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 یزان تأثیرگذاری برنامه های ماهواره برمیزان  نگرش و دینداری دانشجویان شهرستان بجنوردم

 

 

 3مرضیه شهرکی،   2، مریم طالب دوست 1پور امیر مهناز

 

 استادیارگروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان*، جامعه شناسیدکترای 1
 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچاندانشجوی 2
 آزاد اسالمی واحد قوچاناجتماعی، دانشگاه علوم ارتباطات  ارشد کارشناس 3

 

 

نوان یکی برنامه های شبکه های ماهواره به عتحقیق حاضربه بررسی میزان تاثیر :چکیده

دانشجویان دانشگاههای )میزان دینداری(ازابزارهای جنگ نرم برمیزان باورهاونگرش های دینی

شمالی می پردازد. بدین منظور براستفاده ازتئوری های  ستان خراسانمنتخب شهربجنوردازا

ق ن فرضیه های تحقیهمچنیپیچ سکوت متغیرهای مستقل تعریف ومارجسته سازی وبرکاشت،

تدوین گردیدوسپس بابهره گیری ازروش تحقیق پیمایشی وبا استفاده از پرسشنامه ای که 

 هاگردآوری و به دنبال آنازتلفیق روش استانداردومحقق ساخته طراحی شده بود،داده 

رگیرنده دانشجویان نظری،پرسشنامه درمیان نمونه تحقیق که درب به چارچوبوبااستناد

ع هربجنورد( است،توزیآزاد اسالمی شمنتخب شهر بجنورد)دانشگاه دولتی، پیام نورو دانشگاههای

ی فرض پارامتری انجام آزمون ها با بهره گیری از فنون آماری وگردید وپس ازاستخراج اطالعات،

 اینداده هامورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. روش نمونه گیری در spss16نرم افزار زبا استفاده او

 383نفروتعداد نمونه  18273ل تعدادجامعه آماریکبقه ای متناسب باحجم هر طبقه وتحقیق ط

د درص 45اسبه شده است.نتایج نشان داد کهکمک فرمول کوکران محنفرمی باشدکه با

 3/45بقیه نظرشان منفی است. ون نگاه نسبتا مثبتی به برنامه های ماهواره دارنددانشجویااز

برنامه های ماهواره از نظر ابعادجنگ نرم تاثیر از جمعیت کسانی هستند که معتقدند درصد

جویان شبه طور کلی می توان گفت داننگرش مثبت به ماهواره می باشند. دارایگذارندواین افراد

 محسوب می شوند.الق دینی واعتقادات دینی دینداراخه تحقیق ازنظررفتار دینی؛نمون

 برنامه ماهواره ای ، میزان دینداری ، نگرش، دانشجویان ، بجنورد واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ورها تا بین کشبا کوچکتر و پیچیده تر شدن جهان به واسطه رشد روز افزون وسایل ارتباط جمعی، معادالت گذشته در تنظیم روابط 

حدود زیادی به هم خورده و جای خود را به معادالت جدیدی داده است، به گونه ای که به جای به کارگیری مستقیم از زور، توجه 

قدرت ها به استفاده از قدرت نرم و ایجاد تغییرات از طریق مسالمت آمیز با به کارگیری شیوه های نوین در امور داخلی کشورها جلب 

 (1371ماه پیشانیان ،) .شده است

امروزه در جریان تعریف از جنگ نرم، آن را نوع جدیدى از نبرد مى شناسند که در حوزه رسانه اتفاق مى افتد. در تعریف جنگ رسانه 

( استفاده از رسانه ها براى تضعیف کشور هدف و بهره گیرى از توان و ظرفیت رسانه media warاى گفته مى شود جنگ رسانه اى )

 1311ها، اعم از مطبوعات، خبرگزارى ها، رادیو، تلویزیون، اینترنت و اصول تبلیغات، به منظور دفاع از منافع ملى است.) زاهدی وفا، 

(. در جنگ نرم دشمن تالش می کند ارزش های نوین خود را که در تضاد با نظام ارزشی جامعه هدف است جایگزین آن ارزشها  3:

تمامی ابزارها و ساز و کارها به ویژه رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب نهایت بهره برداری را می نماید. به  نموده و در این راه از

همین منظور برای رسیدن به این هدف ابتدا ارزش های کشور مورد نظر را مورد آماج قرار داده و با ایجاد تردید در واقعیت شناختی 

ا در حوزه فرهنگی و اعتقادی آنها بوجود می آورد، در مرحله بعد با تغییر گرایشهای مردم، و نظام اندیشگی مردم، آسیب هایی ر

