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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
در تغییر ای وصال  ی ماهواره های عقیدتی شبکه نقش برنامههدف پژوهش حاضر، بررسی 

ی و دستیابی به راهبردها و راهکارهای علمی و عملیی در  خوزستانبین شهروندان مذهب 
 .بوده استجهت مهار یا کاهش اثرات این پدیده در خوزستان 

ای، شیام  شیهرهای سوسید،رد،     گییری خوشیه   آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه جامعه
گییری   نیه گییری از روش نمو  باشدد و با بهیره  حمیدیه، اهواز، شاور و شوش استان خوزستان می

عدوان حجی    نفر از افراد گرایش یافته به وهابیت از این جامعه آماری، به 161گلوبه برفی تعداد 
سیاخته بیا    ی محقی   انتخاب شیدند.اباار گیردآوری اعاعات،پرسایدامه    2نمونه قاب  دسترسی
ا بیا  ای لیکرت بوده که روایی آن با نظرات خبرگان تائید شد و پاییایی آن نیی   مقیاس پدج گایده

هیای   ی پایایی مداسب اباار اسیت. سی د داده   دهدده شد؛ که ناان 71/0 ونباخ برابر باآلفای کر
آماری با استفاده از رگرسیون براساس مدل مفهیومی میورد تجاییه و تحلیی  قیرار گرفتدید. از       

از  اسیتفاده  میاان بین معداداری و توان بیان داشت که رابطه معکوس ها می تجایه و تحلی  یافته
حفظ هویت مذهب شیعی در بین شهروندان خوزستانی  ای وصال با ماهواره ی های شبکه برنامه

 ی مذکور، پایبددی و تقید افیراد بیه حفیظ    ماهواره از استفاده میاان افاایش با یعدی وجود دارد؛

 شود. و گرایش به وهابیت زیادتر می کاهش هویت مذهب شیعی،
 ی وصال، وهابیت ماهواره، شبکهخوزستان،  های کليدی: واژه
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 مقدمه

ی ورود تشیع به ایران بوده و از طریق آن، مذهب تشیع در ساایر   خوزستان دروازه
)مؤسساه ژووهشاف ترهی اف انقا        گساتر  یاتتاه اسا     نقاط کشور بسا  و 

 متکثرتاری   هاا،  ترهیا   خارده  و قومف ترکیب لحاظ از خوزستان. (1375اس مف, 

 اساتان  قرارگارتت  ...  و لرها بومف، های ها، تارس ها،عر  اس ؛بختیاری ایران استان

 وجود و مذهبف و قومف های سیاسف، تیش و خطرژذیری ی سابقه با مرزی نواحف در

 از طریاق  ای و طایفاه  قاومف  اخت تاا   ایجاد برای ترهی ف،قومف های زمییه برخف

, ص. 1396, و غیره, )رتیعف شود تلقف بالقوه خطر یك تواند مف بیرونف های محرک
ژرسا ، شاجاو و درساتکارند.     متادی ، میمااان   های خوزستان مردماف  عر  .(26

عشااری و محااب  اثیااف ی آنمااا ژیاارو دیاا  مباای  اساا ع و مااذهب جعفااری  هاااه
هاا و آدا    . تاثیر ارز (743, ص. 1373)اتشارسیستانف,  هستید الس ع علیممالبی  اهل

شاعارر اسا مف، هاانیاد     و سی  مذهبف بر مردع عر  خوزستان مشامور اسا  و  
, 1387)اکاوانف,  ای در ای  اساتان دارد   های محرع و صفر جای اه ویوه عزاداری ماه

میاسب  شماد  سرور شمیدان  های  دلیل، مردع ای  استان هرساله به ؛ به(110ص. 
ری باه رو  سایتف برژاا    خوانف و عزادا ، مجالس روضهالسا ع  علیهحسی  حضر  اماع

کییاد؛ تاا    خاوانف )دایاره( در روز عاشاورا، اجارا ماف      کیید و مراسم ویوه شابیه  مف
وسیله قدر  و عظا  اماع مظلوع را در برابر امویان ظالم و سفّاک به ناایش  بدی 

)سایاد ,   ای از جی  حق علیه باطل را باه جمانیاان نشاان دهیاد     ب ذارند و جلوه
تاری  علا     مذهب هساتید و ایا  ممام    اعرا  خوزستان شیعه. (262, ص. 1374

هاای  دلیال کشاورهای      هابست ف آنما با مردع ایران در طول تاریخ بوده اس ، به
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سعودی، با ایجاد برخف شبما  در مورد عازاداری محارع و    ویوه عربستان  عربف به
ورزناد و باه تبلیاه وهابیا  در      ید بسیاری ماف ... بر اخت تا  مذهبف و قومف تاک

وهابیا  در  . جریاان  (18, ص. 1390)جعفاری ولادانف,    اناد  خوزستان اقداع کرده
هااای  ای هاچااون شاابکه هااای مختلااا رسااانه راسااتای اهااداد خااود، در عرصااه

ناور و ... اساتفاده   های دییف مثل وصاال، صافا، الاساتقله، کلااه، وصاال،       ماهواره
جریان وهابیا  در اساتان   ای  رسانهحضور . (84-83, ص. 1395)حسییف,  کید مف

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

ی  اوایال دهاه  ا رساف نیز تاهل سی  وهابی  در ای  استان جای اهف نداشته بلکه 
محدود سی  رساف  اهل تیما شامل اجتااعا   خوزستان، در هفتاد هجری شاسف

 اسا .  ه بود هیدیجانخرمشمر و خانوادگف در میاطقف مانید اروندکیار در آبادان، و 
صاور     عیوان کاارگر تلالف و باه     به اتراد معاوالًالزع به توضیح اییکه ای  قبیل 
 ای در یاتتاه  تشکی   سازمانتعالی  یا گونه  هیچه و موق  به خوزستان تردد داشت

ریزی برای تغییار هویا  ترهی اف و تغییار در      تبلیه علیه تشیع یا برنامهخلوص 
 .(1391هاکاران,  & )هاشاف نواد ندا هنداشتمذهب اهالف خوزستان 

شاده بارای    نظر به ژیشییه مذهبف و ترهی فِ شاخصِ مطار   حال با امعان ای علف
ی  اهالف ای  استان، موقعی  استراتویك خوزستان، در تحلیل و بررساف علال ژدیاده   

نوظمور تغییر مذهب در بای  شامروندان خوزساتان، نظارا  متفااوتف وجاود دارد؛       
ساس محرومی  و...،گروهف تبعیض،احسااس تبعایض و   گروهف تقر، محرومی ، اح

شدن، تقر ترهی ف و...، برخاف تحرکاا  و تبلیغاا      ...، گروهف ضعا در اجتااعف
دانید و گروهف  طلب و ضدانق   خارج از کشور و ... را دخیل مف های جدایف گروه

عرباف نظیار ان لایس، آمریکاا و عربساتان را مطار         -هم نقش کشاورهای غرباف   
رتا  از آنچاه    حل، با هدد بارون  ی هرگونه راهکار و راه یید. یقییاً عیوان و ارارهک مف

ساخته، زمانف  بخشف از اعتقادا  شیعف مردع والیتادار خوزستان را با چالش مواجه
هاای   های عالف و عییف به خود ب یرد که مبتیف بر واکاوی علل و ریشه تواند جیبه مف

  گرایش به وهابی ، شکل یاتته باشاد، لاذا باا توجاه باه     واقعف انحراتا  عقیدتف در 
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گار   عیوان عامل مداخلاه   وصال بهای  ی ماهواره شبکههای عقیدتف  اییکه تاامف برنامه
، از خارج از مرزهای کشاور  در تغییرا  هوی  مذهبف در بی  شمروندان خوزستانف

اف و میسجم علمستقل نبود یك ژووهش ، شوند مف و هدای بازژخش  ،تولید، ژخش
لاذا  د. شا  جدی محسو   عیوان یك خأل  بهدر خلوص تغییر مذهب در خوزستان، 

ای  ی مااهواره  هاای عقیادتف شابکه    هدد از انجاع ای  ژووهش، بررسف نقش برناماه 
و دساتیابف باه راهبردهاا و راهکارهاای      در خوزستان فمذهبهوی  در تغییر وصال 

