزیاد ،مقدار 52,16درصد ،به صور
درصد ،به صور

کام و خیلافکام و مقادار62,26

کم و خیلفکم ،به ترتیب از ژخش برنامههاای ماذهبف از طریاق

شبکه ماهوارهای وصال ،شبکه صدا و سیاای سراسری و صدا و سیاای خوزساتان
اعا ع رضااای

کردنااد .اتااراد مااذکور مقاادار 59,16درصااد ،بااه صااور

خیلفزیاد ،مقدار 58,48درصد ،به صور
به صور

زیاااد و

زیاد و خیلفزیاد و مقدار 62,26درصاد،

کم و خیلف کم ،به ترتیب از باال بودن هزییاه دسترساف باه برناماههاای

مذهبف از طریق شبکه ماهوارهای وصال ،شبکه صدا و سیاای سراساری و صادا و
سیاای خوزستان اع ع رضای

کردند.

جدول  .7توزیع درصدی نحوه استفاده از برنامههای عقیدتی شبکه ماهوارهای وصال
س اال
معم الً به هم ا ب خی ا اعضا خان اد  ،ب نامهها
شبکه وصال ،تماشا میکنم؟
معم الً به هم ا دوستای ا همکارای ،ب نامهها مذهبی
شبکه وصال،تماشا میکنم؟
به ص ر رو انه ب نامهها علیدتی شبکه ماه ار ا
وصال را تماشا میکنم؟
به تماشا ب نامه ها علیدتی شبکه ماه ار ا وصال،
عالقهمند ؟
دربار ب نامه ها مذهبی شبکه وصال با همکارای و
دوستای خ د گفت میکنم؟
ب ا در افز ب نامهها مذهبی شبکه ماه ار ا وصال
کن کاو ؟
نلش شبکه ماه ار ا وصال در نج پ شش شما،
چ نه اسز؟
مباحث میزگ دها و مصاحبه ها علیدتی شبکه وصال را
میپسند ؟

بر اساس یاتتههای به دس
مذهب داده به صور

بسیار اد

اد

تاحدود

کم

بسیار کم

%23.9

%27

%20.75

%18.87

%10.7

%26.41

%29.56

%17.61

%15.72

%12.58

%22.64

%39

%18.24

%16.35

%5.03

%23.9

%37.73

%17.61

%12.58

%9.43

%23.9

%34.6

%18.87

%14.47

%9.43

%24.53

%30.82

%18.24

%15.72

%12

%27

%32.07

%23.27

%13.02

%5.66

%27.67

%37.73

%15.1

%12

%8.18

آمده از جادول  ،7مقادار  61,64درصاد اتاراد تغییار

زیاد و خیلفزیاد ضا ع قهمیدی به برناماههاای عقیادتف

شبکه ماهوارهای وصال ،با  54,96درصد زیاد و خیلفزیاد به صاور

روزاناه ،باه

تااشای برنامههای مذکور مف ژردازند؛ باه هاای جما  ،تاثیرگاذاری برناماههاای
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مذکور بر ژوشش ای گونه اتاراد باه مقادار  59,07درصادی ،باه صاور

زیااد و

خیلف زیاد اس  .میزان تااشای برنامههای عقیدتف شبکه ماهوارهای وصال به هاراه
دوستان یا هاکاران با  55,97درصد به صاور

زیااد و خیلافزیااد و گفت او باا

دوستان یا هاکاران در خلوص برنامههای مذکور باا  57,96درصاد باه صاور
زیاد و خیلفزیاد اس (.اگرچه هاراهف خانوادهها در تااشای ای برنامهها به میزان
یادشده در نوبه خود نیز قابل توجه اس ).
جدول  .8توزیع درصدی کارکرد نهادهای مذهبی و فرهنگی در مناطق هدف
س اال
در نزد کی مجل سک نز ما ،مس د  /کان ی ف هن ی وج د
دارد؟
مس د  /کان ی ف هن ی مجل سک نز ما فعال اسز؟
با فعالیزها مذهبی مس د /کان ی ف هن ی مجل سک نز آشنا ی دار ؟

