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چكیده
بهرهگیري از فناوريهاي پیشرفته در برنامههاي شبکههاي تلویزیونی ماهوارهاي و افزایش روز به روز
جذابیتهاي آنها باعث شده است جوانان به نا هنجاريها و رفتارهاى متضاد با ارزشهاى جامعه خویش روي
آورند .کشورهاي غربی از طریق این برنامه ها ابعاد مختلف هویت جوانان اعم ازدینی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی
و امنیتی را هدف قرار دادهاند .هدف این مطالعه بررسی تأثیر برنامه هاي شبکه هاي ماهواره اي بر نظام ارزشی
دانشجویان میباشد .پژوهش حاضر با روش نمونهگیري تصادفی طبقهاي صورت گرفت که جامعه آماري آن 1642
نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا در دو گروه آموزشی علوم انسانی ( 968نفر) و
فنی و مهندسی ( 674نفر) در سال تحصیلی  92-93میباشند .براي گردآوري اطالعات از پرسشنامه استاندارد نظام
ارزشی آلپورت ،لیندزي و ورنون استفاده شد .روش تحقیق علّی– مقایسهاي استفاده شد .همچنین براي تجزیه و
تحلیل دادهها از روشهاي آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و آماراستنباطی ) tمستقل) استفاده شد .کلیه
تحلیل دادهها بوسیله نرم افزار آماري  SPSSانجام شد .نتایج این تحقیق نشان داد که بین ارزشهاي نظري و
اجتماعی ،مذهبی و ارزشهاي سیاسی دانشجویانی که برنامههاي شبکههاي ماهوارهاي را مشاهده میکنند با سایر
دانشجویان تفاوت معناداري وجود دارد.
کلید واژه :برنامههاي شبکههاي ماهوارهاي ،نظام ارزشی ،دانشجویان ،نکا.

* تاریخ وصول1394/12/12 :

تاریخ پذیرش1395/6/21 :

 -1استادیار و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد نکا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نکا ،ایران (نویسنده مسؤول)
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 -2دانشآموخته کارشناسیارشد ،واحد نکا ،دانشگاه آزاد اسال می ،نکا ،ایران
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 -1مقدمه و بیان مسأله

ماهواره ،1یکی از رسانههاي قدرتمند ارتباط جمعی به شمار میآید .این ابزار ،به دلیل ویژگیهاي

منحصر به فرد خود ،قادر است پیامهاي تصویري را به دورترین نقاط منتقل کند و تعداد بیشماري از افراد
را در سراسر دنیا مورد خطاب قرار دهد .همچنان که ماهواره میتواند در هشیارکردن ،اطالعرسانی و در
حوزه پژوهش ،سیاست و  ...نقش مهمی داشته باشد؛ برنامههاي تخریبی و نابهنجاري نیز دارد؛ تا جایی که
برخی از جامعهشناسان و کارشناسان فرهنگی را بر آن داشته تا براي مصونیت جامعه انسانی ،بویژه نظام
ارزشی چارهاندیشی کنند .از اینرو برخی صاحبنظران رسانه ،دورهي جدیدي از تاریخ رسانهها را با
عنوان عصر ماهواره مطرح کردهاند از آنجا که فرهنگها مانند سایر پدیدههاي اجتماعی از حیات
برخوردارند ،گذر زمان و در اثر ارتباط با یکدیگر و یا به دلیل سهولت جذب یا حذف عناصر یکدیگر
دچار شد ،توسعه ،افول و حتی تغییر شکل میشوند .در دنیاي امروز که به عصر جامعه اطالعاتی مشهور
شده است ،نقش و کارکرد رسانهها داراي اهمیت فوقالعادهاي است .از طرفی ،به نظر میرسد تحوالت

سریع جهانی ،در زندگی دانشجویان منعکس شده باشد .بیشتر آنان در معرض جریانی جدید قرار گرفته-
اند ،جریانی که از برخورد ارزشها و افکار و عقاید ،از برخورد خانه و محیط خارج از خانه و دانشگاه
ایجاد شده است .خانوادهها تربیت خاص خود را دارند ،اما مراودهها و تبادالت خارج از محیط خانواده،
مطالعات ،تحصیل در سطوح باالتر ،سینما ،روزنامه و به طور کلی وسالی ارتباط جمعی ارزشهاي تازهاي