از ایا  رو،    ژدیده در خوزستان اسا .  علاف و عالف برای ممار یا کاهش اثرا  ای
 د:  شاو بیاان ماف، ژووهشل اصلف اذیل به عیوان سو الوس

بای   در تغییار ماذهب   ای وصاال   ی مااهواره  های عقیادتف شابکه   نقش برنامه
 ف چیس ؟خوزستانشمروندان 

 مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته. 1

العر (  اروندرود )ش  و تارس خلیج جوار در ایران غربف جیو  در خوزستان استان
 ی میطقاه  تری  قدیاف تاریخف، لحاظ از اس . ایران نف  مرکز استخراج و دارد قرار
 ژایش  سال 2700 به آن در انسان سکون  ی که ژیشییه شود مف محسو  ایران ت  

 گاردد  ماف  باز می د، از سوع قبل ی هزاره در عی ع تادن گیری شکل و مسیح می د از
ها از نواد ساع )سامف( و دو دسته هساتید.   . عر (13, ص. 1396, و غیره, )رتیعف

هاای   اعرا  بارده یا قدیم و اعرا  باقیه که شامل قحطانف و عدنانف اسا ؛ عار   
   (103, ص. 1374)سیاد , خوزستان عدنانف هستید. 

 باه  مخاطباان  جاذ   جالاه  از دی اری  دارای تاثثیرا   کاه مااهواره   از آنجاایف 

 انتخاا   میظاور  باه  آنان به بیشتر انتخا  دادن قدر  با خارجف های شبکه های برنامه

 هاا،  ارز  در تاثثیر  و هویا  مخاطباان   و اصایل  ترهی  در تغییر خود، دلخواه برنامه

 داخلاف  هاای  حکوما   به مردع نسب  کردن اعتااد بف آنان، مذهبف رتتارهای و باورها

, 1382)محکاف,   اسا   اتاراد  بر آن جز و کشورها داخلف اخبار از بسیاری اتشای برای
 هاای    و باه  هستید خود با مردع کردن هاراه درصدد ای ماهواره های ، شبکه(44ص. 

 و بارای  کییاد  ماف  استفاده کییده مجا  های میاظره و سخیان و ایجابف تبلیغا  از سبب

 که به اترادی از بسیاری کیید. ناف تروگذار ت شف هیچ از خود با مخاطبان هاسوکردن
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را  جااعا   باا  شادن  هارنا   جاز  ای بماناه  اند، ژرداخته ها شبکه ای  از ژیروی و تقلید
هاا و   . لاذا رساانه  (14, ص. 1393عسکرسایانف,  &صفرزاده, )خوانی  زاده, ندارند 

هاای   گیاری از تواوری   ای وصاال باا بماره    ی مااهواره  مشخلاً در ای  تحقیاق شابکه  
ساازی اقاداع    ای از جاله کاش ، اقیاو، استفاده و رضامیدی، معیا و برجسته شده اثبا 

عیاوان   کیاد، اماا باا توجاه باه       به هدای  و مدیری  اتکار و عقاید مخاطبان خود مف
 سازی در ای  تحقیق به عیوان چارچو  نظری استفاده شد. تحقیق، نظریه برجسته

 مادیری   باا  وهابی ، رویکرد با را خود تعالی  حق، وصال ای ماهواره ی شبکه

 بماا   از کویا ،  باه  ژیاهیاده  و متواری ایرانیان از مُ زاده ناع عبدالرحیم به شخلف

 ی شابکه  ایا   ت   اس . کرده آغاز و نایلس ، هاتبرد های ماهواره طریق از 1389
 موضاوعا   در آترییاف  و شبمه سازی شبمه موضوو گستر  و بس  برای ای ماهواره

 باه  ای  شبما  ورود اس .  جامعه مختلا اقشار میان در مذهبف مبانف ذیل گسترده

 کاه  اسا   اماری  مخاطبی  ذه  در آنما ماندن ژاسخ بف طرتف از و جامعه اذهان بط 

 و جادایف  موجاب   و ماد   طاوالنف  در اعتقادی اصول از انحراد میتج به تردید بف
 اسا مف  ی جامعاه  در سایف  و شایعه  خطاوط تکاری   و ها گروه بیشتر هرچه اتتراق

» سای  و چساباندن عیاوان      ای  شبکه با قراردادن خاود در حیطاه اهال   شود.  مف
سای  در    اهال : » آورد ا  ماف  ناماه  به خود، در مراع «زبان سی  تارسف  تریبون اهل

ای که دارند، جز خدم  باه   ژاک و مراع صادقانه ی هعقید هوصال با توجه ب ی هشبک
جاز   ،تمایاد  شاان را ماف   زبانانف که حارد  بشری و عاوع هاوطیان و هم ی هجامع

ژااک و زالل خاود کاه مبیاف بار قارآن و سای  صاحیح          ی هتقدیم و معرتف عقید
علیه و آله و سلم و عقال و تطار  ساالم و برهاان و اساتدالل        اهلل اهلل صلف ولرس

السا ع(   )علیممبی   محکم و صادقانه با تمم ژیش امان ام  به شاول صحابه و اهل
, 1394)میتظرقاارم,  «. دی ری ندارند ی هحضر  اس  هیچ طر  و برنام  گرامف آن

شاود، چیازی    سی  یاد مف  جالب توجه اس ؛ آنچه از آن به عیوان اهل (121ص. 
توجه به آنچه  تردید با غیر از عقاید ژر از حقد و بغض و غضب وهابی  نیس ، بف

سی  عزیز کشورمان   اهل ،شود بان روای  مفز در ای  شبکه برای مسلاانان تارسف
)مجادآبادی  از ای  عقاید و تقیادا  متعلابانه و کورکوراناه مباری هساتید       کام ً
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چراکه در بسیاری از نقاط کشور شیعه و سیف در معی  ؛ (17, ص. 1394تراهانف, 
 دن لحظاا  هساتید  کار آمیز و با ع قه در حال سارری   یکدی ر به شکلف مسالا 

 وصاال » نظیر تثسیس تازه های شبکه سازی، شبمه .به میظور(11, ص. 1391)شما , 

 بار  را خود ت   تااع حوزه، ای  در تعال وهابف های دی ر شبکه و «کلاه و تارسف

 تقیاد  اظماار  هساتیم،  آن شااهد  ظاهر در آنچه البته .اند کرده متارکز مذکور موضوو

 از کلف هدد» که اس  موضوو ای  خلوص زبان در تارسف های شبکه ای  مؤسسان

 در ؛ اما«اس  سی  و قرآن بر مبیف خود ی تقدیم عقیده صرتاً ها، شبکه ای  اندازی راه

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

 (1393کاظایان,  &اشتیاقف, )ریاحف, علیزاده, . اس  ای  از

 سازی برجستهنظریه . 1-1

ساازی در   برجسته ترضیه ی درباره را سیستااتیك مطالعا  ولی ا ،1شاو و کامبز مك
هاای جاعاف    گزار  کردند. آنما ای  ترضیه را مطر  کردند که رساانه  1972سال 

 اثار  موضاوعا   باه  نساب   هاا  کیید و بر اهای  ن ار   هایف را تعیی  مف اولوی 
کیید که باه چاه موضاوعاتف و     مردع دیکته مف  ها از ای  طریق به . رسانهگذارند مف

هاا در ماورد نظریاه     چ ونه بییدیشید. دو مفروضف که اساس و بییان اکثر ژاووهش 
 دهید، بدی  قرارند: سازی را تشکیل مف برجسته
  اری کرده و باه کیید، بلکه واقعی  را دستک ها واقعی  را میعکس ناف رسانه -

 دهید. ای مف آن شکل تازه

شود تا آن  ها بر تعداد خاصف از مسارل و موضوعا  باعث مف تارکز رسانه -
 .مسارل و موضوعا ، نزد مخاطبان ممم جلوه کیید و در اولوی  قرار گیرند

 .اسا   ارتباطاا  باوده   نظریاه  در اصالف  مفاهیم از یکف، سازی برجسته ترضیه
 هاای جاعاف   رساانه  آن طریاق  از که اس  هایف شیوه از یکف سازی برجسته درواقع

