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 135-148فحاتص/  95تابستان /  بیست و دوم شماره/ هفتمسال / وانانج شناختیمطالعات جامعهفصلنامه 

های ماهواره ای بر نظام ارزشی دانشجویان دانشگاههای شبکهتأثیر برنامه  

واحد نکا  آزاد اسالمی   
1منا مهدیزاده اشرفی

 

2زادمحمد حاجی 
 

 3حسین باقری 
 چكیده

 روز روز به افزایش و ايماهواره تلویزیونی هايشبکه هايبرنامه در پیشرفته هايفناوري از گیريبهره 
 روي جامعه خویش هاىارزش با متضاد رفتارهاى و هاهنجاري نا به جوانان است شده باعث نهاآ هايجذابیت

 سیاسی فرهنگی،  اجتماعی، ازدینی، اعم جوانان هویت مختلف ابعاد ها برنامه این طریق از غربی کشورهاي .آورند
بکه هاي ماهواره اي بر نظام ارزشی هدف این مطالعه بررسی تأثیر برنامه هاي ش .اندداده قرار هدف را امنیتی و

 1642اي صورت گرفت که جامعه آماري آن گیري تصادفی طبقهباشد. پژوهش حاضر با روش نمونهدانشجویان می
نفر( و  968نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا در دو گروه آموزشی علوم انسانی )

باشند. براي گردآوري اطالعات از پرسشنامه استاندارد نظام می 92-93ر سال تحصیلی نفر( د 674فنی و مهندسی )
 . همچنین براي تجزیه واي استفاده شدمقایسه  –روش تحقیق علّیورت، لیندزي و ورنون استفاده شد. ارزشی آلپ

تفاده شد. کلیه مستقل( اس (tهاي آمار توصیفی)میانگین و انحراف معیار( و آماراستنباطی ها از روشتحلیل داده
هاي نظري و بین ارزش انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که SPSSينرم افزار آمارها بوسیله تحلیل داده

کنند با سایر اي را مشاهده میهاي ماهوارههاي شبکهدانشجویانی که برنامه هاي سیاسی، مذهبی و ارزشاجتماعی
 دارد. دانشجویان تفاوت معناداري وجود 

 

 .اي، نظام ارزشی، دانشجویان، نکاهاي ماهوارههاي شبکهبرنامه کلید واژه:
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 قدمه و بیان مسألهم -1      

 يهایژگیو لیابزار، به دل نی. ادیآیبه شمار م یقدرتمند ارتباط جمع يهااز رسانه یکی، 1ماهواره  
از افراد  يشمارینقاط منتقل کند و تعداد ب نیتررا به دور يریتصو يهاامیمنحصر به فرد خود، قادر است پ

و در  یرسانکردن، اطالعاریهش در تواندیمورد خطاب قرار دهد. همچنان که ماهواره م ایرا در سراسر دن
که  ییدارد؛ تا جا زین يو نابهنجار یبیتخر يهاداشته باشد؛ برنامه یو ... نقش مهم استیحوزه پژوهش، س

نظام  ژهیبو ،یجامعه انسان تیمصون يآن داشته تا برا را بر ین و کارشناسان فرهنگشناسااز جامعه یبرخ
ها را با رسانه خیاز تار يدیجد ينظران رسانه، دورهصاحب یبرخ رونیا ازکنند.  یشیاندچاره یارزش

 اتیاز ح یاجتماع يهادهیپد ریها مانند ساآنجا که فرهنگ از اندعنوان عصر ماهواره مطرح کرده
 گریکدیحذف عناصر  ایجذب  سهولت لیبه دل ایو  گریکدیبرخوردارند، گذر زمان و در اثر ارتباط با 

مشهور  یامروز که به عصر جامعه اطالعات يایدر دن. شوندیشکل م رییتغ یدچار شد، توسعه، افول و حت
تحوالت  رسدیبه نظر م ،یاست. از طرف ياالعادهفوق تیاهم يها داراشده است، نقش و کارکرد رسانه

-قرار گرفته دیجد یانیآنان در معرض جر شتریمنعکس شده باشد. ب انیدانشجو یدر زندگ ،یجهان عیسر

دانشگاه  و خارج از خانه طیاز برخورد خانه و مح د،یو افکار و عقا هاکه از برخورد ارزش یانیاند، جر
خانواده،  طیها و تبادالت خارج از محما مراودهخاص خود را دارند، ا تیها تربشده است. خانواده جادیا

 ياتازه يهاارزش یارتباط جمع یوسال یروزنامه و به طور کل نما،یدر سطوح باالتر، س لیمطالعات، تحص
-و سنت یل دوران کودکقکه از چهارچوب مست ییهاارزش نند،یآفریرا م ياتازه يهاارزش نند،یآفریرا م