ا فعالیزها مس دکان ی ف هن ی مجل سک نز رضا ز دار ؟
روحانی ی فعال در مس د مجل حض ر دارند؟
در نما جماعز و ب نامه ها ف هن ی مس د ش کز دار ؟
با روحانی ی مس د مجل ارتباط خ بی دار ؟
روحانی ی در مدارس مجل ما حض ر و فعالیز دارند؟
کیفیز مدارس و تعداد مدارس در مجل ما مناسب اسز؟
کتابخانه  /م تمع ف هن ی در مجل ما وج د دارد؟
کتابخانه  /م تمع ف هن ی مجل ما ،فعال اسز؟
کتابخانه /م تمع ف هن ی مجل ما ،م رداستلبال ج انای ق ار میگی د؟

بسیار اد

اد

تاحدود

کم

بسیار کم

%11.32

%15.1

%20.12

%29

%25.78

%5.03
%5.03
%7
%8.18
%4.4
%5.66
%4.4
%7.55
%5.66
%11.28
%16.35

%8.18
%9.43
%11.32
%15.72
%6.92
%5.66
%4.4
%13.84
%9.43
%15.72
%35.22

%15.1
%27
%29.56
%12.58
%18.23
%19.5
%18.24
%23.9
%20.75
%17
%18.87

%40.9
%42.76
%32.7
%44.65
%41.5
%37.73
%37.73
%32.07
%30.82
%30.19
ُ%20.75

%32.07
%17
%20.75
%20.12
%30.19
%32.7
%36.48
%23.9
%34.6
%27
%10.06

کام و

بر اساس یاتتههای حاصله از جدول  ،8مقدار  54,78درصد اتراد باه صاور
خیلفکم ،وجود مسجد یا کانون ترهی ف و مقدار  65,42درصد اتراد به صور

کام

و خیلفکم ،از وجود کتابخانه یا مجتاع ترهی ف در نزدیکف محل ساکون

خاود را

کم و خیلفکم ،از تعالیا

مساجد

اع ع کردند .مقدار  72,97درصد اتراد به صور

یا کانون ترهی ف و مقدار  57,19درصد اتراد به صور کم و خیلافکام ،از تعالیا
کتابخانه یا مجتاع ترهی ف در نزدیکف محل سکون
مقدار  64,77درصد اتراد به صور
مساجد محل سکون

خود اع ع رضایتایدی کردناد.

کم و خیلفکام ،حضاور تعاالناه روحاانیون در

خود و مقدار  74,21درصد اتراد به صور کام و خیلافکام،

حضور تعاالنه روحانیون در مدارس محل سکون

خود را اع ع کردند.

بررسی نقش برنامههای عقیدتی شبکهی ماهوارهای وصال در تغییر مذهب بین 21 ...
جدول  .9توزیع درصدی نقش و کارکردهای عوامل سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی در خوزستان
س اال
در رسیدگی به مسائل م د  ،احساس تبعیض میکنم؟
به نظ م در رسیدگی به مسائل م د  ،تبعیض وج د دارد؟
به نظ م در خ ستای احساس مج ومیز وج د دارد؟
به نظ م در خ ستای ،مج ومیز وج د دارد؟
به نظ م سطح آگاهیها اف اد ،ن ع عملک د ح ها
علمیه و مدارس در تغیی مذهب در خ ستای م ث هستند؟
به نظ م ع امل اقتصاد و اجتماعی(بیکار ،
حاشیه نشینی ،فل و )...در تغیی مذهب در خ ستای
م ث هستند؟
به نظ م میزای ت سعه خ ستای با میزای درآمدها
آی ،تناسب دارد؟
ا سطح تجصیال خ د راضی هستم؟
ا میزای درآمد خ د راضی هستم؟