 های خبری رسانه که اندیشه ای  یعیف سازی تاثیر ب ذارند. برجسته عامه بر توانید مف

 بار  .کییاد  مف کیید، تعیی  مف تکر آنما مورد در عامه که را خبرها، موضوعاتف اراره با

 ماکا   :گویاد  مف مطبوعا  قدر  خلوص در برناردکوه  که اس  اساس های 

                                                                                                                                 

1  . Mc Combs ، Shaw 
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 طور به کیید، نباشد، اما مف تکر چ ونه مردع اییکه گفت  در توقعف اوقا  بیشتر اس 

 دارد وجود کیید،موتقی  مف تکر چه به راجع خوانیدگان اییکه گفت  در ای کییده خیره
 تعیاای  نظریااه یااای ساااز برجسااتهنظریااه . (32, ص. 1387تانکااار,  &)سااوری  
ها باا   ید. رسانهک اهای  ژیدا مف ،برجسته شود که چیزی که اس  معتقد دستورکار،

کاار   هاا را در دساتور   اهای  دادن و برجسته کردن برخف اخبار و موضاوعا ، آن 
آن مشاغول  هاا، نیروهاای جامعاه را باه      دهید و با وزن دادن باه آن  جامعه قرار مف

 (197, ص. 1395یاقوتف,  &)بمرامیان  کیید مف

 مطالعات پيشين. 1-2

هاای خااص تحقیاق     ساو و محادودی    دلیل نوظمور باودن ایا  ژدیاده از یاك     به
هاا   درخلوص ای  مساله، تاکیون تحقیقف با ای  مضامی  مشاهده نشاده و بررساف  

ای بر هوی   های ماهواره گرتته تاثیر شبکه صور دهد که بیشتر تحقیقا   نشان مف
» ای با عیوان  در مقاله (،1399اند، ولف داودی ) دییف اتراد را مورد بررسف قرار داده

ترهی اف   نقاش عوامال   ترتیاب  به ،«شیاسف تغییر مذهب در استان خوزستان آسیب
 کاارکردی  ضاعا  ترهی ف و مراکز ضعا کارکردی ملف، رسانه کارکردی )ضعا
 تقار(،  و خوزساتان، بیکااری   ناامتوازن  اقتلادی )توسعه عوامل آموزشف(، سیستم

 )حاایا   سیاساف  عوامال  و نشییف( حاشیه و محرومی  )تبعیض، عوامل اجتااعف
 رویکارد  ساعودی،  عربساتان  ویوه  به تارس خلیج کشورهای حوزه معیونف و مادی
معرتاف   خوزساتان ماوثر،  در  مذهب تغییر گذشته ( را در ادوار در ها دول  سیاسف

 تااثیر »( درتحقیقف با عیاوان  1394نوا  و رضادوس  ) (1399)داودی, کرده اس . 

نشان « ن اهوازجوانا بی  در ترهی ف های شاخص بر ای ماهواره های شبکه های برنامه
ماردع عار    اند که با اتزایش احساس محرومی  نسبف، هوی  قومف در میاان   داده

  های هوی  ملف آناان کااهش یاتتاه    استان خوزستان تشدید شده و در ژف آن، جیبه
دهد که بی  هوی  قاومف و هویا     های ای  ژووهش نشان مف اس ؛ بیابرای ، یاتته

رضادوسا ,   &)ناوا   ملف اعرا  استان خوزستان رابطاه معکوساف وجاود دارد    
 مااهواره  به گرایش بررسف» عیوان با ای مقاله( 1386) آقامحادیان و اتماف. (1394

 ژووهش های یاتته. اند داده انجاع «مشمد مردع دییف رتتارهای و بر باورها آن تاثیر و
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 اوقاا   گاذران  ی نحوه سکون ، محل تحلی  ، سطح س ، جیس، که داد نشان
 مااهواره  باه  آناان  گرایش در داخلف تلویزیون های از برنامه اتراد ارزیابف و تراغ 

 باه  بیشاتر  کردناد،  نااف  اساتفاده  مااهواره  که از کسانف که ای گونه به بود؛ تثثیرگذار
. (78-63, ص. 1386آقا محاادیان,   &)اتماف  اند بوده ژایبید دییف رتتارهای و باورها
 در ماذهب  و رساانه  تقابال  و تعامال » عیاوان  با ژووهشف در (،1387) خانف حس 

و  ژیااع  ناقال  رساانه  و اسا   ژیااع  مذهب که یاتته  دس  نتیجه ای  ، به«خاورمیانه
 انتقال ابزار در نقش تیما نه شدن جمانف عرصه در رسانه مخاطب، سوی  به آن حامل
 رساانه . شاود  ماف  تلقاف  ژیااع  از بخشاف  ناوعف،  باه  نیز خود اس ، ظاهر شده ژیاع
 تارویج  را آن از سوءتفسایر  و سوءتمم برود؛ مذهب با جی   به رحاانه بف تواند مف
)حسا  خاانف,    کیاد  آیای  بی اناه   آن  باا  جدا و آن از را ژیروان آن مذهب و کید

 شادن  جمانف: هوی  بحران»با عیوان  1در ژووهش خارجف که توس  عر . (1387
 «هاا  ژاکساتانف  بای   در شایاختف  روان و ترهی اف  -اجتاااعف  هوی  بر آن تاثیر و

ارتبااطف،   ناوی   هاای  وری باه تیّاا   اتکاا  باا  شدن جمانف که داد نشان صور  گرت ،
 اسا   شاده  ترهی اف متیاوعف   و ماذهبف  شیاختف، روان هویتف، های بحران موجب

(Arab, 2011)  2هجااروار  و اساتی
 دیا :  شادن  ای رساانه »عیاوان   باا  ای مقالاه  در 

 رسایده  نتیجاه  ای  به ،«شدن اجتااعف تغییر و رسانه دی ، خلوص در ژردازی نظریه

 مطر  و ترد سامان جامعه، سطح سه در شدن عرتف ای و رسانه بی  ی رابطه اس  که

 (Hjarvar, 2011) اس  که اییما تیما با بخش جزرف از ای  ژووهش هاخوانف دارد.
 داخلف های ژووهش چیی  نتیجه گرت  که نتایج توان ای  در یك ن اه کلف مف

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

نعاا  الماف,    &)سافیری   ،(1391کیانرور,  &)قاساف, عدلف ژور,  مثل تحقیقاتف
، (1390)نیاازی,   ،(1390قاسااف,   &)ایزدی  (1391ترخف,  &)بختیاری  ،(1391

 میفاف  از تاثثیر  حکایا   ،(1388تقیه,  &)کلدی و  (1389قادرزاده,  &)احادژور 

 دییف هوی  بر مجازی تضاهای و اییترن  ماهواره، مثل نوی  های تیّاوری از استفاده

                                                                                                                                 

1  . Arab 

2  . Stig Hjarvar 
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 های داخلاف، محلاوال  ژووهشاف    دارد. لذا برخ د ژووهش ایرانیان و دییداری

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

کداع از تحقیقا  توق به بررسف نقش  دارد که هیچ زدایف. در ژایان اذعان مف ترص 
ای وصاال در تغییار ماذهب بای  شامروندان       هاای عقیادتف شابکه مااهواره     برنامه

خوزستانف نررداخته اس  که ای  شکاد تحقیقاتف در ژووهش حاضر ژوشاش داده  
هاای   باودن ژدیاده   دلیال چیادوجمف   لذا بهاس . شده و به عیوان نوآوری ژووهش 

اجتااعف، میشث بروز تغییرا  هوی  مذهبف در خوزستان، دارای صرتاً یاك دساته   
زمان علل و عوامل متعددی تثثیرگذارناد. لایک     از عوامل مشخص نیس ، بلکه هم

های ارتباطف نوی  از جالاه مااهواره باه     در ای  تحقیق با تاکید بر نقش تکیولوژی
گر، ای  جریاان نوژدیاد موردواکااوی قارار گرتا  کاه        وان عامل اصلف مداخلهعی

ای و  های تغییار ماذهب در ایا  اساتان، در قالاب عوامال زمییاه        تری  ریشه عاده
های عقیادتف   بسترساز چون عوامل ترهی ف، اقتلادی، اجتااعف و سیاسف و برنامه

گر در قالاب مادل مفماومف     ای وصال به عیوان عامل اصلف مداخله ی ماهواره شبکه
؛ بارهای   (163-161, ص. 1399)داودی,  تحقیق به شر  ذیل، قابل بررسف اس 

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

      

 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 



 15     ...ای وصال در تغییر مذهب بین  ی ماهواره های عقیدتی شبکه بررسی نقش برنامه

هاای   بررساف ترضایه   وق، ژووهش حاضر باه  براساس توضیحا  و مدل مفمومف ت
 ژردازد: زیر مف
ای وصال  ه ی ماهوار های عقیدتف شبکه کییده از برنامه بی  ان یزه ترد استفاده -

 و احتاال تغییر مذهب در بی  شمروندان خوزستان، رابطه وجود دارد.   