 ده،یجوان دانشجو را وسعت بخش يایدن زانیو به همان م روندینواده فراتر مو خا دیها و آداب و عقا
 يهاهیال نیتریها درون. ارزشبرندیباالتر م ،یزندگ یرا از جامعه و خود و به طور کل شیهاخواستهسطح 
 يهاشیها و گراو شناخت کمال مطلوب هر کس منوط به شناخت ارزش باشندیها مانسان تیشخص
-در کنش ریتاث نیشتریب يافراد دارا ينظام رفتار يهاهیپا يها به عنوان شکل دهندهاوست. ارزش یارزش

و درک و شناخت از خود، و در  يریگجهت يمنبع برا نیترمهم یو روان يها بوده و در بعد فردآن يها
-یها را بدست مآن يریپذجامعه ندیفرآ یها هستند که فرد طو نگرش دیاز عقا يامجموعهی بعد اجتماع

 اریبس یاجتماع اناتیجر ینظام ارزش رو د سازدیجامعه هماهنگ م ي. و خود را با قواعد و هنجارهاآورد
اي قابل هاي ماهوارهشبکه از جمله متغیرهایی که در کنار (.24، 1391راد،  ییهستند )رضا تیحائز اهم

رفتار  کییو اجتماع يکه از نظر فرد دهستن یولو اص دیها عقاارزشبررسی است  نظام ارزشی می باشد. 
 يهاانواع ارزش يفرد برا کیاست که  یتیاولو گرانیب ی. نظام ارزشدهندیم حیرا بر رفتار مخالف ترج

                                                 
1. Satellite  
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نظام  يمسلط همان ارزش است. و زشیعالقه و انگ 1(. از نظر آلپورت5، 1387 ،ی)جهانبان خود قائل است
( ییبایارزش ز ،یاسیارزش س ،يارزش اقتصاد ،یارزش اجتماع ،يظررا به شش دسته )ارزش ن یارزش
 یانسان چیکنند و هیشش نظام استفاده م نیاز ا ایدن يهاتمام انسان يو يدهیکرده است. به عق يبندطبقه
 وجود ندارد. يگرینظام د یو اساس یکل یارزش يهاظامن نیاز ا ریو غ ستیشش نظام خارج ن نیاز ا

تأثیر منفی اي تلویزیونی بر هویت دینی جوانان هاي ماهوارهوهشی بیانگر این است که شبکههاي پژیافته
بر  ياماهواره يهاشبکه يهابرنامه ریثأت نییتعدرپی  (. لذا پژوهش حاضر1391 ،دارند )بختیاري و فرخی

 هايي، ارزشنظر يهارزشا تفاوت نییتعجزء بدنبال  بطور بطورکلی بوده و انیدانشجو ینظام ارزش
را  ياماهواره يهاشبکه يهاکه برنامه یانیانشجود یاسیس يهاارزش ی ومذهب يهاارزشاجتماعی، 
 باشد.ها نمیبا سایر دانشجویانی است که مخاطب این برنامهکنند یمشاهده م

 
 پیشینه تجربی پژوهش -2

 تلویزیونی ايهماهواره هايهشبک هايبرنامه رابطه (، در پژوهشی به بررسی1391بختیاري و فرحی)
 و کارشناسان ایشان شامل تحقیق آماري جامعهجوانان در استان همدان پرداختند.  دینی هویت و

 آنان از نفر 97 کوکران فرمول از استفاده با بود که جوانان و رسانه امور در حوزه همدان استان صاحبنظران
ابزار . شدند انتخاب تصادفی طور به و ايطبقه گیري هنمون روش با و تعیین تحقیق هاي عنوان نمونه به

 اطمینان آزمایشی و اجراي آن، روایی تأیید از پس که است بوده ساخته محقق پرسشنامه هاداده گردآوري
 متغیره تک هايشاخص از هاداده تحلیل و تجزیه آنها براي .کردند اجرا تحقیق هاي نمونه روي پایایی، از

 ايهماهواره هاي شبکه و است معنادار متغیر دو بین رابطه که داد نشان تحقیق آنها نتیجه. کردند استفاده
 .دارند منفی تأثیر جوانان دینی هویت بر تلویزیونی

 جامعه زندگی سبک تغییر بر ايماهواره هايشبکه (، در تحقیقی تأثیر1392پور و شهیامنش )سیف
 را بررسی کردند. آنها به (1 تو و من شبکه موردي، مطالعه)متیمقاو اقتصاد راهبرد فراروي چالشی ایران،
 قراردادن هدف با دست، این از هاییشبکه توسط تولیدشده هايبرنامه که بودند فرضیه این اثبات دنبال

 فرهنگ گسترش و خانواده بر حاکم اسالمی – ایرانی هايارزش تغییر باعث چیز هر از بیش ها،خانواده
-می محسوب مقاومتی اقتصاد راهبرد درآمدن اجرا به در جدي مانعی طریق این از و هشد زدگیمصرف