آشفتگی و از هم گسیختگی ایجاد کرده و مردم را بین آموزه های فرهنگی و اعتقادیشان دچار بحران و سرگردانی میکند و به این 

ی مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن را از دست خواهند داد و با ترتیب توده های مردم دچار خال اعتقادی و ارزشی شده و توانای

 (.1315کمترین فشار در برابر تحمیل همه جانبه آنها تسلیم خواهند شد. )آقاجانی ،عسگری،

 پیشینه :

دئو( ، اینترنت و ویمهدی بختیاری در مقاله ای به بررسی رابطۀ بین مصرف رسانه های ارتباط جمعی )ماهواره، رادیو، تلویزیون، روزنامه

و دین داری با تاکید بر مصرف رادیو و تلویزیون پرداخته است.  نویسنده معتقد است که توجه عمومی به دین در دنیای معاصر و 

احساس نیاز دین داران به استفاده از رسانه های ارتباط جمعی برای ترویج و گسترش دین مورد نظر خود بویژه ظهور حکومت دینی 

ن که کنترل اصلی رسانه را در دست دارد پیوند دین و رسانه را در ایران دارای اهمیتی دو چندان کرده است. لذا با بررسی در ایرا

رابطه رسانه های داخلی و خارجی با دین داری افراد در شهر قم سعی شده است تا به این موضوع بیشتر پرداخته شود. به این منظور 

نفر بوده است با استفاده از روش خوشه ای  323131ی هجده سال شهر قم از کل جامعۀ آماری آنها که نفر از مردان باال 374تعداد 

چند مرحله ای به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند و با استفاده از پرسش نامه با آنها مصاحبه گردیده است. نتایج تحقیق بیانگر 

ین داری بوده، در حالی که وجود رابطه بین مصرف رسانه های داخلی و دین وجود رابطۀ منفی بین مصرف رسانه های خارجی و د

 داری تایید نشده است.
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یو، بررسی رابطه استفاده از راد»نعمت اهلل کرم اللهی در مقاله ای که از پایان نامۀ دوره دکتری ایشان استخراج گردیده است با عنوان  

به بررسی برخی آثار استفاده از رسانه بر وضعیت دینداری مخاطبان پرداخته « انتلویزیون و ماهواره با وضعیت دین داری مخاطب

است. چارچوب نظری این مقاله با بهره گیری از نظریه کاشت، تدوین شده که بنا بر آن، استفاده از برنامه های رادیو و تلویزیون 

رادیوهای خارجی، موجب تضعیف میزان پای بندی مخاطبان داخلی، زمینه ساز تقویت دین داری و در مقابل، استفاده از ماهواره و 

به ابعاد و نشانه های دین داری می شود. بر اساس نتایج بدست آمده جهت رابطۀ استفاده از رادیو و تلویزیون داخلی و خارجی با 

بکه های ماهواره ای دارای وضعیت دین داری مخاطبان معکوس است. به این معنا که استفاده از برنامه های رادیوهای خارجی و ش

رابطه منفی با وضعیت پای بندی مخاطبان به ابعاد و نشانه های دین داری است. به عبارتی اطالعات بدست آمده حاکی از وجود 

ین گتفاوت معنادار بین میزان پای بندی تماشاگران تلویزیون و غیر تماشاگران به ابعاد و نشانه های مختلف دین داری است.بررسی میان

مقیاس پای بندی دینی در میان مخاطبان و غیر مخاطبان ماهواره، نشان دهنده پایین بودن میانگین دین داری دانشجویان بینندۀ 

( این در 11/14( نسبت به میانگین دین داری دانشجویانی است که این شبکه ها را تماشا نمی کنند)73/15شبکه های ماهواره ای )

است. در تحلیل این نتایج می توان گفت،  53/1در میان غیر بینندگان  78/1اف معیار در میان بینندگان حالی است که میزان انحر

تماشای ماهواره افزون بر کاهش میزان پای بندی مخاطبان به ابعاد و نشانه های دین داری، همچنین موجب شدت بخشیدن به 

 (. 4:  1315پراکندگی نظر و عقل در میان آنان می شود. )کرم اللهی، 

با انجام تحقیقی جذاب دربارۀ مصرف خانگی رسانه، سیر تالقی دین و رسانه در تجربۀ فرهنگی مخاطبان رسانه  1استووارت ام. هوور

بیان « 2555و دوم نوامبر  2551سپتامبر  11رسانه ها و فرهنگ دینی عمومی پس از »را نشان می دهد و در پژوهشی تحت عنوان 