هاای   بی  میزان رضایتایدی شمروندان خوزساتانف وهاابف شاده از برناماه     -
 .دارد وجود ای وصال، رابطه ه ماهوار ی عقیدتف شبکه

هاای   کییده برنامه بی  میاطق محل سکون  شمروندان خوزستانف که استفاده -
 .ای وصال هستید با تغییر مذهب، رابطه وجود دارد ه ماهوار ی عقیدتف شبکه

بی  میزان ژایبیدی به اصول شیعف در بی  شمروندان خوزستانف وهابف شده  -
 .ای وصال، رابطه وجود دارد ه ماهوار ی های عقیدتف شبکه برنامه با

 روش پژوهش. 2

گویف به سوال ژووهش، با توجه به ژراکیدگف واحادهای ناوناه کاه     با هدد ژاسخ
متشکل از اتراد تغییر مذهب داده، کایا  و محدود بوده و واحدهای موردمطالعاه  

ای از  گیاری خوشاه   گیاری از ناوناه   با بمره اند، در ابتدا شیاسایف نبوده راحتف قابل به
نشی  استان خوزستان، شمر شو  و شاوور از شاال، شمرستان  بی  شمرهای عر 

سوساای رد و حایدیااه از سااا  غاار  و شمرسااتان اهااواز و کااارون از مرکااز و 
 شمرستان باوی و حومه از شرق استان، به عیوان جامعه آماری ژووهش تعیی  شاد، 

شده، برای کسب اط عا  از ای   لذا با توجه به نوو ژووهش و جامعه آماری اشاره
گیری غیراحتاالف( مورداساتفاده   ی برتف )ناونه گلولهگیری  ناونهقبیل اتراد، رو  

، باا توجاه باه     ناماه  که بعد از تمیه و تایید سواال  ژرسش صور  گرت ، بدی  قرار
گیری در هر میطقه شیاسایف و بعاد   واحد ناونهآشیایف قبلف محقق با محی ، اولی  

گیری، از اتراد کااك گرتتاه    از آن، برای شیاسایف و انتخا  واحدهای بعدی ناونه
دسترساف،   عیوان واحادهای ناوناه تحقیاق قابال     نفر به  161ترتیب با  شد، تا بدی 

 5سااخته براسااس طیاا     ناماه محقاق   ملاحبه حضوری با هدد تکایال ژرساش  
اسااتید راهیااا و    لیکار  صاور  گرتا  کاه روایاف ساواال  توسا        ای  گزییه

گرت . ژایایف ابزار باا اساتفاده از آلفاای     قرار مشاور)خبرگان( مورد بازبییف و تثیید
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بودن ابزار اس . الزع باه توضایح    ، محاسبه شد که نشان از مطلو  71/0کرونباخ، 
ادی محادود از باانوان   رغم شیاسایف تعاد  دلیل ترهی  خاص میطقه، علف  اییکه به

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

ها از آنما استفاده خواهاد شاد. بعاد از     محفوظ خواهد بود و تق  برای تحلیل داده
شدند و بعاد از حاذد اط عاا       SPSSاتزار ا، اط عا  وارد نرعه آوری داده جاع

هاای آمااری باا اساتفاده از      ها برای تحلیال آمااری آمااده شادند. داده     ناقص، داده
تاری    رگرسیون براساس مدل مفمومف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرتتیاد کاه ممام   

 ها اشاره خواهد شد. نتایج آن در قسا  یاتته

 هشهای پژو یافته. 3

ناوناه ژاووهش،     شایاختف حجام   بررسف اط عا  جاعیا   در ای  بخش، ابتدا به 
ی  های ای  بخش از ژووهش، براسااس رده  ژرداخته خواهد شد، لذا جداول تراوانف

 شود: سیف، مدرک تحلیلف، نوو شغل و میزان درآمد در ذیل اراره مف

 شناختی از حجم نمونه های جمعيت یافته. 3-1

 
 توزیع فراوانی و درصدی رده سنی افراد تغییر مذهب داده در خوزستان .1 جدول

 درصد ف اوانی س  رد ف

 %10 16 سال 18سال تا 15بی   1
 %36.01 58 سال 24سال تا  19بی   2

 %32.3 52 سال 34سال تا  25بی   3

 %19.8 32 سال 44سال تا  35بی   4

 %1.8 3 سال 45باال   5

 %100 161 جمع 

 
 % اتاراد 76,31از جاعیا  موصاود   ، 1های به دس  آمده از جدول  براساس یاتته

یاتت اان باه وهابیا  در     ، یعیف اییکه گرایشسال، قرار داشتید 35در بازه سیف زیر 
 خوزستان در س  جوان و به ژایی  هستید.
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 توزیع فراوانی و درصدی میزان تحصیالت افراد تغییر مذهب داده در خوزستان .2جدول 

 درصد ف اوانی میزای تجصیال  رد ف

 %15.52 25 س اد بی 1
 %39.13 63 سیکل 2
 %30.43 49 د پلم 3
 %12.42 20 کاردانی 4
 %2.48 4 کارشناسی 5

 %100 161 جمع

% از حجام  85,08، حادود  2های به دس  آمده از جدول  : براساس یاتته2های یاتته
رساد جریاان    ناونه دارای سطح تحلی   دیرلم و زیردیرلم هستید، لذا به نظر مف
تر یاارگیری   نوظمور وهابی  در خوزستان، در بی  اترادی با سطح تحلی   ژایی 

 بیشتری را انجاع داده اس .
 

 افراد تغییر مذهب داده در خوزستانتوزیع فراوانی و درصدی نوع شغل .3جدول 

 درصد ف اوانی ن ع شغل رد ف

 %57.14 92 بیکار 1

 %29.81 48 آ اد/خص صی 2

 %1.24 2 دولتی/نیمه دولتی 3

 %4.96 8 دانش آم  /دانش   4

 %6.83 11 با نشسته 5

 %100 161 جمع

 
% از اتراد تغییر ماذهب  57,14، مقدار 3شده از جدول  آوری های جاع براساس داده           

های بسیار زیاد اقتلاادی در خوزساتان،    داده شده،بیکار هستید. لذا نظر به ژتانسیل
ها در خوزستان، موضوعاتف هاچون تبعایض   سازی ای  ظرتی  ها با برجسته رسانه

 های بعدی ژووهش به آن ژرداخته خواهد شد. کیید که در بخش و ... القا مف
 

 فراوانی افراد تغییر مذهب داده در خوزستان برحسب میزان درآمد ماهانه .4جدول 

 درصد ف اوانی میزای درآمد ماهانه)ت مای( رد ف

 %23.27 37 هزار ت مای 500     1

 %37.7 59 تا  م میلی ی ت مای 500بی   2

 %29 46 بی   م میلی ی تا دو میلی ی 3

 %12 19 باال  دو میلی ی ت مای 4

 %100 161 جمع
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درصد اتراد، دارای درآماد   61، حدود 4جدول های به دس  آمده از  براساس یاتته
درصد، ماهانه بی  یاك تاا دو میلیاون     29ای زیر یك میلیون تومان و حدود  ماهانه

 درصد، باالی دومیلیون تومان درآمد دارند. 12تومان و تیما 

 حجم نمونهنامه توسط  های حاصل از تكميل پرسش یافته .3-2

ناماه   در ای  بخش از ژووهش، بر اساس ملاحبه حضوری، اقداع به تکایل ژرساش 
از اتراد تغییر مذهب داده که نتایج آن بر اسااس ساواال  طراحاف شاده و ژاساخ      