 راهکارهاي به توجهی بی خصوص به و وضعیت این تداوم صورت در نشان کردند کهایشان خاطر .شود
«  مقاومتی اقتصاد»  جدي چالشی با دو، هر بلندمدت، یا و مدت کوتاه در رسانه، حوزه در عملی سریع

                                                 
1 Alport 
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. اندیشید ايهچار باید آن رفع براي رواین از. شودمی مواجه راهبرد به معطوف اقدامات بخشینتیجه
 دستگاه از قبل سیما و صدا ویژه به کشور فرهنگی هايدستگاه اقتصاد همچنین آنها پیشنهاد کردند

 این غیر در شود؛ میسر آن تحقق براي الزم فرهنگی فضاي تا شوند راهبرد اجراي میدان وارد اقتصادي
 شود.می مواجه مذکور راهبرد فراروي جدي مقاومتی»  موانعی با دولت شک بی صورت،

هاي بررسی آثار استفاده از برنامه( در تحقیقی دیگر در پژوهشی به 1390ساعی راسعی و قبادي )
ژوهش با روش هاي پرضیهپرداختند. ف کرج شهردر اي بر رفتار اجتماعی جوانان هاي فارسی ماهوارهشبکه

سال ساکن مناطق شهر کرج  29تا  15پیمایشی مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماري تحقیق را جوانان 
که براي انتخاب آنان از نمونه گیري خوشه اي با احتمال متناسب بود نفر  384. حجم نمونه دادندتشکیل 

 .و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتآوري با ابزار پرسشنامه، اطالعات جمع با حجم استفاده شد و سپس

اي بر ابعاد مختلف هاي فارسی ماهوارهثیر و نحوه استفاده از شبکهأدهد که میزان تمی ایشاننتایج پژوهش 
اي مانند: سن، جنس، وضع هاي زمینهدر این پژوهش همچنین رابطه متغیررفتار اجتماعی متفاوت است. 

اي و همچنین ابعاد مختلف هاي فارسی ماهوارهاستفاده از شبکههل و سطح تحصیالت با میزان و نحوه أت
هاي بر اساس نتایج این پژوهش استفاده از شبکه .رفتار اجتماعی جوانان مورد بحث و بررسی قرار گرفت

، گرایش به مد و الگوهاي که بر اوقاتثیر ندارد، در حالیأاي بر سبک زندگی جوانان تفارسی ماهواره
 ر است.دوستی اثرگذا

نی و اعتقادات عاطفی بین هاي ماهواره را بر باورهاي دی، در تحقیقی اثر برنامه(1391سهرابی)
بین میزان استفاده از ماهواره و اعتقاد به  ها پژوهش کردند. نتایج تحقیق ایشان نشان داد کهخانواده

قاد به باورهاي دینی، بین محتواي اي و میزان اعتهاي ماهوارههاي تماشاي برنامهباورهاي دینی مردم، سال
ها، بین میزان استفاده از ماهواره و میزان اعتقادات هاي ماهواره و میزان باورهاي دینی افراد خانوادهبرنامه

ها از نظر میانگین نمره ها وجود دارد و تفاوت معناداري بین جنسیت افراد خانوادهعاطفی افراد خانواده
 باورهاي دینی وجود دارد.
هاي تلویزیونی شهري به شبکهگرش مخاطبان قائمن ( در پژوهشی دیگر1392) مهرداد و همکاران

اي هاي ماهوارهشهري که بیننده شبکهنفر از شهروندان قائم 458منظور  راي اینپژوهش کردند. ب ايماهواره
پیمایشی و تکنیک گیري هدفمند انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع زبان بودند به روش نمونهفارسی
مورد  هاي آماري ناپارامتریکروش ها با استفاده از. دادهشدها پرسشنامه محقق ساخته آوري دادهجمع

هاي ماهواره که جنبه نشان دادند که پاسخگویان بیشتر از برنامه ي آنهاهاقرار گرفتند. یافته پردازش
انواع نیازهاي مخاطبان تفاوت وجود داشته و کنند. همچنین بین سرگرمی و یادگیري داشته استفاده می

هاي توصیفی بیشتر اند از: عاطفی، شناختی، اجتماعی و سیاسی، طبق یافتهترتیب اهمیت این نیازها عبارت
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پردازند و میزان مصرف ماهواره در مخاطبان با تحصیالت پایین ها به تماشاي ماهواره میمخاطبان در شب
یابد، همچنین میزان استفاده از ماهواره در زنان بیشتر از صیالت کاهش میبیشتر و با افزایش سطح تح

ساعت در طول شبانه روز وقت   5/2 ساعت و مردان 5/3  ي که زنان به طور میانگینامردان بود، به گونه
 .صرف تماشاي شبکه هاي ماهواره اي می کنند