را میآفرینند ،ارزشهاي تازهاي را میآفرینند ،ارزشهایی که از چهارچوب مستقل دوران کودکی و سنت-
ها و آداب و عقاید و خانواده فراتر میروند و به همان میزان دنیاي جوان دانشجو را وسعت بخشیده،
سطح خواستههایش را از جامعه و خود و به طور کلی زندگی ،باالتر میبرند .ارزشها درونیترین الیههاي
شخصیت انسانها میباشند و شناخت کمال مطلوب هر کس منوط به شناخت ارزشها و گرایشهاي

ارزشی اوست .ارزشها به عنوان شکل دهندهي پایههاي نظام رفتاري افراد داراي بیشترین تاثیر در کنش-
هاي آنها بوده و در بعد فردي و روانی مهمترین منبع براي جهتگیري و درک و شناخت از خود ،و در
بعد اجتماعی مجموعهاي از عقاید و نگرشها هستند که فرد طی فرآیند جامعهپذیري آنها را بدست می-
آورد .و خود را با قواعد و هنجارهاي جامعه هماهنگ میسازد و در نظام ارزشی جریانات اجتماعی بسیار
حائز اهمیت هستند (رضایی راد .)24 ،1391 ،از جمله متغیرهایی که در کنار شبکههاي ماهوارهاي قابل
بررسی است نظام ارزشی می باشد .ارزشها عقاید و اصولی هستند که از نظر فردي و اجتماعییک رفتار
را بر رفتار مخالف ترجیح میدهند .نظام ارزشی بیانگر اولویتی است که یک فرد براي انواع ارزشهاي
1. Satellite
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خود قائل است (جهانبانی .)5 ،1387 ،از نظر آلپورت 1عالقه و انگیزش مسلط همان ارزش است .وي نظام
ارزشی را به شش دسته (ارزش نظري ،ارزش اجتماعی ،ارزش اقتصادي ،ارزش سیاسی ،ارزش زیبایی)
طبقهبندي کرده است .به عقیدهي وي تمام انسانهاي دنیا از این شش نظام استفاده میکنند و هیچ انسانی
از این شش نظام خارج نیست و غیر از این نظامهاي ارزشی کلی و اساسی نظام دیگري وجود ندارد.
یافتههاي پژوهشی بیانگر این است که شبکههاي ماهوارهاي تلویزیونی بر هویت دینی جوانان تأثیر منفی
دارند (بختیاري و فرخی .)1391 ،لذا پژوهش حاضر درپی تعیین تأثیر برنامههاي شبکههاي ماهوارهاي بر
نظام ارزشی دانشجویان بطورکلی بوده و بطور جزء بدنبال تعیین تفاوت ارزشهاي نظري ،ارزشهاي
اجتماعی ،ارزشهاي مذهبی و ارزشهاي سیاسی دانشجویانی که برنامههاي شبکههاي ماهوارهاي را
مشاهده میکنند با سایر دانشجویانی است که مخاطب این برنامهها نمیباشد.
 -2پیشینه تجربی پژوهش
بختیاري و فرحی( ،)1391در پژوهشی به بررسی رابطه برنامههاي شبکههاي ماهوارههاي تلویزیونی
و هویت دینی جوانان در استان همدان پرداختند .جامعه آماري تحقیق ایشان شامل کارشناسان و
صاحبنظران استان همدان در حوزه امور رسانه و جوانان بود که با استفاده از فرمول کوکران  97نفر از آنان
به عنوان نمونه هاي تحقیق تعیین و با روش نمونه گیري طبقهاي و به طور تصادفی انتخاب شدند .ابزار
گردآوري دادهها پرسشنامه محقق ساخته بوده است که پس از تأیید روایی آن ،اجراي آزمایشی و اطمینان
از پایایی ،روي نمونه هاي تحقیق اجرا کردند .آنها براي تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهاي تک متغیره
استفاده کردند .نتیجه تحقیق آنها نشان داد که رابطه بین دو متغیر معنادار است و شبکه هاي ماهوارههاي
تلویزیونی بر هویت دینی جوانان تأثیر منفی دارند.
سیفپور و شهیامنش ( ،)1392در تحقیقی تأثیر شبکههاي ماهوارهاي بر تغییر سبک زندگی جامعه
ایران ،چالشی فراروي راهبرد اقتصاد مقاومتی(مطالعه موردي ،شبکه من و تو  )1را بررسی کردند .آنها به
دنبال اثبات این فرضیه بودند که برنامههاي تولیدشده توسط شبکههایی از این دست ،با هدف قراردادن

خانوادهها ،بیش از هر چیز باعث تغییر ارزشهاي ایرانی – اسالمی حاکم بر خانواده و گسترش فرهنگ

مصرفزدگی شده و از این طریق مانعی جدي در به اجرا درآمدن راهبرد اقتصاد مقاومتی محسوب می-

