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عوامل موثر بر گرایش دانشجویان به استفاده از ماهواره
مطالعه موردی شهرستان سمنان
سمیه همتیان  ،1منیژه پورصفری *

2

چکیده
عصر حاضر را عصر ارتباطات نامیده اند .توسعه ارتباطات با سرعتی شگرف و بی اعتنا به مرزهای سنتی
فرصتها را فرا روی جوامع قرار داده و جنبههای گوناگون حیات بشری را متاثر

مجموعه نوین از چالشها و
یاختیاری جوامع در رد یا
است .فارغ از تمامی آثار این پدیده  ،آنچه اهمیت ویژه مییابد انفعال و ب 
ساخته 

یگیرد.
یاختیار فرهنگ جوامع دست خـوش تـعرض و تجاوز قـرار م 
رسانهای است و ب 

یامان
قبول امواج ب 
یهای متقابل فرهنگی در آنچه به دهکده
رسانهها ماهواره است .این وسیله در گسترش پیچیدگ 

یکی از این
جهانی موسوم گشته ایفای نقش موثری دارد و در نهایت با توجه به آثار سوء استفاده از ماهواره در جامعه
سوال اصلی ما در این پژوهش این است که چه عواملی در استفاده و یا عدم استفاده از ماهواره موثر است؟
محقق در این پژوهش که با روش پیمایشی انجام شد در مصاحبه با  100تن از دانشجویان و در ادامه تحلیل
آزمونهای آماری به این نتیجه رسید که متغیرهای تحصیالت ،سطح فرهنگی و

دادهها با استفاده از

گروههای دوستان با متغیر وابسته (استفاده از ماهواره) رابطه

اقتصادی خانواده و دانشجو و همچنین
معناداری دارد.
واژگان کلیدی :ماهواره ،دانشجو ،سطح فرهنگی ،وضعیت اقتصادی ،سمنان