هاي تلویزیونی شهري به شبکهن قائمنیز به بررسی نگرش مخاطبا تحقیقی (2011و همکاران ) جین
رمی و گي سرهاي ماهواره که جنبهکه پاسخگویان بیشتر از برنامه اي انجام شد و نتایج نشان دادماهواره

 -هاي تلویزیونیموردي، برنامهپژوهشی در (. 1392همکاران، )متانی و کنندیادگیري داشته استفاده می
که انجام شد. نتایج بیانگر آن است  ارتباطات(، تحقیقات کیفی در هندهاي اجتماعی، نظریه تربیتی )جنبه

هاي تحت آزمایش )و ها در نمونههاي تلویزیونی معاصر قطعاً روي برخی از ارزشتماشا و توجه به برنامه
 .گذاردي آنها( تاثیر مینه همه
 
 بندی پیشینه تجربی تحقیقجمع -3

ها اتی هستند اثرات منفی این برنامهاي، عموماً مطالعهاي ماهوارههشناختی در اثر برنامتحقیقات جامعه
و کند. بررسی سوابق تحقیق را بر اخالقیات و عقاید دینی و سبک زندگی در سنین مختلف بررسی می

بلوغ زودرس و دسترسی سریع به ، ترویج خشونتها باعث دهد که این برنامههاي آنها نشان مینتایج یافته
، سازي گسست و درگیري بین نسلیفراهم، باورهاي غلط درباره مسائل عاطفی و جنسی، جنسی اطالعات

افت ، وابستگی و اتالف وقت، کاهش تعامالت واقعی، هاي اختالف و تنش بین همسرانایجاد زمینه
متأسفانه استفاده  شود.می تهدید سالمت جسمانیو  گراییافزایش مصرف، عملکردهاي تحصیلی و شغلی

شود که گوهر تقوا از بین برود. بسیاري از  دهد و باعث می از ماهواره عادات زشتی را در جامعه ترویج می
ها بسیار مخرب است. ظاهر زیبا، جذاب  اي منشأ فساد هستند و آثارشان بر تربیت انسان هاي ماهواره شبکه

اگر حساسیت نشان داده نشود و مراقبت هاي زیادي را گرفتار کرده و  و فریبنده این دستگاه تاکنون خانواده
  .هاي گرفتار در این دام روز به روز افزایش خواهد یافت صورت نگیرد، آمار خانواده

 
 های پژوهش فرضیه-4
 فرضیه اصلی: 
کنند و دانشجویانی که اي را مشاهده میهاي شبکه ماهوارهبین نظام ارزشی دانشجویانی که برنامه 

 کنند تفاوت معناداري وجود دارد.اهده نمیها را مشاین برنامه
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 فرضیات پژوهش 
کنند و اي را مشاهده میهاي شبکه ماهوارههاي نظري دانشجویانی که برنامهبین ارزش .1

 کنند تفاوت معناداري وجود دارد. ها را مشاهده نمیدانشجویانی که این برنامه
کنند و اي را مشاهده میکه ماهوارههاي شبهاي اجتماعی دانشجویانی که برنامهبین ارزش .2

 تفاوت معناداري وجود دارد.  کنندها را مشاهده نمیدانشجویانی که این برنامه
کنند و دانشجویانی هاي شبکه ماهواره را مشاهده میهاي مذهبی دانشجویانی که برنامهبین ارزش .3

       کنند تفاوت معناداري وجود دارد.  که این برنامه را مشاهده نمی
کنند و هاي شبکه ماهواره را مشاهده میهاي سیاسی دانشجویانی که برنامهارزش بین .4

 کنند تفاوت معناداري وجود دارد.    دانشجویانی که این برنامه را مشاهده نمی
تحقیق سوال اصلی این است که برنامه هاي شبکه هاي ماهواره اي چه تاثیراتی بر  نیدر ا بنابراین 

 دارد؟ 92-93ارزشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا در سال تحصیلی  روي نظام
 

 روش تحقیق-5
هاي هاي شبکهاي است.در این وضعیت برنامه ایسهمق -رویدادي یا علیروش پژوهش حاضر، پس

 اي به عنوان متغیر مستقل و نظام ارزشی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. ماهواره
باشند نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا می 1642حاضر شامل جامعه آماري تحقیق 

در این واحد تحصیلی  92-93هاي آموزشی علوم انسانی و فنی و مهندسی در سال تحصیلی که در گروه
وبراساس طریق جدول کرجسی و مورگان  از اي وطبقه -باشند و به روش تصادفیمشغول به تحصیل می

 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. 313آن 
و  1ي استاندارد گوردن آلپورت، لیندزيها از پرسشنامه آوري دادهدر پژوهش حاضر جهت جمع

باشد که این پرسشنامه شامل دو بخش است بدین شرح ؛بخش اول آن مشخصات جمعیت می 2ورنون
هاي هاي شبکهلی و میزان مشاهده برنامههاي آموزشی، مقطع تحصیشناختی شامل سن، جنس، گروه