بر اساس یاتتههای به دس
بهصور

بسیار اد
%25.78
%23.27
%25.16
%25.78

اد
%32.7
%36
%36
%37.1

تاحدود
%20.75
%23.9
%18.87
%25.16

کم
%15.1
%12.58
%10.7
%8.17

بسیار کم
%7
%5.66
%10.7
%5.03

%22

%46

%19.5

%9.43

%4.4

%27

%38.36

%25.16

%6.3

%4.4

%3.14

%15.72

%18.24

%43.4

%20.75

%5.031
%2.55

%12.58
%3.77

%18.87
%7.54

%37.73
%53.46

%27
%34

آمده از جادول  ،9مقادار  58,48درصاد ژاساخ ویان

زیاد و خیلافزیااد باه وجاود احسااس تبعایض ،مقادار  59,27درصاد

ژاسخ ویان به صور

زیاد و خیلفزیاد به وجاود تبعایض ،مقادار  61,16درصاد

ژاسخ ویان به صور

زیاد و خیلف زیااد باه وجاود احسااس محرومیا  ،مقادار

 62,88درصد ژاسخ ویان به صور

زیاد و خیلفزیاد به وجود محرومی

در بای

اقواع خوزستانف ،اع ع نظر داشتید .مقدار  64,73درصد ژاسخ ویان بهصور
و خیلفکم از سطح تحلی

کام

خود و مقدار  87,46درصد ژاسخ ویان به صاور

کم و خیلفکم از سطح میزان درآمد خود ،اع ع نارضایتف داشتید.
جدول  .10توزیع درصدی نظرات افراد تغییر مذهب داده در خصوص اعمال و اعتقادات شیعیان
س اال
به نظ م در بی شیعیای خ افا وج د دارد؟
عالقه مند به ق ائز ا ش کز در م اسم ار عاش را هستم؟
به پ شیدی لباش مشکی در ا ا مج و صف اعتلاد دار ؟
به ت سل و ار اما ادگای ،اعتلاد دار ؟
به مذاهب چهارگانه اهلسنز (حنبلی ،شافعی و  )...اعتلاد دار ؟
با گشز به سلفیز را قب ل دار ؟
به شبیه سا خ د با م ای و مهمانای شبکه وصال حق
تما ل دار ؟

بسیار اد
%25.16
%8.8
%11.32
%7.55
%7.55
%33.33

اد
%42.77
%10.7
%10.06
%8.8
%8.7.7
%37.1

تاحدود
%15.1
%18.87
%21.4
%16.32
%21.39
%13.2

کم
%11.32
%30.82
%33.33
%44.65
%42.76
%10.06

بسیار کم
%6.3
%32.07
%25.78
%23.27
%23.27
%7

%22

%42.77

%18.87

%10.7

%7.55
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بر اساس یاتتههای به دس
بهصاور

آمده از جدول  ،10مقادار  70,43درصاد ژاساخ ویان

زیااد و خیلافزیااد باه بازگشا

ژاسخ ویان به صور

باه سالفی

و مقادار  66,03درصاد
(حیبلاف،

کم و خیلفکم باه ماذاهب چمارگاناه اهالسای

شاتعف و  )...اعتقاد داشتید .مقادار  67,92درصاد ژاساخ ویان باه صاور
خیلفکم به توسل و زیار
صور

کام و

امااعزادگاان و مقادار  62,89درصاد ژاساخ ویان باه

کم و خیلفکم ع قهمیدی خود را به قرار

و شارک

در مراسام زیاار

عاشاورا  ،اعا ع داشااتید .مقادار  67,87درصااد ژاسااخ ویان باه صااور

زیاااد و

خیلفزیاد به وجود خراتهژرستف در بی شیعیان ،اع ع نظر داشتید.
برای بررسف ترضیههای ژووهش که به تعیی نقش شبکهی ماهوارهای وصال،
عوامل سیاسف ،ترهی ف ،اجتااعف و اقتلادی مفژردازد ،از رگرسیون اساتفاده شاد
تا مشخص شود که چه رابطهای بی متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد .بارای
ای کار ،ابتدا ژیشترضیههای رگرسیون شامل نرمال بودن دادهها ،ها یف شیبهاا،
استق ل دادها و ها یف واریانسها مورد بررسف قرار گرت
ای داش

کاه ها اف نشاان از

که مفتوان از رگرسیون برای بررسف تاثیر متغیرهای بر هم استفاده کرد.