سپتامبر  11امبر عمدتاً یک پدیدۀ رسانه ای بود. واقعیت نه چندان بی ارتباط با مالحظات و گفتمان های پس از سپت 11می کند که 

این است که دین ایفای نقشی دَم به دم بزرگ تر از پیش در سیاست داخلی ایاالت متحده را آغاز کرد. نقشی که )به تعبیری( در 

ی به نظر می رسید به جز دین با هیچ چیز دیگری سرو کار ندارد به اوج خود رسید که از جهات 2555انتخابات دوم نوامبر سال 

(. مشابه با این چنین پژوهش ها بسیار انجام گرفته است و مقاالت زیادی در این باره در سطح جهانی مطرح شده 335:  1377)هوور،

 اند.

هایى است که مى تواند، هدف فعالیت هاى رسانه اى قرار گیرد. بدیهى است که هویت ملى، دینى و اجتماعى ملت ها، از جمله کانون 

شیوه هاى تبلیغى، از طریق ابزارهاى انسانى و فنى از قبیل رسانه هاى تصویرى و نوشتارى، همچون چاپ و نمایش، شبکه هاى 

(.در دنیای معاصر  3، 1311ا، ماهواره اى و اینترنت، تأثیرات شگرفى برفرآیند شخصیتى جوانان بر جاى مى گذارند. .) زاهدی وف

دانشگاه در کنار نهادها، مؤسسات و دستگاه های دیگر اجتماعی، فرهنگی و علمی مانند نهاد دین یا سایر ساختارهای تفکرساز، در 

ن حد اشکل گیری، رشد، نمو و تعالی تمدن تعیین کننده است. اهمیت دانشگاه و بویژه دانشجویان در تأثیرگذاری بر تمدن ها تا بد

است که می توان به جرأت ادعا کرد که بدون دانشگاه و نقش مؤثر دانشجو، هیچ تمدنی ره به جایی نخواهد برد و دانشگاه های 
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امروزین از ستون های برپادارنده تمدن ها به شمار می آیند. در همین راستا این پژوهش سعی دارد به بررسی میزان تاثیر جنگ نرم 

 ی ماهواره بر باورها و نگرش های دینی )میزان دینداری (دانشجویان دانشگاههای منتخب شهر بجنورد بپردازد.و به ویژه برنامه ها

 

 روش پژوهش  

در این تحقیق، روش پژوهش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه ای که از تلفیق روش استاندارد و محقق ساخته طراحی شده بود ، 

داده ها گردآوری و به دنبال آن و با استناد به چارچوب نظری، پرسشنامه در میان نمونه تحقیق که در برگیرنده دانشجویان دانشگاههای 

انشگاه دولتی ، پیام نور و آزاد اسالمی شهر بجنورد( است ، توزیع گردید و پس از استخراج اطالعات ، با بهره منتخب شهر بجنورد)د

 داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. spss16گیری از فنون آماری و انجام آزمون های فرض پارامتری و با استفاده از نرم افزار 

 

 ه ، نمونه و روش گزینش نمونجامعه 

های ممکن یا اطالعات ثبت شده از یک صفت کیفی، در مورد گردآورده کامل جامعه آماری عبارت است از مجموعه کامل اندازه

خواهیم استنباطهایی راجع به آن انجام دهیم. در تحقیق حاضر جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاههای منتخب شهر واحدهاکه می

می باشند که شامل دانشجویان دانشگاه دولتی ، آزاد اسالمی و پیام نور  15-11ر سال تحصیلی بجنورد استان خراسان شمالی د

نفر در  2535نفر می باشد که از این تعداد حدود  18273هستند. تعداد کل این دانشجویان بر اساس آمار منتشر شده از دانشگاهها 

نفر در دانشگاه پیام نور شهر بجنورد مشغول به تحصیل می باشند. که  1578نفر در دانشگاه آزاد اسالمی و  4832دانشگاه دولتی ، 

 در واقع این افراد کل جامعه آماری این تحقیق را تشکیل داده اند .