شود .ایشان خاطرنشان کردند که در صورت تداوم این وضعیت و به خصوص بی توجهی به راهکارهاي
سریع عملی در حوزه رسانه ،در کوتاه مدت و یا بلندمدت ،هر دو ،با چالشی جدي « اقتصاد مقاومتی »
1 Alport
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نتیجهبخشی اقدامات معطوف به راهبرد مواجه میشود .از اینرو براي رفع آن باید چارهاي اندیشید.
همچنین آنها پیشنهاد کردند اقتصاد دستگاههاي فرهنگی کشور به ویژه صدا و سیما قبل از دستگاه
اقتصادي وارد میدان اجراي راهبرد شوند تا فضاي فرهنگی الزم براي تحقق آن میسر شود؛ در غیر این
صورت ،بی شک دولت با موانعی « مقاومتی جدي فراروي راهبرد مذکور مواجه میشود.
ساعی راسعی و قبادي ( )1390در تحقیقی دیگر در پژوهشی به بررسی آثار استفاده از برنامههاي
شبکههاي فارسی ماهوارهاي بر رفتار اجتماعی جوانان در شهر کرج پرداختند .فرضیههاي پژوهش با روش
پیمایشی مورد آزمون قرار گرفت .جامعه آماري تحقیق را جوانان  15تا  29سال ساکن مناطق شهر کرج
تشکیل دادند .حجم نمونه  384نفر بود که براي انتخاب آنان از نمونه گیري خوشه اي با احتمال متناسب
با حجم استفاده شد و سپس با ابزار پرسشنامه ،اطالعات جمعآوري و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج پژوهش ایشان میدهد که میزان تأثیر و نحوه استفاده از شبکههاي فارسی ماهوارهاي بر ابعاد مختلف
رفتار اجتماعی متفاوت است .در این پژوهش همچنین رابطه متغیرهاي زمینهاي مانند :سن ،جنس ،وضع
تأهل و سطح تحصیالت با میزان و نحوه استفاده از شبکههاي فارسی ماهوارهاي و همچنین ابعاد مختلف
رفتار اجتماعی جوانان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج این پژوهش استفاده از شبکههاي
فارسی ماهوارهاي بر سبک زندگی جوانان تأثیر ندارد ،در حالیکه بر اوقات ،گرایش به مد و الگوهاي
دوستی اثرگذار است.
سهرابی( ،)1391در تحقیقی اثر برنامههاي ماهواره را بر باورهاي دینی و اعتقادات عاطفی بین
خانوادهها پژوهش کردند .نتایج تحقیق ایشان نشان داد که بین میزان استفاده از ماهواره و اعتقاد به
باورهاي دینی مردم ،سالهاي تماشاي برنامههاي ماهوارهاي و میزان اعتقاد به باورهاي دینی ،بین محتواي
برنامههاي ماهواره و میزان باورهاي دینی افراد خانوادهها ،بین میزان استفاده از ماهواره و میزان اعتقادات
عاطفی افراد خانوادهها وجود دارد و تفاوت معناداري بین جنسیت افراد خانوادهها از نظر میانگین نمره
باورهاي دینی وجود دارد.
مهرداد و همکاران ( )1392در پژوهشی دیگر نگرش مخاطبان قائمشهري به شبکههاي تلویزیونی
ماهوارهاي پژوهش کردند .براي این منظور  458نفر از شهروندان قائمشهري که بیننده شبکههاي ماهوارهاي
فارسیزبان بودند به روش نمونهگیري هدفمند انتخاب شدند .روش تحقیق از نوع پیمایشی و تکنیک
جمعآوري دادهها پرسشنامه محقق ساخته شد .دادهها با استفاده از روشهاي آماري ناپارامتریک مورد
پردازش قرار گرفتند .یافتههاي آنها نشان دادند که پاسخگویان بیشتر از برنامههاي ماهواره که جنبه
سرگرمی و یادگیري داشته استفاده میکنند .همچنین بین انواع نیازهاي مخاطبان تفاوت وجود داشته و
ترتیب اهمیت این نیازها عبارتاند از :عاطفی ،شناختی ،اجتماعی و سیاسی ،طبق یافتههاي توصیفی بیشتر
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مخاطبان در شبها به تماشاي ماهواره میپردازند و میزان مصرف ماهواره در مخاطبان با تحصیالت پایین
بیشتر و با افزایش سطح تحصیالت کاهش مییابد ،همچنین میزان استفاده از ماهواره در زنان بیشتر از
مردان بود ،به گونهاي که زنان به طور میانگین  3/5ساعت و مردان  2/5ساعت در طول شبانه روز وقت
صرف تماشاي شبکه هاي ماهواره اي می کنند.
جین و همکاران ( )2011تحقیقی نیز به بررسی نگرش مخاطبان قائمشهري به شبکههاي تلویزیونی
ماهوارهاي انجام شد و نتایج نشان داد که پاسخگویان بیشتر از برنامههاي ماهواره که جنبهي سرگرمی و
یادگیري داشته استفاده میکنند (متانی و همکاران .)1392،در پژوهشی موردي ،برنامههاي تلویزیونی-
جنبههاي اجتماعی ،نظریه تربیتی (ارتباطات) ،تحقیقات کیفی در هند انجام شد .نتایج بیانگر آن است که
تماشا و توجه به برنامههاي تلویزیونی معاصر قطعاً روي برخی از ارزشها در نمونههاي تحت آزمایش (و
نه همهي آنها) تاثیر میگذارد.
 -3جمعبندی پیشینه تجربی تحقیق
تحقیقات جامعهشناختی در اثر برنامههاي ماهوارهاي ،عموماً مطالعاتی هستند اثرات منفی این برنامهها
را بر اخالقیات و عقاید دینی و سبک زندگی در سنین مختلف بررسی میکند .بررسی سوابق تحقیق و
نتایج یافتههاي آنها نشان میدهد که این برنامهها باعث ترویج خشونت ،بلوغ زودرس و دسترسی سریع به
اطالعات جنسی ،باورهاي غلط درباره مسائل عاطفی و جنسی ،فراهمسازي گسست و درگیري بین نسلی،
ایجاد زمینههاي اختالف و تنش بین همسران ،کاهش تعامالت واقعی ،وابستگی و اتالف وقت ،افت
عملکردهاي تحصیلی و شغلی ،افزایش مصرفگرایی و تهدید سالمت جسمانی میشود .متأسفانه استفاده
از ماهواره عادات زشتی را در جامعه ترویج میدهد و باعث میشود که گوهر تقوا از بین برود .بسیاري از
شبکههاي ماهوارهاي منشأ فساد هستند و آثارشان بر تربیت انسانها بسیار مخرب است .ظاهر زیبا ،جذاب
و فریبنده این دستگاه تاکنون خانوادههاي زیادي را گرفتار کرده و اگر حساسیت نشان داده نشود و مراقبت
صورت نگیرد ،آمار خانوادههاي گرفتار در این دام روز به روز افزایش خواهد یافت.
-4فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی:
بین نظام ارزشی دانشجویانی که برنامههاي شبکه ماهوارهاي را مشاهده میکنند و دانشجویانی که
این برنامهها را مشاهده نمیکنند تفاوت معناداري وجود دارد.
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فرضیات پژوهش
 .1بین ارزشهاي نظري دانشجویانی که برنامههاي شبکه ماهوارهاي را مشاهده میکنند و
دانشجویانی که این برنامهها را مشاهده نمیکنند تفاوت معناداري وجود دارد.
 .2بین ارزشهاي اجتماعی دانشجویانی که برنامههاي شبکه ماهوارهاي را مشاهده میکنند و
دانشجویانی که این برنامهها را مشاهده نمیکنند تفاوت معناداري وجود دارد.
 .3بین ارزشهاي مذهبی دانشجویانی که برنامههاي شبکه ماهواره را مشاهده میکنند و دانشجویانی
که این برنامه را مشاهده نمیکنند تفاوت معناداري وجود دارد.
 .4بین ارزشهاي سیاسی دانشجویانی که برنامههاي شبکه ماهواره را مشاهده میکنند و
دانشجویانی که این برنامه را مشاهده نمیکنند تفاوت معناداري وجود دارد.
بنابراین در این تحقیق سوال اصلی این است که برنامه هاي شبکه هاي ماهواره اي چه تاثیراتی بر
روي نظام ارزشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا در سال تحصیلی  92-93دارد؟
-5روش تحقیق
روش پژوهش حاضر ،پسرویدادي یا علی -مقایسهاي است.در این وضعیت برنامههاي شبکههاي
ماهوارهاي به عنوان متغیر مستقل و نظام ارزشی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
جامعه آماري تحقیق حاضر شامل  1642نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا میباشند
که در گروههاي آموزشی علوم انسانی و فنی و مهندسی در سال تحصیلی  92-93در این واحد تحصیلی
مشغول به تحصیل میباشند و به روش تصادفی -طبقهاي و از طریق جدول کرجسی و مورگان وبراساس
آن  313نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند.