هاچیی برای بررسف رواب بی متغیرها از آزمون هابست ف ژیرسون استفاده شاده
که نتایج ای آزمون در جدول ذیل آمده اس :
جدول  .11همبستگی بین عوامل موثر در تغییر مذهب در بین شهروندان خوزستانی
متغی ها
ب نامهها شبکه ماه ار ا وصال و تغیی مذهب در خ ستای
ع امل ف هن ی و تغیی مذهب در خ ستای
ع امل اقتصاد و تغیی مذهب در خ ستای
ع امل اجتماعی و تغیی مذهب در خ ستای
ع امل سیاسی و تغیی مذهب در خ ستای

بر اساس یاتتههای به دس

تعداد
161
161
161
161
161

ض ب همبست ی
./712
./643
0/598
./556
0/521

ض ب تعیی
0/392
0/361
0/346
0/301
0/269

آمده از جدول  ،11بایش از  %39تغییارا

سطح معنیدار
. /001
. /001
. /001
. /001
./001

ماذهبف در

خوزستان به نقش برنامههای شبکهی ماهوارهای وصال برمفگردد و بعد از آن هام
نقش عوامل ترهی ف ،اقتلادی ،اجتااعف و سیاسف به ترتیب بیشاتری تااثیر را باا
 %30 ،%34 ،%36و  %27در تغییرا

هوی

مذهب در خوزساتان دارناد .هاچیای

بررسی نقش برنامههای عقیدتی شبکهی ماهوارهای وصال در تغییر مذهب بین 23 ...

نتایج بررسفها نشان داد که بر اساس آمااره دوربای واتساون و آمااره  ،Fمادل از
کفای

الزع برخوردار بوده و مفتوان برای تحلیل دادهها از رگرسیون استفاده کرد.
جدول  .12رابطه رگرسیونی بین متغیرهای مدل مفهومی
نتی ه
ماه ار وصال ب تغیی مذهب در خ
ع امل ف هن ی ب تغیی مذهب در خ
ع امل اقتصاد ب تغیی مذهب در خ
ع امل اجتماعی ب تغیی مذهب در خ
ع امل سیاسی ب تغیی مذهب در خ

رابطه رگ سی نی
ماه ار وصال (=1.8+)0.947تغیی مذهب
ع امل ف هن ی (= 3.2+)0.603تغیی مذهب
ع امل اقتصاد (= 4.7)0.653تغیی مذهب
ع امل اجتماعی (=5.7+)0.925تغیی مذهب
ع امل سیاسی ( =4.7 +)0.854تغیی مذهب

بر اساس جدول  ،13شاخصهای خف دو ،نسب

ستای تاثی دارد.
ستای تاثی دارد.
ستای تاثی دارد.
ستای تاثی دارد.
ستای تاثی دارد.

خف دو بر درجاه آزادی ،ریشاه

میان ی خطای برآورد ،نیکویف براز  ،برازندگف تعدیلیاتته ،برازندگف نرعشده و
برازندگف نرعنشده استفاده شده اس :
جدول  .13شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی
شاخصها ب ا ش
حد م ا
ملدار
کمت ا 3
1/63

نا شاخص
خی دو ب درجه آ اد
ر شه میان ی خطا ب آورد
نیک ی ب ا ش

2
3

1

0/06

کمت ا 0/1

0/97

باالت ا 0/9

0/98

باالت ا 0/9

ب ا ندگی ن شد

4

0/94

باالت ا 0/9

ب ا ندگی ن نشد

5

0/93

باالت ا 0/9

ب ا ندگی تعد ل افته

نتيجهگيری و جمعبندی

روند رو به تزاید قدر

نفاوذ و یاارگیری جریاان نوظماور وهابیا

خوزستان که دروازهی ورود تشیع به کشور اس  ،از تمدیدا

از بای اهاالف

جدی ترهی ف اسا

1. Root Mean Square Error Approximation
2. Goodness of Fit Index
3. Comparative Fit Index
4. Normed Fit Index
5. Non Normed Fit Index
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چراکه جریان ضدانق
صداع رتتیف اس
امارا