اي سوال چهارگزینه 15اي و سوال آن دو گزینه 30ال که ؤاي و  بخش دوم آن شامل دو بخش سماهواره
با استفاده از نظر صاحبنظران این حوزه و اساتید محترم راهنما و مشاور روایی محتوایی پرسشنامه باشدمی

ن تحقیق به منظور بررسی پایایی ابزار از روش بازآزمایی استفاده شده در ای یید واقع شده است.أمورد ت
                                                 
1. Lindzy 

2.Vernon  
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دانشجو به طور تصادفی قرار گرفت و سپس از آنها  30است. بدینگونه که ابتدا ابزار تحقیق در اختیار 
  .نفر اول قرار گرفت 30روز مجدداً این پرسشنامه در اختیار همان  10آوري شد و پس از گذشت جمع

 
 نتایج محاسبه میزان پایایی با استفاده از روش بازآزمایی .(1جدول )

 هاي نظريارزش متغیرها
هاي ارزش

 اجتماعی

هاي ارزش

 مذهبی
 هاي اقتصاديارزش

هاي ارزش

 سیاسی

هاي ارزش

 زیبایی

مقدار 

 همبستگی
522/0 527/0 597/0 390/0 363/0 700/0 

 000/0 049/0 03/0 000/0 003/0 003/0 سطح معناداري

 
 05/0تر از ( کوچکsigهمبستگی معنادار مشاهده شد. چرا که در تمامی متغیرها، سطح معناداري )

محقق ها در دو بار اجراي پرسشنامه تایید گردید.اطمینان رابطه بین نظرات نمونه 95/0مشاهده شد لذا با 
-هاي آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و از روشبه منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از روش

دو گروه مستقل براي  tها و از آزمون هاي آمار استنباطی از آزمون لوین براي بررسی نرمال بودن داده
 آزمون فرضیه ها و براي بررسی پایایی ابزار از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده نموده است.

 
 ی تحقیقیافته ها-6
دو گروه مستقل براي  tها و از آزمون جزیه و تحلیل از آزمون لوین براي بررسی نرمال بودن دادهت

 آزمون فرضیه ها و براي بررسی پایایی ابزار از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
 (: توزیع میانگین و انحراف معیار مربوط به ابعاد نظام ارزشی دانشجویان2جدول )
 انحراف معیار میانگین هاگروه نظام ارزشی

 نظري
 49/4 32/40 کننددانشجویانی که ماهواره مشاهده نمی
 67/4 25/42 کننددانشجویانی که ماهواره مشاهده می

 اجتماعی
 10/4 94/39 کننددانشجویانی که ماهواره مشاهده نمی
 14/5 27/42 کننددانشجویانی که ماهواره مشاهده می

 مذهبی
 25/5 58/42 کنندیانی که ماهواره مشاهده نمیدانشجو

 94/4 02/39 کننددانشجویانی که ماهواره مشاهده می

 سیاسی
 29/5 23/37 کننددانشجویانی که ماهواره مشاهده نمی
 17/6 45/40 کننددانشجویانی که ماهواره مشاهده می

 کل
 63/6 75/233 کننددانشجویانی که ماهواره مشاهده نمی

 82/3 18/243 کنندانشجویانی که ماهواره مشاهده مید
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-میانگین و انحراف معیار متغیرهاي نظام ارزشی دو گروه دانشجویانی که برنامه 1هاي جدول یافته

-دهد، به نظر میکنند نشان میها را مشاهده نمیکنند و آنهایی که این برنامهاي را مشاهده میهاي ماهواره

هاي نظري، اجتماعی، مذهبی، سیاسی و به طور کل( بین نظام ارزشی دو تغیرها )ارزشرسید در برخی از م
 گروه تفاوت وجود داشته باشد. 

 
 بررسی فرضیات فرعی -7
 1بررسی فرضیه  -7-1

کنند و دانشجویانی اي را مشاهده میهاي شبکه ماهوارههاي نظري دانشجویانی که برنامهبین ارزش
 کنند تفاوت معناداري وجود دارد. مشاهده نمیها را که این برنامه

 
 )ارزش نظری( 1دو گروه مستقل برای فرضیه شماره  tخالصه نتایج آزمون . (3جدول )

 میانگین هاگروه
انحراف 

 معیار
 tمقدار 

درجه 
 آزادي

 مقدار خطا (sigسطح معناداري )

 49/4 32/40 دانشجویان ماهواره ندیده
69/2 234 008/0 05/0 

 67/4 25/42 شجویان ماهواره دیدهدان

 
در  25/42کنند بیشتر از گروه دیگر است )هاي نظري دانشجویانی که از ماهواره استفاده میارزش