در پژوهش حاضر جهت جمعآوري دادهها از پرسشنامهي استاندارد گوردن آلپورت ،لیندزي 1و
ورنون 2می باشد که این پرسشنامه شامل دو بخش است بدین شرح ؛بخش اول آن مشخصات جمعیت
شناختی شامل سن ،جنس ،گروههاي آموزشی ،مقطع تحصیلی و میزان مشاهده برنامههاي شبکههاي
ماهوارهاي و بخش دوم آن شامل دو بخش سؤال که  30سوال آن دو گزینهاي و  15سوال چهارگزینهاي
میباشد با استفاده از نظر صاحبنظران این حوزه و اساتید محترم راهنما و مشاور روایی محتوایی پرسشنامه
مورد تأیید واقع شده است .در ای ن تحقیق به منظور بررسی پایایی ابزار از روش بازآزمایی استفاده شده
1. Lindzy
2.Vernon
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است .بدینگونه که ابتدا ابزار تحقیق در اختیار  30دانشجو به طور تصادفی قرار گرفت و سپس از آنها
جمعآوري شد و پس از گذشت  10روز مجدداً این پرسشنامه در اختیار همان  30نفر اول قرار گرفت.
جدول ( .)1نتایج محاسبه میزان پایایی با استفاده از روش بازآزمایی
متغیرها