 - 1کارشناس علوم تربیتی گرایش راهنمایی و مشاوره
 - 2کارشناس علوم تربیتی گرایش راهنمایی و مشاوره (نویسنده مسئول)
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بيان مسئله
عصر حاضر را عصر ارتباطات ناميده اند  .توسعه ارتباطات با سرعتي شگرف و بي اعتنا به
مرزهاي سنتي مجموعه نوين از چالش ها و فرصت ها را فراروي جوامع قرار داده و جنبه
هاي گوناگون حيات بشري را متاثر ساخته است فارغ از تمامي آثار اين پديده ؛ آنچه
اهميت ويژه مي يابد ؛ انفعال و بي اختياري در رد يا قبول امواج بي امان رسانه اي است .
و در اين بي اختياري ؛ فرهنگ جوامع دستخوش تعرض و تجاوز قرار مي گيرد.
« از جمله متاثرترين حوزه ها در تندباد توسعه ارتباطي امروز ؛ مقوله فرهنگ است .
جايگاه رفيع فرهنگ در مالحظات امنيت ملي ؛ بسياري از انديشمندان فرهنگي و سياسي
جوامع را بر آن داشته است تا ضمن مطالعه و بررسي عميق و موشكافانه عواقب پيشرفت
هاي رسانه اي بر شالوده فرهنگ ؛ به شناخت نقاط آسيب پذيري و تهديدات موجود از
اين رهگذر دست يافته و تدابير و راهكارهاي سازنده اي را به منظور مقابله با آن ها به
دولتمردان پيشنهاد نمايند » (رازاني– – 1378ص)4
يكي از ابزارهاي رسانه اي موثر در شبكه ي ارتباطات معاصر ؛ ماهواره است  .اين
وسيله در گسترش پيچيدگي هاي متقابل فرهنگي در آن چه به دهكده جهاني موسوم گشته
ايفاي نقش موثري دارد .
« با نفوذ گسترده شبكه هاي ماهواره اي به بطن ساختار فرهنگي ؛ طولي نكشيد
ملتهايي كه بويژه ميراث دار تمدن هائي كهن و ايدئولوژي هايي مورد احترام بودند ؛ خود
را در معرض تهاجم بنيانكن يافتند ؛ آنچه كه از آن به تهاجم فرهنگي ياد كرده اند .ماهواره
به وسيله اي براي اعمال قدرت به منظور ترويج ارزشهاي فرهنگي امپرياليسم در ميان ملل
جهان سوم و خفه كردن فرهنگ اين ملتها بدل شد .تهاجم فرهنگي ازطريق ماهواره به
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قصد تضعيف باورهاي ديني و تعهدات اخالقي و تشويق بي بند وباري ؛ تضعيف
نهادخانواده و ساير شئون اجتماعي؛ سياسي و اقتصادي دغدغه اي جديد براي علماي
اجتماعي جوامع هدف پديد آورد  ( ».بخشي ؛ افشاري راد –  – 1383ص156و) 155
امروزه جوانان زمان زيادي از شبانه روز را به تماشاي برنامه هاي ماهواره اي
اختصاص مي دهند و همين امر سبب سستي نظام بيشتر خانواده هاي ايراني شده است .
برخي كارشناسان معتقدند امروزه جوا نان وسايل ارتباط جمعي ساده مانند تلويزيون را
جوابگوي نيازهاي خود نمي دانند به همين دليل هميشه به دنبال راهي هستند كه از راه
هاي مختلف با دنياي بيرون در ارتباط باشند  .برنامه هاي ماهواره اي زمينه ساز مفاسد
اخالقي و اجتماعي است و بيشتر از آنكه براي نسل امروز و به طور كلي مردم مفيد باشد ؛
خطرناك و مضر است .
« مهاجمان در فرآيند تهاجم فرهنگي مي كوشند تا از تمامي برنامه هاي آموزشي ؛
تفريحي ؛ تبليغاتي و خبري براي به زانو درآوردن جامعه هدف بهره برداري نمايند .
همچنين در اين راستا در صددند مخاطب خود را دقيقا" شناسائي نمايند ؛ خود را در ذهن
او موجه نشان دهند و محتواي پيام را در قالب ويژگي ها ي رواني و اجتماعي اش ارائه
نمايند » ( نامدار –  – 1384ص ) 187
با توجه به آثار سوء استفاده از ماهواره در جامعه قصد ما بر اين است تا در اين تحقيق
به بررسي عوامل موثر براستفاده و يا عدم استفاده از برنامه هاي ماهواره اي از ديدگاه
دانشجويان بپردازيم.
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تعریف مفاهيم
رسانه ) « : (mebiaرسانه به عنوان اصطالحي كلي براي اشاره به سيستم ها يا دستگاه هاي
انتقال اطالعات و يا سرگرمي به كار برده مي شود .مانند روزنامه  ،تلويزيون  ،راديو ،كتاب
و ( »...بيرشک و ديگران –  1372ص ) 404
رسانه جمعی) « : (mebia massبه مجموع ابزارها و روش هايي كه براي ايجاد
ارتباط با مخاطبان انبوه به كار مي رود ،گفته مي شود( ».محمدي فر ،1379 ،ص )202
« به تمام ابزارهاي غير شخصي ارتباط رسانه هاي جمعي گفته مي شود كه به وسيله
آن ،پيام هاي ديداري و يا شنيداري به طور مستقيم به مخاطبان انتقال مي يابند.
ژوديت الزار در مورد اهمي ت و نقش رسانه ها مي گويد :رسانه ها نقش هاي متعددي
را در حيات اجتماعي به عهده دارند .از جمله اينكه صحنه اي را ايجاد مي كنند كه حيات
سياسي در آن به نمايش گذاشته مي شود ،فرهنگ بال مي گستراند ،مدها جوالن مي دهند،
سبک هاي تازه و هنجارهاي زندگي رخ مي نمايند».
ارتباط :طبق تعريف انجمن بين المللي تحقيقات ارتباط جمعي ،منظور از ارتباط ،
روزنامه ها ،نشريات ،مجالت ،كتب ،راديو ،تلويزيون و ساير وسايل ارتباطي همانند
تلگراف و كابلهاي زير دريايي مي باشد .ارتباط ،چگونگي توليد و توزيع كاالها و خدمات
مختلفي را كه وسايل و فعاليت هاي فوق به عهده دارند بيان مي نمايد.
ارتباط جمعی  « :عبارت است از رساندن اطالعات ،انتقال انديشه ها ،ايده ها و
برداشت ها به عده زيادي از انسانها در يک زمان بدون در نظر گرفتن مكان و مرزهاي
جغرافيايي( ».همان منبع)
افکار عمومی  « :پديده اي است اجتماعي كه حاصل عكس العمل هاي اذهان
مخاطبان به وسيله ارتباط جمعي مي باشد .اين افكار حاصل جمع آوري هاي جداگانه افراد
نبوده بلكه پديده اي است سازمان يافته ،محصول ارتباطات و اثرات متقابل آن ».
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انواع رابطه مخاطب با رسانه ها:
« -1هرچه رسانه بگويد همان می شود .رسانه به رفتار مخاطب شکل داده و رفتارهای همگانی
و کليشه ای پديد می آورد.
 -2مخاطب موجودی سرسخت و فعال است ،خود را در معرض هر پيامی قرار نمیی دهید و
پيامی را برمی گزيند که با ذهنيت هايش همخوانی داشته باشد.
 -3رسانه های همگانی در جهتی حرکت می کنند و مسيری را برای فعاليت برمی گزينند کیه
با گزينش مخاطب تناسب داشته باشد».