نافتوانس

به ای نتیجاه رسایدند کاه

در هاان سالهای بعد از جی

و یك آلترناتیو نیاز دارند ،که آنهام جازء کشاورهای عربساتان و
باشد ،لذا با ای کشورها که مذاکره کردند به ایشان اع ع شد کاه

ما حاضر نیستیم به جریان شیعف ضدانق

کاك کییم ،شااا بیاییاد تغییار ماذهب

بدهید تا به شاا کاك کییم( .هاشاف نواد & هاکاران ,1391 ,ص )22 .باتوجاه باه
محدودی های خاص ای ژووهش و دشواریهای زیااد بارای دسترساف باه حجام
ناونه ،لیک با ت

محققان  161نفر به عیوان حجم ناونه قابلدسترساف شیاساایف

و مورد ملاحبه و تکایل ژرساشناماه قارار گرتتیاد کاه حساب نتاایج حاصاله از
ژرسشنامهها ،از مممتری آسیبها و تمدیدا

شابکهی مااهوارهای وصاال و رشاد

تغییر مذهب بی شمروندان خوزستانف مفتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 امکان بمرهبرداری و سوءاستفادهی جریانا

و گروههای رادیکاال قاومف از

گرایشیاتت ان به وهابی .
 امکان بمرهبرداری و سوءاستفادهی جریاناا

و گروهاكهاای ضادانق

خارجنشی از گرایشیاتت ان به وهابی .
 امکااان بماارهباارداری و سوءاسااتفادهی جریانااا

و گااروههااای تکفیااری و

تروریستف از گرایشیاتت ان به وهابی .
 احتاال تشدید رشد مماجر

نخب ان و متخللان از استان ،به دلیل ظمور

تعاالنه ای قبیل اتراد در سطح استان.
 ارتباطدادن ضعاهای مدیریتف به ضعا مذهب شیعه.
در ژایان با توجه به گستر

روزاتزون تیّاوری و ارتباطا و نقش آنماا در رشاد

و تاثیرگذاری شبکههای ماهوارهای ،راهبردهای زیار باه عیاوان راهبردهاای ژیشایمادی
اراره مفشود:
 .3-3راهبردهای فرهنگمحور
 .1-3-3راهبردهای ایجابی:

 اجرای طر های ژووهشف و ژیاایشاف مساتار و روندشیاساانه بارای اطا و از

بررسی نقش برنامههای عقیدتی شبکهی ماهوارهای وصال در تغییر مذهب بین 25 ...

ان ارهها ،اتکار و شبما

ای شبکه.

 استقرار خانه عالم در روستاهای شمرستان که بیشتر باا خطار تغییار ماذهب
مواجمید.
 تاسیس کتابخانه عاومف با دارا بودن میابع ژاسخ ویف به شبما

در میاطق

یادشده.
 راهاندازی ستادهای آموزشف و تخللف ژاسخ ویف به شابما

و مساارل

دییف در مدارس راهیاایف و دبیرستانهای میاطق آلوده.
 ارتقای کیفف و کاّف برنامههای بخش عربف شبکههای تلویزیونف و رادیاویف
استانف با هدد جذ

مخاطب بیشتر استان و معرتف صحیح گفتاان شیعف.

 بماارهگیااری از ظرتیا

باااالی شاابکههااایاجتااااعف باار بسااتر اییترنا

تلف هاراه با هدد ژاسخ ویف غیرحضوری به شبما

و

وهابی .