ارزشهاي

ارزشهاي

اجتماعی

مذهبی

0/522

0/527

0/597

0/390

0/003

0/003

0/000

0/03

ارزشهاي نظري

مقدار
همبستگی
سطح معناداري

ارزشهاي اقتصادي

ارزشهاي

ارزشهاي

سیاسی

زیبایی

0/363

0/700

0/049

0/000

همبستگی معنادار مشاهده شد .چرا که در تمامی متغیرها ،سطح معناداري ( )sigکوچکتر از 0/05
مشاهده شد لذا با  0/95اطمینان رابطه بین نظرات نمونهها در دو بار اجراي پرسشنامه تایید گردید.محقق

به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از روشهاي آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و از روش-
هاي آمار استنباطی از آزمون لوین براي بررسی نرمال بودن دادهها و از آزمون  tدو گروه مستقل براي
آزمون فرضیه ها و براي بررسی پایایی ابزار از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده نموده است.
-6یافته های تحقیق
تجزیه و تحلیل از آزمون لوین براي بررسی نرمال بودن دادهها و از آزمون  tدو گروه مستقل براي
آزمون فرضیه ها و براي بررسی پایایی ابزار از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
جدول ( :)2توزیع میانگین و انحراف معیار مربوط به ابعاد نظام ارزشی دانشجویان
نظام ارزشی
نظري
اجتماعی
مذهبی
سیاسی
کل

گروهها

میانگین

انحراف معیار

دانشجویانی که ماهواره مشاهده نمیکنند

40/32

4/49

دانشجویانی که ماهواره مشاهده میکنند

42/25

4/67

دانشجویانی که ماهواره مشاهده نمیکنند

39/94

4/10

دانشجویانی که ماهواره مشاهده میکنند

42/27

5/14

دانشجویانی که ماهواره مشاهده نمیکنند

42/58

5/25

دانشجویانی که ماهواره مشاهده میکنند

39/02

4/94

دانشجویانی که ماهواره مشاهده نمیکنند

37/23

5/29

دانشجویانی که ماهواره مشاهده میکنند

40/45

6/17

دانشجویانی که ماهواره مشاهده نمیکنند

233/75

6/63

دانشجویانی که ماهواره مشاهده میکنند

243/18

3/82
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یافتههاي جدول  1میانگین و انحراف معیار متغیرهاي نظام ارزشی دو گروه دانشجویانی که برنامه-

هاي ماهوارهاي را مشاهده میکنند و آنهایی که این برنامهها را مشاهده نمیکنند نشان میدهد ،به نظر می-
رسید در برخی از متغیرها (ارزشهاي نظري ،اجتماعی ،مذهبی ،سیاسی و به طور کل) بین نظام ارزشی دو
گروه تفاوت وجود داشته باشد.
 -7بررسی فرضیات فرعی
 -1-7بررسی فرضیه 1
بین ارزشهاي نظري دانشجویانی که برنامههاي شبکه ماهوارهاي را مشاهده میکنند و دانشجویانی
که این برنامهها را مشاهده نمیکنند تفاوت معناداري وجود دارد.
جدول ( .)3خالصه نتایج آزمون  tدو گروه مستقل برای فرضیه شماره ( 1ارزش نظری)
گروهها