با پذیرفتن این فرضیه که توزیع جامعه آماری یک توزیع نرمال است جهت محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است.با 

نفر از دانشجویان دانشگاههای منتخب شهر بجنورد  383کمک فرمول مذکور و با توجه به حجم جامعه ، حجم نمونه در این تحقیق 

 .است 

 ابزار پژوهش 

ابزار سنجش و اندازه گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می تواند اطالعات مورد نیاز را برای تجزیه و تحلیل و بررسی 

پدیده موردمطالعه و نهایتا کشف حقیقت گرد آوری نماید. این ابزارها در علوم انسانی عبارتند از : پرسش نامه ، کارت مصاحبه ، کارت 

،فرمها و نظایر آنها .ابزارهای اندازه گیری به دو دسته کلی تقسیم می شوند : استاندارد یا میزان شده ،و محقق مشاهده ،آزمون ،فیش

 ساخته .ابزارهای استاندارد شده به دلیل کاربردهای فراوانی که داشته اند در مسیر تجارب تحقیقاتی مورد اصالح قرار گرفته اند ،قابلیت

مورد استفاده قرار می گیرند.کاربرد ابزار محقق ساخته زمانی است که ابزار استاندارد برای تحقیق وجود  اعتماد باالیی دارند و بیشر

(.این تحقیق با استفاده از 157:  1378نداشته باشد محقق باید از روایی و پایایی ابزار ساخته شده اطمینان حاصل کند.)حافظ نیا،

ته است.سواالت مربوط به متغیر وابسته)رفتار دینی ، اخالق گرایی دینی و اعتقادات دینی ابزار پرسشنامه و به روش میدانی انجام گرف
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(به روش استاندارد تهیه و سواالت مربوط به گویه های متغیر مستقل با استفاده از بعضی سواالت استاندارد و به تشخیص محقق درج 

 مه از هر دو روش استاندارد و محقق ساخته استفاده شده است. گردیده است . به عبارتی در تهیه این قسمت از سواالت پرسشنا

 تجزیه و تحلیل داده ها 

  بین جنسیت و میزان دینداری رابطه وجود دارد.:  1آزمون فرضیه 

 جنسیت و میزان دینداری متغیرهای بین :  1آماره های آزمون فرضیه  ( :1)جدول 

 

میانگین کل ابعاد دینی 

 دانشجویان

 انحراف معیار میانگین تعداد جنس

 54454. 2.5324 219 مرد

 49672. 2.3384 157 زن

 

 جنسیت و میزان دینداری متغیرهای بین  1برای آزمون فرض  t-testآماره های آزمون  ( :2)جدول 

 

در این فرضیه می خواهیم بررسی کنیم که آیا بین مردان و زنان از نظر میزان دینداری تفاوت معنا داری وجود دارد یا خیر؟نتیجه 

 5.54آزمون نشان می دهد که تفاوت معنا داری بین میانگین کل ابعاد دینداری مردان با زنان وجود دارد .سطح معنا داری کمتر از 

عدم وجود رابطه رد و فرضیه وجود رابطه پذیرفته می شود . بنابراین همانطور که جدول فوق نشان می دهد  شده است بنابراین فرض

زنان نسبت به مردان در این نمونه تحقیق دیندار تر می باشند . )چون مقادیر طیف لیکرت از کم به زیاد در پرسشنامه تعریف شده 

است در حالیکه این عدد در گروه مردان  2.3ارد (. مقدار میانگین دینداری در زنان است لذا مقدار کمتر میانگین ارزش بیشتری را د

 استیودنت استفاده شده است.  tمی باشد. برای بررسی این آزمون فرض از آزمون دو گروه مستقل  2.4

 

 

 

میانگین کل ابعاد دینی 

 دانشجویان

 sigمقدار آماره  درجه آزادی tآماره آزمون  آماره فیشر

.425 
3.532 374 .000 

3.585 353.067 .000 
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  و میزان دینداری رابطه وجود دارد. سنبین :  2آزمون فرضیه 

 

 متغیرهای سن و میزان دینداری 2پیرسون برای آزمون فرض ضریب همبستگی  ( :3)جدول 

 

 جدول ضریب همبستگی پیرسون برای متغیر سن و میزان دینداری

 سن ضرائب متغیرها
میانگین کل ابعاد 

 دینی دانشجویان

 سن

 058.- 1 مقدار ضریب پیرسون

 sig  .262مقدار سطح معناداری 

 376 376 تعداد

 دینی دانشجویانمیانگین کل ابعاد 

 1 058.- مقدار ضریب پیرسون

  sig .262مقدار سطح معناداری 

 376 376 تعداد

 

متغیر سن و میانگین ابعاد دینداری هر دو متغیرهای کمی با توزیع نرمال می باشند که به همین جهت برای آزمون فرض آنها از 

بیشتر  5.54از  sigمحاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .همان طور که مشاهده می شود مقدار سطح معنی داری 

بیانگر آن است که فرضیه معنا دار نیست و فرض اولیه یعنی فرض عدم وجود رابطه معنا  شده است ، که این عدد 5.232و مساوی 

دار بین سن و میزان دینداری پذیرفته می شود.مقدار ضریب همبستگی پیرسون نیز گویای این موضوع است .همبستگی بین دو 

 ز استاست که بسیار کم و ناچی 5.547متغیر سن و میزان دینداری عددمنفی و مساوی 
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. 