 .2-3-3راهبردهای سلبی:

 ژیش یری از تبلیه سلففگری و گرایش به وهابی .
 ژیش یری از انتشار و توزیع محلوال
 نظار

ترهی ف و عقیدتف مسولهدار.

بر ورود و توزیع کتا های ترقهی وهابی .

 محدودسازی و مقابله با مروجان و مبلغان وهابی

در استان خوزستان.

 مقابله با تکییكها و ابزارهای تبلیغف شبکههای ماهوارهای وهابف.
 .4-3راهبردهای پيشنهادی اقتصادمحور:

 توسعه و ایجاد مراکز خدما

عاومف و عارانف در میاطق محروع.

 تامی نیازمیدیهای مادی و معیاوی مبلغاان ،خطیباان ،محققاان و اسااتید
متخلص و متجر
مطالبا

حوزوی و دانشا اهف باهمیظاور اراراهی مطلاو

و بمییاهی

عقیدتف و مذهبف مردع ،بهویوه نسل جوان در میاطق یادشده.

 تراهم کردن شغل میاسب و ت

برای کاهش نرخ بیکاری در میاطق یادشده.

 برنامهریزی و اتخاذ تلایاا

مؤثر در حوزه اقتلادی و خادماتف اساتان،

با هدد خدم

به مردع محروع توصیه مفشود.

منابع و ماخذ
دییاف

احادژور ،مریم؛ قادرزاده ،امید ( ،)1389تعامل در تضای سایبر و تثثیر آن بر هوی
جوانان ،دوتللیامه جوانان ،ترهی و جامعه ،شااره ژیجم ،صص .99-75
اتشارسیستانف ،ایرج ( ،)1373خوزستان و تادن دیرییاه آن ،ساازمان چااو و انتشاارا
وزار ترهی و ارشاداس مف.
اتماف ،بیفشه؛ آقا محادیان ،حاید رضاا ( .)1386بررساف عوامال ماوثر بار گارایش باه
ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رتتارهای دییاف ماردع مشامد ،تلالیامه مطالعاا
تربیتف و روانشیاسف ،دوره  ،1شااره  ،2صص .78 -63
اکوانف ،سید حاداهلل ( ،)1387گرایش به هوی ملف و قومف در عر ¬هاای خوزساتان،
مطالعا ملف ،شااره  ،36صص .126 - 93
ایزدی ،ممشید؛ قاساف ،کبری ( ،)1390تاثیر استفاده از شبکه اط عا جمانف بار هویا
دانشآموزان ،اط و رسانف و کتابداری ،کتاا مااه علاوع اجتاااعف،

دییف و ملف
شااره  ،38صص .121 - 114
مااهوارهای

شابکههاای

بختیاری ،حس ؛ ترخف ،حس ( ،)1391بررسف رابطه برنامههای
تلویزیونف و هوی دییف جوانان ،ژووهش در مسارل تعلیم و تربی اس مف ،سال
بیستم ،شااره  ،15صص .72-55
ماهوارهای تارسف زباان