میانگین

دانشجویان ماهواره ندیده

40/32

دانشجویان ماهواره دیده

42/25

انحراف
معیار
4/49
4/67

مقدار t
2/69

درجه
آزادي

سطح معناداري ()sig

مقدار خطا

0/008

0/05

234

ارزشهاي نظري دانشجویانی که از ماهواره استفاده میکنند بیشتر از گروه دیگر است ( 42/25در
مقابل  ،)40/32این مقدار تفاوت را آزمون  tمستقل معنادار نشان داده است چرا که سطح معناداري
( )sig=0/008کوچک تر از  0/05خطا م
مشاهده شد لذا با  95درصد اطمینان فرض تحقیق تأیید میگردد و فرضیه صفر رد میگردد به
عبارت دیگر بین ارزشهاي نظري دانشجویانی که برنامههاي شبکههاي ماهوارهاي را مشاهده میکنند و
دانشجویانی که این برنامهها را مشاهده نمیکنند تفاوت معناداري وجود دارد.
 -2-7بررسی فرضیه 2
بین ارزشهاي اجتماعی دانشجویانی که برنامههاي شبکه ماهوارهاي را مشاهده میکنند و
دانشجویانی که این برنامهها را مشاهده نمیکنند تفاوت معناداري وجود دارد.
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جدول ( .)4خالصه نتایج آزمون  tدو گروه مستقل برای فرضیه شماره ( 2ارزش اجتماعی)
انحراف

گروهها

میانگین

دانشجویان ماهواره ندیده

39/94

4/10

دانشجویان ماهواره دیده

42/27

5/14

معیار

مقدار t

درجه آزادي

3/39

سطح معناداري
()sig

234

مقدار خطا
0/05

0/001

ارزشهاي اجتماعی دانشجویانی که از ماهواره استفاده میکنند بیشتر از گروه دیگر است ( 42/27در
مقابل  ،)39/94این مقدار تفاوت را آزمون  tمستقل معنادار نشان داده است چرا که سطح معناداري
( )sig=0/001کوچکتر از  0/05خطا مشاهده شد لذا با  95درصد اطمینان فرض تحقیق تایید میگردد و
فرضیه صفر رد میگردد به عبارت دیگر بین ارزشهاي اجتماعی دانشجویانی که برنامههاي شبکههاي
ماهوارهاي را مشاهده میکنند و دانشجویانی که این برنامهها را مشاهده نمیکنند تفاوت معناداري وجود
دارد.
 -3-7بررسی فرضیه 3
بین ارزشهاي مذهبی دانشجویانی که برنامههاي شبکه ماهواره را مشاهده میکنند و دانشجویانی که
این برنامه را مشاهده نمیکنند تفاوت معناداري وجود دارد.
جدول ( .)5خالصه نتایج آزمون  tدو گروه مستقل برای فرضیه شماره ( 3ارزش مذهبی)
انحراف

گروهها

میانگین

دانشجویان ماهواره ندیده

42/58

5/25

دانشجویان ماهواره دیده

39/02

4/94

معیار

مقدار t
4/49

درجه

سطح معناداري

مقدار

آزادي

()sig

خطا

234

0/000

0/05

یافتههاي جدول فوق نشان میدهد که ارزشهاي مذهبی دانشجویانی که از ماهواره استفاده نمیکنند
بیشتر از گروه دیگر است ( 42/58در مقابل  ،)39/02این مقدار تفاوت را آزمون  tمستقل معنادار نشان داده
است چرا که سطح معناداري ( )sig=0/000کوچکتر از  0/05خطا مشاهده شد لذا با  95درصد اطمینان
فرض صفر که بیانگر عدم تفاوت بوده است رد میگردد و فرضیه تحقیق تأیید میگردد به عبارت دیگر
بین ارزشهاي مذهبی دانشجویانی که برنامههاي شبکههاي ماهوارهاي را مشاهده میکنند و دانشجویانی
که این برنامهها را مشاهده نمیکنند تفاوت معناداري وجود دارد.
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 4-7بررسی فرضیه4

بین ارزشهاي سیاسی دانشجویانی که برنامههاي شبکه ماهواره را مشاهده میکنند و دانشجویانی که
این برنامه را مشاهده نمیکنند تفاوت معناداري وجود دارد.
جدول ( :)6خالصه نتایج آزمون  tدو گروه مستقل برای فرضیه شماره ( 4ارزش سیاسی)
گروهها