مستقل معنادار نشان داده است چرا که سطح معناداري  t(، این مقدار تفاوت را آزمون 32/40مقابل 
(008/0=sig کوچک تر از )خطا م 05/0 

گردد به گردد و فرضیه صفر رد مییید میأدرصد اطمینان فرض تحقیق ت 95د لذا با شاهده شم
کنند و اي را مشاهده میهاي ماهوارههاي شبکههاي نظري دانشجویانی که برنامهعبارت دیگر بین ارزش

 کنند تفاوت معناداري وجود دارد.ها را مشاهده نمیدانشجویانی که این برنامه
 
 2ضیه بررسی فر -7-2

کنند و را مشاهده میاي هاي شبکه ماهوارههاي اجتماعی دانشجویانی که برنامهبین ارزش
 کنند تفاوت معناداري وجود دارد. ها را مشاهده نمیدانشجویانی که این برنامه
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 )ارزش اجتماعی( 2دو گروه مستقل برای فرضیه شماره  tخالصه نتایج آزمون  .(4جدول )

 ینمیانگ هاگروه
انحراف 

 معیار
 درجه آزادي tمقدار 

سطح معناداري 
(sig) 

 مقدار خطا

 10/4 94/39 دانشجویان ماهواره ندیده
39/3 234 001/0 05/0 

 14/5 27/42 دانشجویان ماهواره دیده

 
در  27/42کنند بیشتر از گروه دیگر است )هاي اجتماعی دانشجویانی که از ماهواره استفاده میارزش

مستقل معنادار نشان داده است چرا که سطح معناداري  t(، این مقدار تفاوت را آزمون 94/39ل مقاب
(001/0=sigکوچک ) گردد و درصد اطمینان فرض تحقیق تایید می 95خطا مشاهده شد لذا با  05/0تر از

هاي ي شبکههاهاي اجتماعی دانشجویانی که برنامهگردد به عبارت دیگر بین ارزشفرضیه صفر رد می
کنند تفاوت معناداري وجود ها را مشاهده نمیکنند و دانشجویانی که این برنامهاي را مشاهده میماهواره

 دارد.
 3بررسی فرضیه  -7-3   

کنند و دانشجویانی که هاي شبکه ماهواره را مشاهده میهاي مذهبی دانشجویانی که برنامهبین ارزش
 د تفاوت معناداري وجود دارد.        کنناین برنامه را مشاهده نمی

 )ارزش مذهبی( 3دو گروه مستقل برای فرضیه شماره  tخالصه نتایج آزمون  .(5جدول )

 میانگین هاگروه
انحراف 

 معیار
 tمقدار 

درجه 

 آزادي

سطح معناداري 

(sig) 

مقدار 

 خطا

 25/5 58/42 دانشجویان ماهواره ندیده
49/4 234 000/0 05/0 

 94/4 02/39 ماهواره دیدهدانشجویان 

 
کنند هاي مذهبی دانشجویانی که از ماهواره استفاده نمیدهد که ارزشهاي جدول فوق نشان مییافته

مستقل معنادار نشان داده  t(، این مقدار تفاوت را آزمون 02/39در مقابل  58/42بیشتر از گروه دیگر است )
درصد اطمینان  95خطا مشاهده شد لذا با  05/0تر از وچک( کsig=000/0است چرا که سطح معناداري )

گردد به عبارت دیگر گردد و فرضیه تحقیق تأیید میفرض صفر که بیانگر عدم تفاوت بوده است رد می
کنند و دانشجویانی اي را مشاهده میهاي ماهوارههاي شبکههاي مذهبی دانشجویانی که برنامهبین ارزش

 کنند تفاوت معناداري وجود دارد.ا مشاهده نمیها رکه این برنامه
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 4بررسی فرضیه 7-4
کنند و دانشجویانی که هاي شبکه ماهواره را مشاهده میهاي سیاسی دانشجویانی که برنامهبین ارزش

 کنند تفاوت معناداري وجود دارد.    این برنامه را مشاهده نمی
 

 )ارزش سیاسی( 4قل برای فرضیه شماره دو گروه مست t(: خالصه نتایج آزمون 6جدول )

 tمقدار  انحراف معیار میانگین هاگروه
درجه 

 آزادي
 (sigسطح معناداري )

مقدار 

 خطا

 29/5 23/37 دانشجویان ماهواره ندیده
70/3 234 000/0 05/0 

 17/6 45/40 دانشجویان ماهواره دیده

 
ي سیاسی دانشجویانی که از ماهواره استفاده هادهد که ارزشهاي جدول فوق نشان میهرچند یافته

مستقل معنادار  t(، این مقدار تفاوت را آزمون 27/37در مقابل  45/40کنند بیشتر از گروه دیگر است )می
درصد  95خطا مشاهده شد لذا با  05/0تر از ( کوچکsig=000/0نشان داده است چرا که سطح معناداري )