 

 

 

 

 

  و میزان دینداری رابطه وجود دارد. نگرش دانشجویان به برنامه های ماهوارهبین :  3آزمون فرضیه 

 

 رابطه بین متغیرهای نگرش و میزان دینداری 3برای آزمون فرض  t-testآماره های آزمون  ( :5)جدول 

 

متغیر نگرش یک متغیر اسمی دو گزینه ای و متغیر میزان دینداری یک متغیر کمی است ،بنابراین از آزمون فرض دو گروه مستقل 

t  استیودنت استفاده شده است . در اینجا مقدار سطح معنی داریsig  شده است که نشان می دهد فرضیه معنی دار  5.55مقدار

است و فرض اولیه یعنی عدم وجود رابطه بین نگرش دانشجویان و میزان دینداری رد می شود .بنابراین می توان گفت تفاوت معنی 

 ه ماهواره منفی است جودداری از نظر میزان دینداری بین افرادی که نگرش مثبت به ماهواره دارند و کسانی که نگرششان نسبت ب

دارد . مقایسه میانگین ها نیز گویای آن است که کسانی که نگرش منفی نسبت برنامه های ماهواره دارند از میزان دینداری بیشتری 

میانگین کل ابعاد 

 دینی دانشجویان

نگرش دانشجویان به 

ماهواره به دو صورت 

 مثبت یا منفی

 انحراف معیار میانگین تعداد
مقدار آماره 

 فیشر
 tمقدار آماره 

مقدار سطح 

معنی 

 sigداری

نگرش کلی دانشجویان 

 به ماهواره مثبت است
203 2.6178 .52463 2.349 6.958 .000 

نگرش کلی دانشجویان 

 به ماهواره  منفی است
173 2.2562 .47471  7.013 .000 
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لیکرد  است ، با توجه به مقادیر طیف 2.31است در حالیکه در افراد با نگرش مثبت  2.24برخوردار هستند .مقدارمیانگین در این افراد 

 میانگین کوچک تر ارزش بیشتری دارد بنابراین افراد با نگرش منفی به برنامه های ماهواره در این تحقیق دیندار تر می باشند.

 

  و میزان دینداری رابطه وجود دارد. دسترسی به تماشای ماهوارهبین :  5آزمون فرضیه  

 متغیرهای دسترسی به ماهواره و دینداری 5( : ضریب همبستگی پیرسون برای آزمو فرض 4)جدول 

 

متغیر دسترسی به برنامه های ماهواره و عدم دسترسی به آن دانشجویان را به دو دسته مخاطبان و غیر مخاطبان ماهواره تقسیم می 

کند .در اینجا می خواهیم بررسی کنیم که از نظر این دو گروه آیا تفاوت معنی داری در خصوص نظر آنها در مورد تاثیر گذاری برنامه 

اهواره از نظر ابعاد جنگ نرم وجود دارد یا خیر؟هر دو متغیر دو گزینه ای و اسمی هستند .بنابراین از آزمون فرض کی دو های م

استفاده نموده ایم .مشاهدات جدول فوق گویای آن است که فرضیه معنی دار نیست .به عبارتی ما فرض اولیه عدم وجود رابطه معنی 

 جدول توافقی مجموع نظرات دانشجویان ازنظر تاثیرگذاری ماهواره  * دسترسی دانشجویان به تماشای ماهواره

 گزینه های متغیر نظر دانشجویان جدول توافقی متغیرها

 دسترسی دانشجویان به تماشای ماهواره

 کل
به تماشای ماهواره 

 دسترسی دارند

به تماشای ماهواره 

 دسترسی ندارند

مجموع نظرات دانشجویان ازنظر 

 تاثیرگذاری ماهواره

از نظر ابعاد جنگ نرم ماهواره تاثیر 

 گذار است
114 224 338 

از نظر ابعاد جنگ نرم ماهواره تاثیر 

 گذار نیست
12 26 38 

 376 250 126 کل

 5.581 ضریب همبستگی پیرسون

 5.815 داریمقدار سطح معنی 
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و بیشتر از  5.815مساوی  sigتاثیر گذاری برنامه های ماهواره می پذیریم .مقدار سطح معنی داری  دار بین این دو گروه را از نظر