میانگین

انحراف معیار

دانشجویان ماهواره ندیده

37/23

5/29

دانشجویان ماهواره دیده

40/45

6/17

مقدار t
3/70

درجه
آزادي
234

سطح معناداري ()sig
0/000

مقدار
خطا
0/05

هرچند یافتههاي جدول فوق نشان میدهد که ارزشهاي سیاسی دانشجویانی که از ماهواره استفاده
میکنند بیشتر از گروه دیگر است ( 40/45در مقابل  ،)37/27این مقدار تفاوت را آزمون  tمستقل معنادار
نشان داده است چرا که سطح معناداري ( )sig=0/000کوچکتر از  0/05خطا مشاهده شد لذا با  95درصد
اطمینان فرض صفر که بیانگر عدم تفاوت بوده است رد میگردد و فرضیه تحقیق تأیید میگردد به عبارت
دیگر بین میگردد به عبارت دیگر بین ارزشهاي سیاسی دانشجویانی که برنامههاي شبکههاي ماهوارهاي
را مشاهده میکنند و دانشجویانی که این برنامهها را مشاهده نمیکنند تفاوت معناداري وجود دارد.
 -8بررسی فرضیه اصلی
بین نظام ارزشی دانشجویانی که برنامههاي شبکه ماهوارهاي را مشاهده میکنند و دانشجویانی که این
برنامهها را مشاهده نمیکنند تفاوت معناداري وجود دارد.
جدول ( .)6خالصه نتایج آزمون  tدو گروه مستقل برای فرضیه اصلی (نظام ارزشی)
انحراف

گروهها

میانگین

دانشجویان ماهواره ندیده

233/75

6/63

دانشجویان ماهواره دیده

243/18

3/82

معیار

مقدار t

درجه آزادي

9/70

234

سطح

معناداري

مقدار

()sig

خطا

0/000

0/05

یافتههاي جدول فوق نشان میدهد که به طور کل نظام ارزشی دانشجویانی که از ماهواره استفاده
میکنند متفاوت از گروه دیگر است ( 243/18در مقابل  ،)233/75این مقدار تفاوت را آزمون  tمستقل
معنادار نشان داده است چرا که سطح معناداري ( )sig=0/000کوچکتر از  0/05خطا مشاهده شد لذا با
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 95درصد اطمینان فرض صفر که بیانگر عدم تفاوت بوده است رد میگردد و فرضیه تحقیق تأیید میگردد
به عبارتی و به طور کلی ،نظام ارزشی دانشجویانی که از ماهواره استفاده میکنند متفاوت از آنهایی است
که از ماهواره استفاده نمیکنند.
 -9بحث و نتیجه گیری
براساس یافتههاي پژوهش ،فرضیه بین ارزشهاي نظري دانشجویانی که برنامههاي شبکه ماهوارهاي
را مشاهده میکنند و دانشجویانی که این برنامهها را مشاهده نمیکنند تفاوت معناداري وجود دارد مورد
تأیید قرار گرفت و با یافتههاي اینگهارت که معتقد است اشاعه رسانههاي ارتباط جمعی از جمله برنامه-
هاي شبکههاي ماهوارهاي ،منجر به تغییر ارزشهاي افراد میشود ،همسویی دارد.
همچنین یافتههاي تحقیق حاضر با تحقیقات لرنر ،جین و میترا و هازن ( )2011نیز همسو است.
نتایج حاکی است که باالتربودن میانگین ارزشهاي نظري بین دانشجویانی که برنامههاي شبکههاي

ماهوارهاي را مالحظه میکنند نشاندهنده آن است که این دسته از افراد به علم و دانش – از جمله نظري
بهاي بیشتري میدهند و هدف عمده آنها افزایش یافتههاي علمی است و صرفاً میخواهند بیشتر بدانند،
بدون آنکه با جنبههاي کاربردي و عملی دانش کاري داشته باشند.

این فرضیه که بین ارزشهاي اجتماعی دانشجویانی که برنامههاي شبکه ماهوارهاي را مشاهده می-