پيامدهای ارتباطات در جوامع انسانی :
پيامدهای اجتماعی و فرهنگی :

 حركت به سوي جهاني واحد و يكپارچگي فرهنگي اجتماعي القاء فرهنگهاي بيگانه در زمينه ها و سطوح مختلف اجتماعي فرهنگي كمک به تشكيل نهادهاي مختلف اجتماعي و ايفاي نقش در تغييرات فرهنگي،اجتماعي جامعه
 ايجاد تغيير در مفاهيم و خرده فرهنگهاي جامعه و جوامع به نفع فرهنگقدرتمندتر
 گسترش شهرنشيني و رشد جامعه مدني افزايش كمي و كيفي سطح تحصيالت آكادميک و تغيير در طرز تلقي انسان نسبتبه جهان».
پيامدهای اقتصادی:

 تبديل اقتصاد معيشتي به اقتصاد بازار در واحد جامعه يعني خانوار كاناليزه كردن ساليق افراد در مسير مورد نظر به جهت اهداف اقتصادي و تبليغاتاقتصادي خاص در جهت انتخاب كاالهاي مورد نظر
 -گسترش مبادالت سودمند اقتصادي بين جوامع در سطح بين المللي » (همان منبع)
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پيامدهای سياسی:

 رشد وگسترش آگاهي هاي سياسي ايجاد تحوالت سياسي در سطح گسترده (نظير مشاركت جامعه در مسايل سياسيكشور)
 رشد افكار عمومي ،توسعه سياسي و كمک به ايجاد احزاب»( .همان منبع)ماهواره :

يک ماهواره ارتباطي يک نقطه رله راديويي در مدار باالي زمين است كه سيگنال هاي
آنالوگ و ديجيتال موجود روي يک فركانس راديويي را دريافت كرده ،قدرت آن را افزايش
مي دهد و سپس به سوي زمين روانه مي كند .ماهواره توسط موشک به فضا پرتاب مي
شود و در مدار مخصوص خود قرار مي گيرد .مزاياي ماهواره سبب شده تا ماهواره به
عنوان مناسبترين بستر ارتباطي در نقاط خاص و يا دور افتاده كه دسترسي به بسترهاي
زميني مشكل و يا غير ممكن است تبديل شود.
انواع ماهواره ها:

ماهواره هاي مخابراتي ،ماهواره هاي هواشناسي ،ماهواره هاي نظامي ،ماهواره هاي منابع
زميني

پيشينه تحقيق:
بررسی تاثير ماهواره در تغيير رفتار اجتماعی بين دانشجويان دانشکده علوم انسانی آزاد واحد
اراک.

علياكبر مرادي ،پژوهشگر در اين تحقيق سعي كرده است تا به بررسي نقش ماهواره به
طور خاص به عنوان يكي از رسانه جهاني  ،پر نفوذ و پر مخاطب در شكل دادن به
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رفتارهاي اجتماعي دانشجويان دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد واحد اراك و به ويژه در
گرايش آنها به مد بپردازد .نتايج اين پژوهش حاكي است كه وسايل ارتباط جمعي نوين از
جمله ماهواره و  ...تاثير شگرفي در انتخاب روابط اجتماعي دانشجويان در جامعه دارد.
تاثير و پيامدهای وسايل ارتباط جمعی نوين (اينترنت و ماهواره) بیر فرهنیع عمیومی اسیتان
گلستان(محمد حسين مردانی نوکنده).

تحقيق از نوع توصيفي و با استفاده از روش پيمايشي در جامعه آماري شهرهاي گنبد و
گرگان از بهره گيران خدمات اينترنتي و ماهواره اي و با تعيين حجم نمونه به تعداد 381
نفر با استفاده از جدول متعادل مورگان و روش نمونه گيري تصادفي انجام شد .پايبندي به
ارزش هاي ديني  ،ملي و قومي از سوي پاسخگويان در حد متوسط به باال و زياد مورد
اظهار نظر بوده و بيشترين پايبندي به ارزش هاي قومي و خانوادگي و كمترين آن به ارزش
هاي ديني بر حسب شاخص ميانگين اظهار شده است.
راه های صيانت از دانیش آمیوزان در برابیر تیاثيراف منسیی رسیانه هیای نیوين (میاهواره_
اينترنت)طوبی کاظمی.