می باشد.بنابراین ما می پذیریم که افرادی که به تماشای برنامه های ماهواره دسترسی دارند و کسانی که به دیدن آن دسترسی  5.54

 است نظرات یکسانی دارند. ندارند در مورد اینکه برنامه ماهواره تاثیر گذار 

 

  و میزان دینداری رابطه وجود دارد. مدت زمان استفاده از ماهوارهبین :  4آزمون فرضیه 

 متغیرهای مدت زمان استفاده و دینداری 4آماره های آنالیز واریانس برای آزمون فرض  ( :3)جدول 

 

 

 میانگین میزان دینداری دانشجویان به تفکیک مدت زمان تماشای برنامه های ماهواره : 1نمودار 

 

 معنی داری مقدار سطح مقدار آماره فیشر میانگین کل ابعاد دینی دانشجویان

 000. 11.112 مقادیر
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 میانگین های متغیر میزان دینداری به تفکیک مدت زمان تماشای برنامه های ماهواره ( :8)جدول 
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در این فرضیه می خواهیم بررسی کنیم که آیا بین گروههای مختلف مدت زمان تماشای ماهواره از نظر میزان دینداری تفاوت معنی 

وجو  داری 

خیر؟ با  دارد یا 

نوع  توجه به 

بنابراین شده است  5.55مساوی   sigمتغیرها از روش آنالیز واریانس استفاده شده است .در این آزمون مقدار سطح معنی داری 

آزمون فرض معنی دار است یعنی فرض اولیه عدم وجود تفاوت معنی داری بین مدت زمان استفاده از ماهواره از نظر میزان دینداری 

رد می شود . و همانطور که جدول میانگین ها و نمودار آن نشان می دهد هر چقدر مدت زمان استفاده از ماهواره افزایش  می یابد 

 کاهش پیدا کرده است. میزان دینداری 

 

   رابطه وجود دارد.آنها  وضعیت اشتغالو  : بین دسترسی دانشجویان به تماشای ماهواره 3آزمون فرضیه 

 بین متغیرهای دسترسی به ماهواره و وضعیت اشتغال دانشجویان 3ضریب همبستگی پیرسون آزمون فرض  ( :7)جدول

 

 

 

 

های ماهواره می چند ساعت در شبانه روز به دیدن برنامه 

 پردازید؟
 انحراف معیار تعداد میانگین

 48499. 216 2.3159 اصال نگاه نمی کنم

 49278. 32 2.4034 کمتر از یک ساعت

 49926. 56 2.5812 ساعت 2تا  1بین 

 46800. 45 2.7616 ساعت 5تا  2بین 

 57012. 19 2.6699 ساعت 3تا  5بین 

 87516. 8 3.1307 ساعت و بیشتر 6

 53309. 376 2.4514 کل
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در این فرضیه می خواهیم بررسی کنیم که آیا تفاوت معنی داری بین دو گروه شاغل و بیکار از نظر دسترسی به تماشای ماهواره و 

عدم تماشای آن وجو دارد یا خیر؟ نتایج نشان میدهد این فرضیه معنی دار است و تفاوت معنی داری بین این دو گروه وجود دارد و 

کمتر است رد می شود.به طور  5.54مسای صفر و از    sigر واقع فرض عدم جود رابطه به دلیل اینکه مقدار سطح معنی داری د

 مختصر می تان گفت بین شاغالن و بیکاران از نظر دسترسی به تماشای برنامه های ماهواره در این نمونه تفاوت وجود دارد.

 

 بحث و نتیجه گیری

 دست آمده از آزمون های فرض رابطه بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته میزان دینداری به شرح زیر می باشد:بر اساس نتایج به 

در فرضیه اول می خواهیم بررسی کنیم که آیا بین مردان و زنان از نظر میزان دینداری تفاوت معنا داری وجود دارد یا خیر؟نتیجه  

 5.54ی بین میانگین کل ابعاد دینداری مردان با زنان وجود دارد .سطح معنا داری کمتر از آزمون نشان می دهد که تفاوت معنا دار

شده است بنابراین فرضیه معنادار است و نتایج نمونه قابل تعمیم به جامعه است.بنابراین فرض عدم وجود رابطه رد و فرضیه وجود 

نان نسبت به مردان در این نمونه تحقیق دیندار تر می باشند . )چون رابطه پذیرفته می شود .لذا همانطور که نتایج نشان می دهد ز

مقادیر طیف لیکرت از کم به زیاد در پرسشنامه کدگذاری شده است ، لذا مقدار کمتر میانگین ارزش بیشتری را دارد (. مقدار میانگین 