کنند و دانشجویانی که این برنامهها را مشاهده نمیکنند تفاوت معناداري وجود دارد ،مورد تأیید قرار
گرفت و با یافتههاي جین و میترا و هازن ( )2011همراستاست.
بطوریکه نتایج نشان داد تماشا و توجه به برنامههاي تلویزیونی معاصر قطعاً روي برخی از ارزشها
در نمونههاي تحت آزمایش (و نه همهي آنها) تأثیر میگذارد .این امر نشان دهنده آن است که این دسته از
دانشجویان (آنهایی که برنامه شبکه هاي ماهوارهاي را مشاهده میکنند) به دیگران و ارتباط با دیگران و
کسب موقعیتهاي اجتماعی اهمیت بیشتري میدهند.
فرضیه بین ارزشهاي مذهبی دانشجویانی که برنامههاي شبکههاي ماهوارهاي را مشاهده میکنند و
دانشجویانی که این برنامهها را مشاهده نمیکنند ،تفاوت معناداري وجود دارد .این امر مؤید آن است که
ارزشهاي مذهبی براي این دسته از دانشجویان (آنهایی که برنامههاي ماهوارهاي را مشاهده نمیکنند)
مقدم و ضروريترین ارزشهاست .به عقیده آلپورت نظام ارزشی دینی به تنهایی قادراست شخصیت را
سازماندهی کند.
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زیرا اوالً دین با تمام جنبههاي زندگی انسان سروکار دارد و ثانیاً این برخالف سایر نظامهاي ارزشی
که مخلوق بشر است ،با عالم غیرمادي مرتبط است و به دلیل آنکه نظام ارزشی دینی از منبع وحی و عالم
باال سرچشمه میگیرد ،میتواند فهم انسان را باال ببرد و به انسان کمال و تعالی بخشد.
این یافتهها با نتایج تحقیقات اینگهارت ،لرنر و همچنین جین و میترا و هازن ( )2011همسو است.

از طرفی این یافته با نتایج تحقیق ملکیتبار ( )1386که میزان باورهاي مذهبی و پایبندي به ارزش-

هاي مذهبی افرادي که برنامههاي ماهوارهاي را مشاهده میکنند با میزان پایبندي به ارزشهاي مذهبی
افرادي که این برنامهها را مشاهده نمیکنند ،همراستاست.
همچنین نتایج تحقیق حاضر با تحقیق سهرابی( )1391و جعفري و مهرداد( )1391نیز مبنی بر تأثیر
استفاده از برنامه هاي ماهوارهاي به ارزشهاي مذهبی افراد همراستا میباشد.
فرضیه بین ارزشهاي سیاسی دانشجویانی که برنامههاي شبکههاي ماهوارهاي را مشاهده میکنند و
دانشجویانی که این برنامهها را مشاهده نمیکنند ،تفاوت معناداري وجود دارد .لذا قدرت و سیاست براي
نمونههاي گروه اول اهمیت بیشتري دارد و کسب قدرت یکی از اهداف مهم این افراد میباشد.
یکی از اهداف مهم براي چنین افرادي در طول زندگی یافتن شیوهاي براي قرار دادن خود در یک
موقعیت قدرت سیاسی میباشد.
این یافتهها با نتایج تحقیقات اینگهارت ،لرنر ،جین و میترا و هازن ( )2011همسو میباشد .براساس
یافتههاي فرضیه اصلی بین نظام ارزشی دانشجویانی که برنامههاي شبکههاي ماهوارهاي را مشاهده میکنند
و دانشجویانی که برنامههاي شبکههاي ماهوارهاي را مشاهده نمیکنند تفاوت معناداري وجود دارد.
این امر از طرفی به تأثیر مهم این برنامه اشاره داشته و از طرف دیگر ضرورت نظارت و برنامهریزي
بیشتر و دقیقتر مسؤوالن فرهنگی کشور را در این حوزه نشان میدهد .این یافته با نتایج تحقیقات
اینگهارت ،لرنر ،جین و میترا و هازن ( ،)2011ملکیتبار ( ،)1386سهرابی ( )1391و جعفري و مهرداد
( )1391همسو میباشد.
بطورکلی هدف از این پژوهش بررسی تأثیر برنامههاي شبکههاي ماهوارهاي بر نظام ارزشی
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا بوده است.

دادهها نشاندهنده آن است که بین ارزشهاي نظري ،ارزشهاياجتماعی ،ارزشهاي مذهبی ،ارزش-

هاي سیاسیدانشجویانیکه برنامههاي شبکههاي ماهوارهاي را مشاهده میکنند و دانشجویانی که برنامههاي
شبکههاي ماهوارهاي را مشاهده نمیکنند تفاوت معناداري وجود دارد.

بنابراین مطابق یافتههاي این پژوهش و پژوهشهاي اشاره شده میتوان نتیجهگرفت که برنامههاي-

شبکههاي ماهوارهاي اثرات زیادي بر دیدگاههاي افراد درمورد مذهب ،اجتماعی که درآن زندگی میکنند و

تأثیر برنامههاي شبکههاي ماهوارهاي بر نظام ارزشی ...
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حتی سیاست حاکم برجامعه خواهد گذاشت و این اثرات هیچگونه ارتباطی با اوضاع وارزش اقتصادي و
ارزشهاي زیبایی افراد نخواهد داشت.
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