در اين تحقيق كه با استفاده از روش مطالعاتي و پژوهشي در سطح كتابخانه ها و پيمايشي
توصيفي با اخذ ديدگاه ها و نظرات جوانان و نوجوانان و صاحب نظران در مورد استفاده
صحيح از اينترنت صورت گرفت اين نتايج به دست آمد :بين ميزان تحصيالت و استفاده از
اينترنت رابطه معن اداري وجود دارد .همچنين جوانان و نوجواناني كه جزء طبقه متوسط
جامعه هستند استفاده از وسايل پيشرفته ،علوم و فن آوري را تا اندازه اي ضروري مي
دانند اما سطوح باالي جامعه آن را به عنوان يک اصل ضروري و مهم مي دانند.
رسانههای جمعی و امنيیت اجتمیاعی(تلويزيون و امنيیت اجتمیاعی بیا تاکيید بیر بزهکیاری
نوجوانان)محمد قاسمی1384،؛

اين تحقيق به روش پيمايشي انجام شده است و براي گردآوري اطالعات از پرسش نامه
همراه مصاحبه حضوري بهره گرفته شده است .جامعه آماري  ،نوجوانان بزهكار و غير
بزهكار بوده اند كه حجم نمونه غير بزهكار  260نفر و نوجوانان بزهكار به صورت مقام
شعاري مورد بررسي قرار گرفته اند كه در زمان تكميل پرسشنامه تعداد  18نفر دختر و
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 152نفر پسر بوده اند .نتايج تحقيق حاكي است كه بين بزهكاري و ساعات استفاده از
وسايل صوتي و تصويري رابطه وجود دارد به اين ترتيب كه نوجوانان بزهكار بيش از
نوجوانان غير بزهكار از ساعت  10شب به بعد و  10صبح تا  12بعدازظهر به استفاده از
اين وسايل مي پردازند .همچنين بين بزهكاري و اولويت عالقه به نوع وسايل صوتي و
تصويري رابطه وجود دارد به اين ترتيب كه نوجوانان بزهكار بيشتر از نوجوانان غير
بزهكار به ماهواره ،تلفن همراه و سينما عالقه دارند.

چارچوب نظری تحقيق
امروزه رسانه ها به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي انتقال و گسترش ارزشهاي فرهنگي و
اجتماعي داراي نقش مهمي هستند و الزم است كه اين نقش مورد بررسي و كنكاش دقيق
قرار گيرد .بويژه در جامعه جواني نظير كشور ايران ،الزم است به اين مسئله توجه ويژه اي
داشت .از طرفي نيز به نظر مي رسد تحوالت سريع جهاني در زندگي جوانان منعكس شده
باشد .بيشتر آنان در معرض جريان جديد قرار گرفته اند ،جرياني كه از برخورد ارزشها و
افكارو عقايد ،از برخورد محيط خانه و خارج از آن نظير رسانه ها ايجاد شده است.
مک لوهان در ترسيم چشم اندازهاي عصر جديد مي گويد ،در اين عصر قدرت نفوذ
وسايل الكترونيک در زندگي و فرهنگ انسان ها فوق العاده خواهد شد و مغزهاي
الكترونيكي جايگزين مغزهاي انساني خواهد گرديد .وي با تبيين فرآيند جابجايي هاي
اجتماعي و تاثيرات رسانه الكترونيک مي گويد ،در عصر دهكده جهاني عليرغم كاهش
جذابيت هاي فردي در زمينه هاي جنسي به دليل گسترش مشاركت هاي همه جانبه در
ارتباط گيري با جنس مخالف ،جذابيت هاي جنسي افزايش خواهد يافت( ».دادگران،
 1374ص)97
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« در عصر جديد ،خانواده ها تربيت خاص خود را در رابطه با جوانان خود دارند ،اما
مراودات و تبادالت خارج از محيط خانواده  ،مط العات ،تحصيل در سطوح باالتر ،سينما،
روزنامه و بطور كلي وسايل ارتباط جمعي ارزشهاي تازه اي را مي آفرينند ،ارزشهايي كه از
چهارچوب مسايل دوران كودكي ،سنت ها ،آداب ،عقايد و خانواده فراتر مي رود و به
همان ميزان دنياي جوان را وسعت بخشيده ،سطح خواسته هايش را از جامعه و خود باالتر
مي برد».
چارلز کولی ارتباط را اينگونه تعريف نموده است :