ی بررسی این آزمون فرض از آزمون دو گروه مستقل می باشد. برا 2.4است در حالیکه این عدد در گروه مردان  2.3دینداری در زنان 

t  .استیودنت استفاده شده است 

 جدول توافقی متغیرها
گزینه های متغیر دسترسی به 

 تماشای برنامه های ماهواره

 اشتغال
 کل

 بیکار شاغل

دسترسی دانشجویان به 

 تماشای ماهواره

 126 100 26 به تماشای ماهواره دسترسی دارند

 250 156 94 به تماشای ماهواره دسترسی ندارند

 376 256 120 کل

 5.551 مقدار ضریب همبستگی پیرسون

 5.551 سطح معنی داریمقدار 
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در فرضیه دوم می خواهیم بررسی کنیم که آیا بین سن و میزان دینداری دانشجویان رابطه وجود دارد یا خیر؟ متغیر سن و  

همین جهت برای آزمون فرض آنها از محاسبه ضریب میانگین ابعاد دینداری هر دو متغیرهای کمی با توزیع نرمال می باشند که به 

 5.232بیشتر و مساوی  5.54از  sigهمبستگی پیرسون استفاده شده است .همان طور که مشاهده می شود مقدار سطح معنی داری 

نی فرض ولیه یعشده است ، که این عدد بیانگر آن است که فرضیه معنا دار نیست و نتایج قابل تعمیم به جامعه نمی باشد و فرض ا

عدم وجود رابطه معنا دار بین سن و میزان دینداری پذیرفته می شود.مقدار ضریب همبستگی پیرسون نیز گویای این موضوع است 

 است که بسیار کم و ناچیز است. 5.547.همبستگی بین دو متغیر سن و میزان دینداری عددمنفی و مساوی 

آیا بین دانشجویانی که نگرش مثبت به ماهواره دارند با آنهایی که نگرش منفی دارند  در فرضیه سوم می خواهیم بررسی کنیم که 

در میزان دینداری تفاوت معنا داری وجود دارد یا خیر؟ متغیر نگرش یک متغیر اسمی)نگرش مثبت و منفی( دو گزینه ای و متغیر 

استیودنت استفاده شده است . در اینجا مقدار سطح  t ستقل میزان دینداری یک متغیر کمی است ،بنابراین از آزمون فرض دو گروه م

شده است که نشان می دهد فرضیه معنی دار و نتایج به دست آمده قابل تعمیم به جامعه است و فرض  5.55مقدار  sigمعنی داری 

گفت تفاوت معنی داری از نظر اولیه یعنی عدم وجود رابطه بین نگرش دانشجویان و میزان دینداری رد می شود .بنابراین می توان 

میزان دینداری بین افرادی که نگرش مثبت به ماهواره دارند و کسانی که نگرششان نسبت به ماهواره منفی است وجود دارد . مقایسه 

 رمیانگین ها نیز گویای آن است که کسانی که نگرش منفی نسبت برنامه های ماهواره دارند از میزان دینداری بیشتری برخوردا

است ، با توجه به مقادیر طیف لیکرد میانگین  2.31است در حالیکه در افراد با نگرش مثبت  2.24هستند .مقدارمیانگین در این افراد 

 کوچک تر ارزش بیشتری دارد بنابراین افراد با نگرش منفی به برنامه های ماهواره در این تحقیق دیندار تر می باشند.

های ماهواره و عدم دسترسی به آن دانشجویان را به دو دسته مخاطبان و غیر مخاطبان ماهواره تقسیم متغیر دسترسی به برنامه  

می کند .درفرضیه چهارم می خواهیم بررسی کنیم که از نظر این دو گروه آیا تفاوت معنی داری در خصوص نظر آنها در مورد تاثیر 

د دارد یا خیر؟هر دو متغیر دو گزینه ای و اسمی هستند .بنابراین از آزمون فرض گذاری برنامه های ماهواره از نظر ابعاد جنگ نرم وجو

کی دو استفاده نموده ایم .مشاهدات جدول فوق گویای آن است که فرضیه معنی دار نیست و قابل تعمیم به جامعه نمی باشد.به 

تاثیر گذاری برنامه های ماهواره می پذیریم .مقدار سطح عبارتی ما فرض اولیه عدم وجود رابطه معنی دار بین این دو گروه را از نظر 

می باشد.بنابراین ما می پذیریم که افرادی که به تماشای برنامه های ماهواره  5.54و بیشتر از  5.815مساوی  sigمعنی داری 

 ست نظرات یکسانی دارند. دسترسی دارند و کسانی که به دیدن آن دسترسی ندارند در مورد اینکه برنامه ماهواره تاثیر گذار ا