 ای لیکر  به شر  ذیل اس : گزییه 5شوندگان بر اساس طیا  ملاحبه
 

 ی افراد تغییر مذهب دادههای کسب اطالعات مذهب جدول توزیع درصدی راه.5جدول 

 بسیار کم کم تاحدود    اد بسیار   اد س اال 
 %7.55 %7.55 %17.6 %26.41 %42.14 کنم؟   وصال، کسب می ا  را ا  ط  ق ماه ار  اطالعا  مذهبی

 %19.5 %32.07 %30.2 %15.1 %5.03 کنم؟ ا  را ا  ط  ق صداوسیما  خ  ستای، کسب می اطالعا  مذهبی
 %22 %34.6 %25.16 %15.1 %3.77 کنم؟ ا  را ا  ط  ق صداوسیما  ملی، کسب می مذهبیاطالعا  

 %12.6 %17.61 %22 %23.9 %25.16 کنم؟ ها  اجتماعی، کسب می ا  را ا  ط  ق شبکه اطالعا  مذهبی

، اتراد تغییر مذهب داده در خوزستان 5 جدولهای به دس  آمده از  بر اساس یاتته
زیااد   درصد زیاد و خیلاف  49,06زیاد و مقدار  درصد، زیاد و خیلف 68,55به مقدار 

هاای   ای وصاال و شابکه   اط عا  مذهبف خود را به ترتیب از طریق شبکه ماهواره
کام و   درصد، کام و خیلاف   51,57کیید. اتراد مذکور به مقدار  اجتااعف دریات  مف

را باه ترتیاب از   کم اط عا  مذهبف روزاناه خاود    درصد، کم و خیلف 56,6مقدار 
 کیید. طریق شبکه صدا و سیاای خوزستان و صدا و سیاای ملف دریات  مف

 

توزیع درصدی مقایسه رضامندی افراد تغییر مذهب داده از سهولت در دسترسی و کیفیت  .6جدول 

 ای وصال ماهواره  های مذهبی از طریق رسانه ملی با شبکه برنامه

 بسیار کم کم تاحدود    اد بسیار   اد س اال 
 %25.16 %27 %26.42 %12 %9.43 ها  مذهبی صدا و سیما  س اس  ، چ  نه اسز؟ رضا ز ا  ب نامه
 %22.64 %39.62 %25.16 %8.8 %3.14 ها  مذهبی صدا و سیما  خ  ستای، چ  نه اسز؟ رضا ز ا  ب نامه

 %3.77 %14.46 %25.16 %32.7 %26.41 ا  وصال چ  نه اسز؟ ها  مذهبی ماه ار  رضا ز ا  ب نامه
 %5.66 %13.2 %23.27 %34 %25.16 نارضا تی ا  هز نه تهیه گی ند  د  یتال داخلی؟

 %7.55 %20.12 %32.7 .%24 %15.73 ا ؟  ها  ماه ار  نارضا تی ا  هز نه تهیه گی ند 
 %23.9 %31.44 %13.83 %15.72 %16.35 ها  صدا و سیما  خ  ستای، چ  نه اسز؟ سه لز دست سی به ب نامه
 %24.53 %26.41 %18.87 %18.24 %13.2 ها  صدا و سیما  س اس  ، چ  نه اسز؟ سه لز دست سی به ب نامه

 %7.55 %14.46 %20.75 %35.22 %24.53 ا  وصال چ  نه اسز؟ ها  ماه ار  سه لز دست سی به ب نامه
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درصد، به صاور    59,11، اتراد مقدار6های به دس  آمده از جدول  براساس یاتته
 62,26کام و مقادار   درصد، به صور  کام و خیلاف   52,16زیاد، مقدار زیاد و خیلف

هاای ماذهبف از طریاق     کم، به ترتیب از ژخش برنامه درصد، به صور  کم و خیلف
ای وصال، شبکه صدا و سیاای سراسری و صدا و سیاای خوزساتان   شبکه ماهواره

درصااد، بااه صااور  زیاااد و  59,16اعاا ع رضااای  کردنااد. اتااراد مااذکور مقاادار
درصاد،   62,26زیاد و مقدار درصد، به صور  زیاد و خیلف 58,48زیاد، مقدار خیلف

هاای   کم، به ترتیب از باال بودن هزییاه دسترساف باه برناماه     به صور  کم و خیلف
ای وصال، شبکه صدا و سیاای سراساری و صادا و    مذهبف از طریق شبکه ماهواره

 ع رضای  کردند.سیاای خوزستان اع 
 

 ای وصال های عقیدتی شبکه ماهواره توزیع درصدی نحوه استفاده از برنامه. 7جدول 

 بسیار کم کم تاحدود    اد بسیار   اد س اال 
ها   معم الً به هم ا  ب خی ا  اعضا  خان اد ، ب نامه

 کنم؟ شبکه وصال، تماشا می
23.9% 27% 20.75% 18.87% 10.7% 

ها  مذهبی  هم ا  دوستای  ا همکارای، ب نامه معم الً به
 کنم؟ شبکه وصال،تماشا می

26.41% 29.56% 17.61% 15.72% 12.58% 

ا   ها  علیدتی شبکه ماه ار  به ص ر  رو انه ب نامه
 کنم؟ وصال را تماشا می

22.64% 39% 18.24% 16.35% 5.03% 

ا  وصال،  ها  علیدتی شبکه ماه ار  به تماشا  ب نامه
 مند ؟ عالقه

23.9% 37.73% 17.61% 12.58% 9.43% 

ها  مذهبی شبکه وصال با همکارای و  دربار  ب نامه
 کنم؟ دوستای خ د گفت   می

23.9% 34.6% 18.87% 14.47% 9.43% 

ا  وصال  ها  مذهبی شبکه ماه ار  ب ا  در افز ب نامه
 کن کاو ؟

24.53% 30.82% 18.24% 15.72% 12% 

ا  وصال در نج   پ شش شما،  ماه ار    نلش شبکه
 چ  نه اسز؟

27% 32.07% 23.27% 13.02% 5.66% 

ها  علیدتی شبکه وصال را  مباحث میزگ دها و مصاحبه
 پسند ؟ می

27.67% 37.73% 15.1% 12% 8.18% 

 
درصاد اتاراد تغییار     61,64، مقادار  7های به دس  آمده از جادول   بر اساس یاتته

هاای عقیادتف    میدی به برناماه  زیاد ضا  ع قه زیاد و خیلفمذهب داده به صور  
زیاد به صاور  روزاناه، باه     درصد زیاد و خیلف 54,96ای وصال، با  شبکه ماهواره
هاای   ژردازند؛ باه هاای  جما ، تاثیرگاذاری برناماه       های مذکور مف تااشای برنامه
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زیااد و  درصادی، باه صاور      59,07گونه اتاراد باه مقادار     مذکور بر ژوشش ای 
ای وصال به هاراه  های عقیدتف شبکه ماهواره زیاد اس . میزان تااشای برنامه خیلف

زیااد و گفت او باا     درصد به صاور  زیااد و خیلاف    55,97دوستان یا هاکاران با 
درصاد باه صاور      57,96های مذکور باا   دوستان یا هاکاران در خلوص برنامه

ها به میزان  ها در تااشای ای  برنامه دهزیاد اس .)اگرچه هاراهف خانوا زیاد و خیلف
 یادشده در نوبه خود نیز قابل توجه اس (.