بمرامیان ،امید؛ یاقوتف ،هدی ( ،)1395رابطه استفاده از شبکههای
و ژایبیدی به هوی ترهی ف در زنان شمر تمران ،مطالعا زنان ،سال چمااردهم،
شااره ،1صص .189-216
ژای اه اط ورسانف دتتر حفظ و نشر آثار حضر آیا اهلل العظااف ساید علاف خامیاهای
اس مف.
( ،)1375مؤسسه ژووهشف ترهی ف انق
جعفری ولدانف ،اصغر ( ،)1390تحریا هوی ایرانف خوزستان ،مطالعاا ملاف ،شاااره
 ،47صص .24 - 3
حس خانف ،محاد ( ،)1387تعامل و تقابل رسانه و مذهب در خاورمیانه با تثکیاد ایاران،
تللیامه تحقیقا ترهی ف ،سال اول ،شااره  ،3صص .231 – 215
وهابی علیه تشایع ،مبلغاان ،شاااره
حسییف ،سیدجواد ( ،)1395آماری از آماج حا
 ،210صص .91 - 83
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جلیلف ،محدثه؛ قیواتف ،نسری ؛ خوشدلف ،تاطاه ( ،)1396مسثلهشیاسف راهباردی
توسعه در استان خوزستان ،مرکز بررسفهای استراتویك ریاس جاموری.
ریاحف ،محاداسااعیل؛ علیزاده ،توحید؛ اشاتیاقف ،معلاومه؛ کاظایاان ،ممارداد (،)1393
تلویزی اون و هوی ا دیی اف (مطالعااه مااوردی :دانشااجویان دانش ا اه مازناادران)،
جامعهشیاسف کاربردی ،سال ششم  ،25شااره  ،54صص.48 – 333
فشدن و هوی دییف با تثکید بار تفااو
سفیری ،خدیجه؛ نعا المف ،زهراء ( ،)1391جمان 
روانشیاختف زنان ،شااره  ،3صص .66 - 39
جیسیتف ،مطالعا اجتااعف 
سوری  ،ورنر؛ تانکارد ،جیاز ( ،)1378نظریههای ارتباطا  ،ترجاه علیرضا دهقان ،تمران:
انتشارا دانش اه تمران.
سیاد  ،موسف ( ،)1374تاریخ و جفراتیای عر خوزستان ،تمران :نشرآنزان.
تارسافزباان ،تلالیامه

شما  ،توزیه ( ،)1391گونه¬شیاساف شابکه¬هاای ماهوارهاای
مطالعا ماهواره و رسانه¬های جدید ،سال اول ،شااره  ،1صص .41- 9
قاساف ،وحید؛ عدلف ژور ،صااد؛ کیاانرور ،مساعود ( ،)1391تعامال در تضاای مجاازی
شبکههای اجتااعف اییترنتف و دی و ارتباطا تثثیر آن بر هویا دییاف جواناان:

مطالعه موردی تیسبوک و جوانان شمر اصفمان ،دی و ارتباطا  ،سال ناوزدهم،
شااره ،42صص .36 – 5
کلدی ،علیرضا ،تقیه ،خسرو ( ،)1388بررسف تااثیر تیااوری¬هاای ناوی اط عااتف بار
هوی ژسران جوان شمر بوکان (ماهواره و اییترن ) ،مجله جامعهشیاسف معاصار،
سال دوع ،شااره اول ،صص .15 -1
مجدآبادی تراهانف ،زهره ( ،)1394هوی اخ قف :شیاسایف و سیجش روایاف رگاههاای
اخ قف ،روانشیاسف تحولف :روانشیاسف ایرانف ،دوره یازدهم ،شااره  ،44صاص
.378 - 367
آوریهاای ناوی ارتبااطف و امییا اخ قاف ،تلالیامهی
فاصغر ( ،)1382ت  
محکف ،عل 
علاف -کاربردی معاون اجتااعف ناجا ،ژیش شااره .2
میتظرقارم ،ممدی ( ،)1394بررساف و نقاد شابکههاای مااهوارهای در ایاران ،ژاووهش و
سیجش مرکز تحقیقا صداوسیاا ،شااره  30و  ،31صص .54 – 27
مااهوارهای بار

شابکههاای

برنامههاای

نوا  ،عبدالرضا و کریم رضادوس ( ،)1394تاثیر
شاخص¬های ترهی ف در بی جوانان ،مطالعا مااهواره و رساانههاای جدیاد،
شااره  10و  ،11صص .76 – 53
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،ماهوارهای در ترسایش هوی تاردی

 نقش ماهواره و برنامههای،)1390(  محس،نیازی
 تلالیامه مطالعاا،1389  ملف و دییف شمروندان شمر کاشان در سال،اجتااعف
.219-189 صص،22  شااره،7 دوره، ترهی ف و ارتباطا
، مجله راهنااا، ژانعربسیم و تجزی هطلبف،)1391(  سیدمحادجواد و هاکاران،فنواد
 هاشا
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