در فرضیه پنجم می خواهیم بررسی کنیم که آیا بین گروههای مختلف مدت زمان تماشای ماهواره از نظر میزان دینداری تفاوت  

معنی داری وجو دارد یا خیر؟ با توجه به نوع متغیرها از روش آنالیز واریانس استفاده شده است .در این آزمون مقدار سطح معنی 

شده است بنابراین آزمون فرض معنی دار و قابل تعمیم به جامعه است. یعنی فرض اولیه عدم وجود تفاوت  5.55مساوی   sigری دا

معنی داری بین مدت زمان استفاده از ماهواره از نظر میزان دینداری رد می شود . و همانطور که جدول میانگین ها و نمودار آن نشان 

 استفاده از ماهواره افزایش  می یابد میزان دینداری کاهش پیدا کرده است.  می دهد هر چقدر مدت زمان
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در فرضیه ششم می خواهیم بررسی کنیم که آیا تفاوت معنی داری بین دو گروه شاغل و بیکار از نظر دسترسی به تماشای ماهواره  

ر است و قابل تعمیم به جامعه می باشدو تفاوت معنی و عدم تماشای آن وجود دارد یا خیر؟ نتایج نشان می دهد این فرضیه معنی دا

 5.54مساوی صفر و از   sigداری بین این دو گروه وجود دارد و در واقع فرض عدم جود رابطه به دلیل اینکه مقدار سطح معنی داری 

 رنامه های ماهواره در اینکمتر است رد می شود.به طور مختصر می توان گفت بین شاغالن و بیکاران از نظر دسترسی به تماشای ب

 نمونه تفاوت وجود دارد.

 

 ارائه پیشنهادات 

پیشنهادات زیر بر اساس تجربیات کسب شده در انجام پژوهش و مطالعات صورت گرفته و به منظور رفع مشکالت موجود در  

 جامعه در رابطه با موضوع تحقیق ارائه گردیده است که عبارتند از : 

 تولید و پخش برنامه های دینی و مذهبی برای گروه سنی جوانان -1

 به خصوص در بین جوانان  راه اندازی کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی آزاد -2

 قتولید برنامه های تفسیر و تحلیل برنامه های ماهواره )بیشتر برنامه هایی که به منظور انحراف جوانان طراحی شده است( از طری -3

 رسانه ملی

 ایجاد اعتماد ملی به رسانه ملی به خصوص در بین جوانان با پخش برنامه ها و اخبار واقعی -5

 حذف هر گونه مقابله و محدودیت و جایگزین کردن آن با آزادی انتخاب و عمل در بین جوانان 4

 نبرگزاری همایش ها ، سمینارها و اتاق های فکر با موضوع جنگ نرم و شناسایی آ-3

 

 منابع 

(.دین در عصر رسانه . ترجمه علی عامری مهابادی ، فتاح محمدی ، اسماعیل اسفندیاری، چاپ اول ، قم : 1377هوور،استوارت ام.)

 مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما 

مطالعه و تدوین کتب (. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی .چاپ پانزدهم ، تهران : سازمان 1378حافظ نیا ، محمد رضا . )

 علوم انسانی دانشگاهها)سمت(

(.بررسی رابطه استفاده از رادیو ، تلوزیون و ماهواره با وضعیت دین داری مخاطبان .نشریه ، اطالع رسانی 1315کرم اللهی ، نعمت اهلل .)

  2-15( : 2) 5و کتابداری ، دین و رسانه ، 

دیدهای نرم .سایت جنگ نرم ،پایگاه جامع و تخصصی جنگ نرم ، (.توسعه رسانه ای و ته1311زاهدی وفا، سمانه.)
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 1-11(:17)1(.جنگ نرم و فلج سازی راهبردی.ماهنامه اطالعات راهبردی،1315آقاجانی ، احمد و عسگری ، محمود.)

ریه اطالع رسانی و کتابداری ، رسانه (.رسانه سازی اتاق های فکر آمریکایی نمایی دیگر از جنگ نرم.نش1371ماه پیشانیان، مهسا.)

،1(71:)155-78 

(.بررسی رابطه بین مصرف رسانه های ارتباط جمعی )ماهواره ، رادیو ، تلوزیون ، روزنامه ، اینترنت و ویدئو 1315بختیاری ، مهدی .)

  35-75( : 3) 2سانه ، (و دین داری با تاکید بر مصرف رادیو و تلوزیون. نشریه ، اطالع رسانی و کتابداری ، دین و ر
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