 

 توزیع درصدی کارکرد نهادهای مذهبی و فرهنگی در مناطق هدف .8جدول 

 بسیار کم کم تاحدود    اد بسیار   اد س اال 
در نزد کی مجل سک نز ما، مس د / کان ی ف هن ی وج د 

 دارد؟
11.32% 15.1% 20.12% 29% 25.78% 

 %32.07 %40.9 %15.1 %8.18 %5.03 مس د / کان ی ف هن ی مجل سک نز ما فعال اسز؟
 %17 %42.76 %27 %9.43 %5.03 / کان ی ف هن ی مجل سک نز آشنا ی دار ؟ها  مذهبی مس د با فعالیز

 %20.75 %32.7 %29.56 %11.32 %7 ها  مس دکان ی ف هن ی مجل سک نز رضا ز دار ؟ ا  فعالیز
 %20.12 %44.65 %12.58 %15.72 %8.18 روحانی ی فعال در مس د مجل حض ر دارند؟

 %30.19 %41.5 %18.23 %6.92 %4.4 ها  ف هن ی مس د ش کز دار ؟ در نما  جماعز و ب نامه
 %32.7 %37.73 %19.5 %5.66 %5.66 با روحانی ی مس د مجل ارتباط خ بی دار ؟

 %36.48 %37.73 %18.24 %4.4 %4.4 مدارس مجل ما حض ر و فعالیز دارند؟روحانی ی در 
 %23.9 %32.07 %23.9 %13.84 %7.55 کیفیز مدارس و تعداد مدارس در مجل ما مناسب اسز؟

 %34.6 %30.82 %20.75 %9.43 %5.66 کتابخانه / م تمع ف هن ی در مجل ما وج د دارد؟
 %27 %30.19 %17 %15.72 %11.28 فعال اسز؟کتابخانه / م تمع ف هن ی مجل ما، 

 %10.06 %20.75ُ %18.87 %35.22 %16.35 گی د؟ / م تمع ف هن ی مجل ما، م رداستلبال ج انای ق ار میکتابخانه

 
درصد اتراد باه صاور  کام و     54,78، مقدار 8های حاصله از جدول  بر اساس یاتته

درصد اتراد به صور  کام   65,42کم، وجود مسجد یا کانون ترهی ف و مقدار  خیلف
کم، از وجود کتابخانه یا مجتاع ترهی ف در نزدیکف محل ساکون  خاود را    و خیلف

کم، از تعالیا  مساجد    درصد اتراد به صور  کم و خیلف 72,97اع ع کردند. مقدار 
کام، از تعالیا     درصد اتراد به صور  کم و خیلاف  57,19یا کانون ترهی ف و مقدار 

مجتاع ترهی ف در نزدیکف محل سکون  خود اع ع رضایتایدی کردناد.   کتابخانه یا
کام، حضاور تعاالناه روحاانیون در      درصد اتراد به صور  کم و خیلف 64,77مقدار 

کام،   درصد اتراد به صور  کام و خیلاف   74,21مساجد محل سکون  خود و مقدار 
 د.حضور تعاالنه روحانیون در مدارس محل سکون  خود را اع ع کردن
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 توزیع درصدی نقش و کارکردهای عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در خوزستان. 9جدول 

 بسیار کم کم تاحدود    اد بسیار   اد س اال 
 %7 %15.1 %20.75 %32.7 %25.78 کنم؟ در رسیدگی به مسائل م د ، احساس تبعیض می

 %5.66 %12.58 %23.9 %36 %23.27 دارد؟به نظ  م  در رسیدگی به مسائل م د ، تبعیض وج د 
 %10.7 %10.7 %18.87 %36 %25.16 به نظ  م  در خ  ستای احساس مج ومیز وج د دارد؟

 %5.03 %8.17 %25.16 %37.1 %25.78 به نظ  م  در خ  ستای، مج ومیز وج د دارد؟
ها   ها  اف اد، ن ع عملک د ح    به نظ  م  سطح آگاهی

 تغیی  مذهب در خ  ستای م ث  هستند؟علمیه و مدارس در 
22% 46% 19.5% 9.43% 4.4% 

به نظ  م  ع امل اقتصاد  و اجتماعی)بیکار ، 
نشینی، فل  و...( در تغیی  مذهب در خ  ستای  حاشیه

 م ث  هستند؟
27% 38.36% 25.16% 6.3% 4.4% 

به نظ  م  میزای ت سعه خ  ستای با میزای درآمدها  
 آی، تناسب دارد؟

3.14% 15.72% 18.24% 43.4% 20.75% 

 %27 %37.73 %18.87 %12.58 %5.031 ا  سطح تجصیال  خ د راضی هستم؟
 %34 %53.46 %7.54 %3.77 %2.55 ا  میزای درآمد خ د راضی هستم؟

 
درصاد ژاساخ ویان    58,48، مقادار  9های به دس  آمده از جادول   بر اساس یاتته

درصاد   59,27وجاود احسااس تبعایض، مقادار     زیااد باه    صور  زیاد و خیلاف  به
درصاد   61,16زیاد به وجاود تبعایض، مقادار     ژاسخ ویان به صور  زیاد و خیلف
زیااد باه وجاود احسااس محرومیا ، مقادار        ژاسخ ویان به صور  زیاد و خیلف

زیاد به وجود محرومی  در بای    درصد ژاسخ ویان به صور  زیاد و خیلف 62,88
صور  کام   درصد ژاسخ ویان به 64,73نظر داشتید. مقدار  اقواع خوزستانف، اع ع

درصد ژاسخ ویان به صاور    87,46کم از سطح تحلی   خود و مقدار  و خیلف
 کم از سطح میزان درآمد خود، اع ع نارضایتف داشتید. کم و خیلف

 
 انتوزیع درصدی نظرات افراد تغییر مذهب داده در خصوص اعمال و اعتقادات شیعی. 10جدول 

 بسیار کم کم تاحدود    اد بسیار   اد س اال 
 %6.3 %11.32 %15.1 %42.77 %25.16 به نظ  م  در بی  شیعیای خ افا  وج د دارد؟

 %32.07 %30.82 %18.87 %10.7 %8.8 مند به ق ائز  ا ش کز در م اسم   ار  عاش را هستم؟ عالقه
 %25.78 %33.33 %21.4 %10.06 %11.32 دار ؟به پ شیدی لباش مشکی در ا ا  مج   و صف  اعتلاد 

 %23.27 %44.65 %16.32 %8.8 %7.55  ادگای، اعتلاد دار ؟ به ت سل و   ار  اما 
 %23.27 %42.76 %21.39 %8.7.7 %7.55 سنز )حنبلی، شافعی و ...( اعتلاد دار ؟ به مذاهب چهارگانه اهل

 %7 %10.06 %13.2 %37.1 %33.33 با گشز به سلفیز را قب ل دار ؟
سا   خ د با م   ای و مهمانای شبکه وصال حق  به شبیه

 تما ل دار ؟
22% 42.77% 18.87% 10.7% 7.55% 
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درصاد ژاساخ ویان    70,43، مقادار  10های به دس  آمده از جدول  بر اساس یاتته
درصاد   66,03زیااد باه بازگشا  باه سالفی  و مقادار        صاور  زیااد و خیلاف    به

سای  )حیبلاف،    کم باه ماذاهب چمارگاناه اهال     صور  کم و خیلفژاسخ ویان به 
درصاد ژاساخ ویان باه صاور  کام و       67,92شاتعف و ...( اعتقاد داشتید. مقادار  

درصاد ژاساخ ویان باه     62,89زادگاان و مقادار    کم به توسل و زیار  امااع  خیلف
میدی خود را به قرار  و شارک  در مراسام زیاار      کم ع قه صور  کم و خیلف

درصااد ژاسااخ ویان باه صااور  زیاااد و   67,87اشاورا ، اعاا ع داشااتید. مقادار   ع
 ژرستف در بی  شیعیان، اع ع نظر داشتید. زیاد به وجود خراته خیلف

ای وصال،  ی ماهواره های ژووهش که به تعیی  نقش شبکه برای بررسف ترضیه
ساتفاده شاد   ژردازد، از رگرسیون ا عوامل سیاسف، ترهی ف، اجتااعف و اقتلادی مف

ای بی  متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد. بارای   تا مشخص شود که چه رابطه
هاا،   ها، ها یف شیب های رگرسیون شامل نرمال بودن داده ترضیه کار، ابتدا ژیش ای  

ها مورد بررسف قرار گرت  کاه ها اف نشاان از     ها و ها یف واریانس استق ل داد
یون برای بررسف تاثیر متغیرهای بر هم استفاده کرد. توان از رگرس ای  داش  که مف

هاچیی  برای بررسف رواب  بی  متغیرها از آزمون هابست ف ژیرسون استفاده شاده  
 که نتایج ای  آزمون در جدول ذیل آمده اس :

 