به عبارت  گرددیید میأگردد و فرضیه تحقیق تم تفاوت بوده است رد میاطمینان فرض صفر که بیانگر عد
اي هاي ماهوارههاي شبکههاي سیاسی دانشجویانی که برنامهگردد به عبارت دیگر بین ارزشدیگر بین می
 کنند تفاوت معناداري وجود دارد.ها را مشاهده نمیکنند و دانشجویانی که این برنامهرا مشاهده می

 
 بررسی فرضیه اصلی -8

کنند و دانشجویانی که این اي را مشاهده میهاي شبکه ماهوارهبین نظام ارزشی دانشجویانی که برنامه
 کنند تفاوت معناداري وجود دارد.ها را مشاهده نمیبرنامه

 
 دو گروه مستقل برای فرضیه اصلی )نظام ارزشی( tخالصه نتایج آزمون  .(6جدول )

 نمیانگی هاگروه
انحراف 

 معیار
 درجه آزادي tمقدار 

سطح معناداري 
(sig) 

مقدار 
 خطا

 63/6 75/233 دانشجویان ماهواره ندیده
70/9 234 000/0 05/0 

 82/3 18/243 دانشجویان ماهواره دیده

 
دهد که به طور کل نظام ارزشی دانشجویانی که از ماهواره استفاده هاي جدول فوق نشان مییافته

مستقل  t(، این مقدار تفاوت را آزمون 75/233در مقابل  18/243د متفاوت از گروه دیگر است )کننمی
خطا مشاهده شد لذا با  05/0تر از ( کوچکsig=000/0معنادار نشان داده است چرا که سطح معناداري )
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گردد یید میأگردد و فرضیه تحقیق تدرصد اطمینان فرض صفر که بیانگر عدم تفاوت بوده است رد می 95
کنند متفاوت از آنهایی است به عبارتی و به طور کلی، نظام ارزشی دانشجویانی که از ماهواره استفاده می

 کنند.که از ماهواره استفاده نمی
 
 و نتیجه گیری بحث -9

اي هاي شبکه ماهوارههاي نظري دانشجویانی که برنامهفرضیه بین ارزش هاي پژوهش، براساس یافته
مورد کنند تفاوت معناداري وجود دارد ها را مشاهده نمیکنند و دانشجویانی که این برنامهاهده میرا مش

-هاي ارتباط جمعی از جمله برنامههاي اینگهارت که معتقد است اشاعه رسانهبا یافته ویید قرار گرفت أت

 دارد.  شود، همسوییهاي افراد میاي، منجر به تغییر ارزشهاي ماهوارههاي شبکه
 ( نیز همسو است.2011هاي تحقیق حاضر با تحقیقات لرنر، جین و میترا و هازن )همچنین یافته

هاي هاي شبکههاي نظري بین دانشجویانی که برنامهبودن میانگین ارزشنتایج حاکی است که باالتر
از جمله نظري  –و دانش  دهنده آن است که این دسته از افراد به علمکنند نشاناي را مالحظه میماهواره

خواهند بیشتر بدانند، هاي علمی است و صرفاً میدهند و هدف عمده آنها افزایش یافتهبهاي بیشتري می
 هاي کاربردي و عملی دانش کاري داشته باشند.بدون آنکه با جنبه

-مشاهده میاي را هاي شبکه ماهوارههاي اجتماعی دانشجویانی که برنامهاین فرضیه که بین ارزش 

یید قرار أمورد تد، کنند تفاوت معناداري وجود دارها را مشاهده نمیو دانشجویانی که این برنامه کنند
 راستاست. ( هم2011جین و میترا و هازن ) هايگرفت و با یافته

 هاهاي تلویزیونی معاصر قطعاً روي برخی از ارزشتماشا و توجه به برنامهبطوریکه نتایج نشان داد 
این امر نشان دهنده آن است که این دسته از  گذارد.ثیر میأي آنها( تهاي تحت آزمایش )و نه همهدر نمونه

کنند( به دیگران و ارتباط با دیگران و اي را مشاهده میدانشجویان )آنهایی که برنامه شبکه هاي ماهواره
  دهند.هاي اجتماعی اهمیت بیشتري میکسب موقعیت

کنند و اي را مشاهده میهاي ماهوارههاي شبکههاي مذهبی دانشجویانی که برنامهزشار فرضیه بین
کنند، تفاوت معناداري وجود دارد. این امر مؤید آن است که ها را مشاهده نمیدانشجویانی که این برنامه

کنند( هده نمیاي را مشاهاي ماهوارههاي مذهبی براي این دسته از دانشجویان )آنهایی که برنامهارزش
هاست. به عقیده آلپورت نظام ارزشی دینی به تنهایی قادراست شخصیت را ترین ارزشمقدم و ضروري
 سازماندهی کند. 
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هاي ارزشی هاي زندگی انسان سروکار دارد و ثانیاً این برخالف سایر نظامزیرا اوالً دین با تمام جنبه
و به دلیل آنکه نظام ارزشی دینی از منبع وحی و عالم  تکه مخلوق بشر است، با عالم غیرمادي مرتبط اس