 همبستگی بین عوامل موثر در تغییر مذهب در بین شهروندان خوزستانی .11جدول 

 دار  سطح معنی ض  ب تعیی  همبست یض  ب  تعداد متغی ها
 / .001 392/0 /.712 161 ا  وصال و تغیی  مذهب در خ  ستای   ماه ار  شبکه ها   ب نامه

 / .001 361/0 /.643 161 ع امل ف هن ی و تغیی  مذهب در خ  ستای
 / .001 346/0 598/0 161 ع امل اقتصاد  و تغیی  مذهب در خ  ستای

 / .001 301/0 /.556 161 تغیی  مذهب در خ  ستایع امل اجتماعی و 
 /.001 269/0 521/0 161 ع امل سیاسی و تغیی  مذهب در خ  ستای

 
% تغییارا  ماذهبف در   39، بایش از  11های به دس  آمده از جدول  بر اساس یاتته

گردد و بعد از آن هام   ای وصال برمف ی ماهواره شبکه های  خوزستان به نقش برنامه
نقش عوامل ترهی ف، اقتلادی، اجتااعف و سیاسف به ترتیب بیشاتری  تااثیر را باا    

% در تغییرا  هوی  مذهب در خوزساتان دارناد. هاچیای     27% و %30، %34، 36
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، مادل از   Fها نشان داد که بر اساس آمااره دوربای  واتساون و آمااره     نتایج بررسف
 ها از رگرسیون استفاده کرد. دادهتوان برای تحلیل  و مفکفای  الزع برخوردار بوده 

 رابطه رگرسیونی بین متغیرهای مدل مفهومی .12جدول 

 نتی ه رابطه رگ سی نی
 ماه ار  وصال ب  تغیی  مذهب در خ  ستای تاثی  دارد. تغیی  مذهب =1.8(+0.947وصال )  ماه ار 

 ف هن ی ب  تغیی  مذهب در خ  ستای تاثی  دارد.ع امل  تغیی  مذهب= 3.2(+0.603ع امل ف هن ی )
 ع امل اقتصاد  ب  تغیی  مذهب در خ  ستای تاثی  دارد. تغیی  مذهب= 4.7(0.653ع امل اقتصاد  )

 ع امل اجتماعی ب  تغیی  مذهب در خ  ستای تاثی  دارد. تغیی  مذهب=5.7(+0.925ع امل اجتماعی )

 ع امل سیاسی ب  تغیی  مذهب در خ  ستای تاثی  دارد. ذهبتغیی  م =4.7(+ 0.854ع امل سیاسی )

 
های خف دو، نسب  خف دو بر درجاه آزادی، ریشاه    ، شاخص13بر اساس جدول 

شده و  یاتته، برازندگف نرع میان ی  خطای برآورد، نیکویف براز ، برازندگف تعدیل
 نشده استفاده شده اس : برازندگف نرع

 مدل تحلیل عاملیهای برازش  شاخص .13جدول 

 نا  شاخص
 ها  ب ا ش شاخص

 حد م ا  ملدار
 3کمت   ا   63/1 خی دو ب  درجه آ اد 

 1/0کمت  ا  06/0 1ر شه میان ی  خطا  ب آورد

 9/0 باالت ا  97/0 2نیک  ی ب ا ش

 9/0باالت  ا   98/0 3 افته ب ا ندگی تعد ل

 9/0باالت  ا   94/0 4شد  ب ا ندگی ن  

5نشد  ب ا ندگی ن  
 9/0باالت  ا   93/0 

 بندی گيری و جمع نتيجه

از بای  اهاالف    نوظماور وهابیا    جریاان روند رو به تزاید قدر  نفاوذ و یاارگیری   
 از تمدیدا  جدی ترهی ف اسا   ی ورود تشیع به کشور اس ، که دروازه خوزستان

                                                                                                                                 

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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نتیجاه رسایدند کاه    های بعد از جی  به ای   چراکه جریان ضدانق   در هاان سال
هام جازء کشاورهای عربساتان و      صداع رتتیف اس  و یك آلترناتیو نیاز دارند، که آن

توانس  باشد، لذا با ای  کشورها که مذاکره کردند به ایشان اع ع شد کاه   امارا  ناف
ما حاضر نیستیم به جریان شیعف ضدانق   کاك کییم، شااا بیاییاد تغییار ماذهب     

باتوجاه باه    (22, ص. 1391هاکاران,  &)هاشاف نواد ك کییم. بدهید تا به شاا کا
های زیااد بارای دسترساف باه حجام       های خاص ای  ژووهش و دشواری محدودی 

دسترساف شیاساایف    عیوان حجم ناونه قابل  نفر به 161ناونه، لیک  با ت   محققان 
ه قارار گرتتیاد کاه حساب نتاایج حاصاله از       ناما  و مورد ملاحبه و تکایل ژرساش 

ای وصاال و رشاد    ی مااهواره  ها و تمدیدا  شابکه  تری  آسیب ها، از ممم نامه ژرسش
 توان به موارد ذیل اشاره کرد: تغییر مذهب بی  شمروندان خوزستانف مف

 های رادیکاال قاومف از    ی جریانا  و گروه برداری و سوءاستفاده امکان بمره
 یاتت ان به وهابی . گرایش

 هاای ضادانق      ی جریاناا  و گروهاك   برداری و سوءاستفاده امکان بمره
 یاتت ان به وهابی . نشی  از گرایش خارج

 هااای تکفیااری و  ی جریانااا  و گااروه باارداری و سوءاسااتفاده امکااان بمااره
 یاتت ان به وهابی . تروریستف از گرایش

 دلیل ظمور   ان و متخللان از استان، به احتاال تشدید رشد مماجر  نخب
 تعاالنه ای  قبیل اتراد در سطح استان.

 های مدیریتف به ضعا مذهب شیعه.  دادن ضعا ارتباط 
در ژایان با توجه به گستر  روزاتزون تیّاوری و ارتباطا  و نقش آنماا در رشاد   

بردهاای ژیشایمادی   ای، راهبردهای زیار باه عیاوان راه    های ماهواره و تاثیرگذاری شبکه
 شود: مف  اراره

 محور راهبردهای فرهنگ. 3-3

 راهبردهای ایجابی:. 3-3-1

  های ژووهشف و ژیاایشاف مساتار و روندشیاساانه بارای اطا و از       اجرای طر
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 اتکار و شبما  ای  شبکه.  ها، ان اره

      استقرار خانه عالم در روستاهای شمرستان که بیشتر باا خطار تغییار ماذهب
 مواجمید.
 خ ویف به شبما  در میاطق تاسیس کتابخانه عاومف با دارا بودن میابع ژاس
 یادشده.
 اندازی ستادهای آموزشف و تخللف ژاسخ ویف به شابما  و مساارل    راه

 های میاطق آلوده. دییف در مدارس راهیاایف و دبیرستان

 نف و رادیاویف  تلویزیو های های بخش عربف شبکه ارتقای کیفف و کاّف برنامه
 استان و معرتف صحیح گفتاان شیعف.هدد جذ  مخاطب بیشتر استانف با 

 اجتااااعف باار بسااتر اییترناا  و  هااای گیااری از ظرتیاا  باااالی شاابکه بمااره
 هاراه با هدد ژاسخ ویف غیرحضوری به شبما  وهابی .  تلف 

 . راهبردهای سلبی:3-3-2

 وهابی .گری و گرایش به  ژیش یری از تبلیه سلفف 

 دار.   ژیش یری از انتشار و توزیع محلوال  ترهی ف و عقیدتف مسوله 

  ی وهابی . های ترقه نظار  بر ورود و توزیع کتا 

 .محدودسازی و مقابله با مروجان و مبلغان وهابی  در استان خوزستان 
 ای وهابف. های ماهواره ها و ابزارهای تبلیغف شبکه مقابله با تکییك 

 راهبردهای پيشنهادی اقتصادمحور:. 3-4

 .توسعه و ایجاد مراکز خدما  عاومف و عارانف در میاطق محروع 
 های مادی و معیاوی مبلغاان، خطیباان، محققاان و اسااتید       تامی  نیازمیدی