 تواند فهم انسان را باال ببرد و به انسان کمال و تعالی بخشد.گیرد، میباال سرچشمه می
 ( همسو است.2011ها با نتایج تحقیقات اینگهارت، لرنر و همچنین جین و میترا و هازن )این یافته

-( که میزان باورهاي مذهبی و پایبندي به ارزش1386تبار )یق ملکیاز طرفی این یافته با نتایج تحق 

هاي مذهبی کنند با میزان پایبندي به ارزشاي را مشاهده میهاي ماهوارههاي مذهبی افرادي که برنامه
 کنند، همراستاست. را مشاهده نمیها افرادي که این برنامه

ثیر أ( نیز مبنی بر ت1391)( و جعفري و مهرداد1391تحقیق سهرابی)همچنین نتایج تحقیق حاضر با 
  باشد.هاي مذهبی افراد همراستا میاي به ارزشاستفاده از برنامه هاي ماهواره

و  کننداي را مشاهده میهاي ماهوارههاي شبکههاي سیاسی دانشجویانی که برنامهفرضیه بین ارزش      
کنند، تفاوت معناداري وجود دارد. لذا قدرت و سیاست براي ها را مشاهده نمیدانشجویانی که این برنامه

 باشد. هاي گروه اول اهمیت بیشتري دارد و کسب قدرت یکی از اهداف مهم این افراد مینمونه
اي براي قرار دادن خود در یک یکی از اهداف مهم براي چنین افرادي در طول زندگی یافتن شیوه

  باشد.موقعیت قدرت سیاسی می
براساس  باشد.( همسو می2011ها با نتایج تحقیقات اینگهارت، لرنر، جین و میترا و هازن )یافته این

کنند اي را مشاهده میهاي ماهوارههاي شبکههاي فرضیه اصلی بین نظام ارزشی دانشجویانی که برنامه یافته
 فاوت معناداري وجود دارد.کنند تاي را مشاهده نمیهاي ماهوارههاي شبکهو دانشجویانی که برنامه

ریزي ز طرف دیگر ضرورت نظارت و برنامهثیر مهم این برنامه اشاره داشته و اأاین امر از طرفی به ت 
دهد. این یافته با نتایج تحقیقات والن فرهنگی کشور را در این حوزه نشان میؤتر مسبیشتر و دقیق

 ( و جعفري و مهرداد1391) (، سهرابی1386تبار )(، ملکی2011اینگهارت، لرنر، جین و میترا و هازن )
 باشد.( همسو می1391)

اي بر نظام ارزشی هاي ماهوارههاي شبکهبطورکلی هدف از این پژوهش بررسی تأثیر برنامه 
 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا بوده است دانشجویان

-هاي مذهبی، ارزشاجتماعی، ارزشهايهاي نظري، ارزشدهنده آن است که بین ارزشها نشانداده 

هاي دانشجویانی که برنامه کنند واي را مشاهده میهاي ماهوارههاي شبکهبرنامه کهدانشجویانیهاي سیاسی
 کنند تفاوت معناداري وجود دارد. اي را مشاهده نمیهاي ماهوارهشبکه

-هايگرفت که برنامهتوان نتیجههاي اشاره شده میهاي این پژوهش و پژوهشبنابراین مطابق یافته

 کنند وهاي افراد درمورد مذهب، اجتماعی که درآن زندگی میاي اثرات زیادي بر دیدگاههاي ماهوارهشبکه
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حتی سیاست حاکم برجامعه خواهد گذاشت و این اثرات هیچگونه ارتباطی با اوضاع وارزش اقتصادي و 
 هاي زیبایی افراد نخواهد داشت.ارزش

 
 منابع ستفهر 

 .، تهرانسیمرغ، )ترجمه : افتخاري(، شخصیت رشد ،(1388)، گوردون آلپورت،-1

-ها، پایانآموزان مقطع متوسطه آموزشگاهبررسی تفاوت نظام ارزشی دانش ،(1387) ،جهانبانی، عباس -2

 دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه. ،نامه کارشناسی ارشد

 هویت و ارزشی نظام ترجیحات بین رابطه بررسی ،(1391) ،حسین مهرداد، ،حسنعلی جعفري، -3
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هاي بر ارزش «1من و تو »اي هاي ماهوارههاي شبکهثیر برنامهأتبررسی  ،(1391) ،راد، سمیهرضایی -4

 دانشگاه آزاد واحد رودهن. ،ارشدپایان نامه کارشناسی ، خانواده

نامه پایان ،هااي بر باورهاي دینی در میان خانوادههاي ماهوارهثیر برنامهأت ،(1391) ،سهرابی، نرگس -5
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