ی  ی مطلاو  و بمییاه   میظاور اراراه   متخلص و متجر  حوزوی و دانشا اهف باه  
 نسل جوان در میاطق یادشده. ویوه مطالبا  عقیدتف و مذهبف مردع، به

 .تراهم کردن شغل میاسب و ت   برای کاهش نرخ بیکاری در میاطق یادشده 
 ریزی و اتخاذ تلایاا  مؤثر در حوزه اقتلادی و خادماتف اساتان،    برنامه

 شود. با هدد خدم  به مردع محروع توصیه مف



 

 

 منابع و ماخذ

 فیا ید  یآن بر هو ریو تثث بری(، تعامل در تضای سا1389) دیقادرزاده، ام م؛یادژور، مراح
 . 99-75جوانان، دوتللیامه جوانان، ترهی  و جامعه، شااره ژیجم، صص 

آن، ساازمان چااو و انتشاارا      یاه یری(، خوزستان و تادن د1373) رجیا ،فستانیاتشارس
 .فوزار  ترهی  و ارشاداس م

باه   شیعوامال ماوثر بار گارا     ف(. بررسا 1386رضاا )  دیحا ان،یبیفشه؛ آقا محاد ،فاتما
ماردع مشامد، تلالیامه مطالعاا       فیا ید یآن بر باورها و رتتارها ریماهواره و تاث

 .78 -63،  صص 2، شااره 1دوره  ،فو روانشیاس فتیترب
تان، خوزسا  هاای ¬در عر  فو قوم فمل  یبه هو شی(، گرا1387حاداهلل ) دیس ،فاکوان

 . 126 - 93، صص 36شااره  ،فمطالعا  مل

  یا بار هو  فاستفاده از شبکه اط عا  جمان ری(، تاث1390) یکبر ،فقاسا د؛یممش ،یزدیا
 ،فکتاا  مااه علاوع اجتاااع     ،یو کتابدار رسانف اط و آموزان،دانش فو مل فیید

 . 121 - 114، صص 38شااره 

 ایمااهواره  هاای شابکه  های(، بررسف رابطه برنامه1391حس  ) ،فحس ؛ ترخ ،یاریبخت
علیم و تربی  اس مف، سال ت مسارل در ژووهش جوانان، دییف هوی  و تلویزیونف

 . 72-55، صص 15شااره  ستم،یب

 زباان  تارسف ایماهواره های(، رابطه استفاده از شبکه1395) یامید؛ یاقوتف، هد بمرامیان،
 چمااردهم،  سال زنان، مطالعا  تمران، شمر زنان در ترهی ف هوی  به ژایبیدی و

 . 189-216 صص ،1شااره

 یا خامیاه  فساید علا   فاهلل العظاا  دتتر حفظ و نشر آثار حضر  آیا   فرسان اط و ژای اه
 . فانق   اس م فترهی  ف(، مؤسسه ژووهش1375)

شاااره   ،ف  ملا خوزستان، مطالعاا  فرانیا  یهو ای(، تحر1390اصغر ) ،فولدان یجعفر
 . 24 - 3، صص 47

 ران،یا ا دیا با تثک انهی(، تعامل و تقابل رسانه و مذهب در خاورم1387محاد ) ،خانفحس 
 .231 – 215، صص 3سال اول، شااره  ،فترهی  قا یتللیامه تحق

مبلغاان، شاااره     ع،یتشا  هیعل  یاز آماج حا   وهاب ی(، آمار1395) دجوادیس ،فییحس
 . 91 - 83، صص 210
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 شیاساف (، گوناه 1393محادحس ؛ صفرزاده، علیرضا؛ عسکرسایانف، ژریسا ) زاده،خوانی 
آن و حدیث، ژووهشایامه معاارد قرآناف، ساال ژایجم،      قر میظر از ماهواره تماجم
 . 30 - 7، صص 6شااره

ان، تلالیامه  ماذهب در اساتان خوزسات    رییا تغ شیاساف ¬بی(، آسا 1399) رضایعل ،یداود
 .155-180و سوع، شااره دوع، صص  س یسال ب ،یمطالعا  راهبرد

معلاومه؛   زادگان، فتق اا؛یس نواد، فرتسیجان د؛یمج  ،یسجاد؛ دکام ،فنسترن؛ تتاح ،فعیرت
 یراهبارد  فشیاس (، مسثله1396تاطاه ) ،فخوشدل  ؛ینسر ،فمحدثه؛ قیوات ،فلیجل

 .یجامور اس یر كیاستراتو یها فتوسعه در استان خوزستان، مرکز بررس
(، 1393ممارداد )  ان،یا معلاومه؛ کاظا  ،فاقیاشات  د؛یتوح زاده،یعل ل؛یمحاداسااع ،فاحیر

دانشاا اه مازناادران(،  انی: دانشااجوی)مطالعااه مااورد فیااید  یااو هو ونیاازیتلو
 .48 – 333، صص54، شااره 25سال ششم  ،یکاربرد فشیاس جامعه

بار تفااو     دیبا تثک فیید  یو هو شدنف(، جمان1391زهراء ) ،المفنعا  جه؛یخد ری،یسف
 .  66 - 39،  صص 3زنان، شااره  شیاختفروان فمطالعا  اجتااع ،فتیجیس

ارتباطا ، ترجاه علیرضا دهقان، تمران:  های(، نظریه1378ورنر؛ تانکارد، جیاز ) سوری ،
 انتشارا  دانش اه تمران.

 عر  خوزستان، تمران: نشرآنزان. یایو جفرات خی(، تار1374) فموس اد ،یس

 تلالیامه  زباان، تارساف  ماهوارهاای  هاای ¬شابکه  شیاساف ¬(، گونه1391) هیتوز شما ،
 . 41- 9 صص ،1 شااره اول، سال جدید، های¬سانهر و ماهواره مطالعا 

(، تعامال در تضاای مجاازی    1391مساعود )  انرور،یا ژور، صااد؛ ک  فعدل د؛یوح ،فقاسا
جواناان:   فیا ید  یا آن بر هو ریو ارتباطا  تثث  یو د فیترنتیا اجتااعف هایشبکه

و ارتباطا ، سال ناوزدهم،    یو جوانان شمر اصفمان، د بوک سیمطالعه موردی ت
 . 36 – 5، صص 42شااره

بار   فاط عاات   ناوی  هاای ¬تیااوری  ریتااث  ف(، بررس1388خسرو ) ه،یتق رضا،یعل کلدی،
معاصار،   فشیاس (، مجله جامعهیترن یاهواره و اژسران جوان شمر بوکان )م  یهو

 . 15 -1سال دوع، شااره اول، صص 

 یهاا  رگاه  یاف و سیجش روا یف: شیاسافاخ ق  ی(، هو1394زهره ) ،فتراهان یمجدآباد
، صاص  44شااره  ازدهم،یدوره  ،فرانیا فشیاس : روانفتحول فشیاس روان ،فاخ ق
367 - 378 . 

ی  و امییا  اخ قاف، تلالیامه    فارتبااط   یناو  هاای آوری(، ت 1382) اصغرفعل ،فمحک
 .2کاربردی معاون  اجتااعف ناجا، ژیش شااره  -علاف
 و ژاووهش  ایاران،  در ای مااهواره  هاای (، بررساف و نقاد شابکه   1394ممدی ) میتظرقارم،

 .54 – 27 صص ،31 و 30 شااره صداوسیاا، تحقیقا  مرکز سیجش
بار   ایمااهواره  هاای شابکه  هاای برنامه ری(، تاث1394رضادوس  ) میعبدالرضا و کر نوا ،

 د،یا جد هاای جوانان، مطالعا  مااهواره و رساانه    یدر ب فترهی  های¬شاخص
 .76 – 53، صص 11و  10شااره 
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تاردی،    یهو شترسای در ایماهواره های(، نقش ماهواره و برنامه1390محس  ) ازی،ین
،  تلالیامه مطالعاا    1389شمروندان شمر کاشان در سال  فییو د فمل ،فاجتااع
 . 219-189، صص22، شااره 7و ارتباطا ، دوره فترهی 

 نااا، مجله راه ،طلبفهیو تجز معربسی(، ژان1391و هاکاران ) دمحادجوادیس نواد،فهاشا
 .هشتم شااره دوع، سال
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