ارتباط  ،ساز و كاري است كه در خالل آن روابط انسانها برقرار شده و بسط مي يابد و
تمامي مظاهر فكري و وسايل انتقال و حذف آنها در مكان و زمان بر پايه اين ساز و كار
توسعه مي يابد.
از نظر ميكي اسميت  ،ارتباط يعني فرا گرد انتقال اطالعات ،احساسات ،حافظه و افكار
در ميان مردم» (اينترنت .)6
دشوارترين قسمت براي عملكرد بهينه وسايل ارتباط جمعي اين است كه مفهوم و
معني پيام براي همه دريافت كنندگان يكسان نمي باشد .به عبارت ديگر معناي پيام در
ذهنيت ها ي مختلف متفاوت بوده و افراد با توجه به بسياري از عوامل از جمله فرهنگ ،
جايگاه اجتماعي و تربيت مفهوم خاصي را از يک پيام دريافت مي كنند( ».همان منبع)
مارشال مک لوهان نظريه پرداز مشهور كانادايي در تشريح نقش ويژه ارتباط در زندگي
بشري ،جوامع انساني را به سه عصر ارتباطي تقسيم كرده است:
 -1عصر ارتباط شساهی و زندگی دودمانی و قبيله ای (کهکشان شساهی) :

از دور دست تاريخ و تا سال  832شمسي برابر با « 1453م» ادامه داشت .در اين عصر
موثرترين عامل ارتباط بيان شفاهي و رخ به رخ بوده و بيشترين استفاده براي شنيدن از قوه
شنوايي انجام مي گرفته ،عموما زندگي در يک مجموعه محدود و هماهنگ و طبيعي شكل
مي يافته .با وجود بي سوادي افراد ،اطالعات به صورت سينه به سينه انتقال مي يافته و
پيوند افراد با قبيله همان هويت اجتماعي و فردي آنها به حساب مي آمده است.
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 -2عصر ارتباطاف کتبی و چاپی و جامعه فردگرا (کهکشان گوتنبرگ) :

صنعت چاپ بوسيله گوتنبرگ آلماني در سال 1436ميالدي وارد كهكشان جديد شد « ».در
اين عصر ،حس بينايي در نظام ارتباط انسان با فضاهاي بيروني نسبت به ساير حواس
برتري ويژه اي پيدا كرده و زمينه هاي رشد فكر و انديشه بشر و آغاز حركت صنعتي و
انتقال تجارب ،سرعت شتاباني گرفته و انسان به فردگرايي و جدايي از زندگي جمعي
گرايش نشان داده و از اين رهگذار روح مصرف و مصرف گرايي ظهور و بروز پيدا كرده
است( ».سيد محمد دادگران  -1374ص  « )96اما ما مردم ايران خيلي دير به سمت صنعت
چاپ حركت كرديم .ارامنه ايران 190سال بعد يعني زماني كه  3نسل در اروپا كتابهايي با
تيراژ باال و ارزان در دسترس داشتند ،به چاپ كتاب پرداختند .كتابي كه ارامنه اصفهان در
سال  1640ميالدي با ماشين چاپ كوچكي كه از اروميه آورده بودند چاپ كردند ،كتابي
مذهبي و به زبان ارمني بود.
اما در آن زمان ايرانيان فارسي زبان هنوز در كهكشان شفاهي بودند .در حقيقت ايرانيان
فارسي زبان  381سال بعد از اروپائيان به سوي صنعت چاپ حركت كردند .سال 1233
هجري قمري نخستين چاپخانه اي كه كتاب فارسي چاپ كرد در تبريز به كار افتاد».
 -3عصر ارتباطاف الکترونيک و دهکده جهانی (کهکشان مارکنی) :

«در سال  1920نخستين فرستنده راديويي جهان در لندن به كار افتاد .مک لوهان اين عصر
را زوال برتري حس بينايي نسبت به حس شنوايي دانسته »« .در اين عصر جوامع و ملتها به
هم نزديكتر شده و در نظام آموزشي تحول جدي صورت گرفته است .در اين عصر قدرت
نفوذ وسايل الكترونيک در زندگي و فرهنگ انسانها فوق العاده خواهد شد و مغزهاي
الكترونيكي جايگزين مغزهاي انساني خواهد گرديد ( ».سيد محمد دادگران1374 -ص)97
هارولد السون جامعه شناس آمريکايی در سیال  1948در مقالیه ای تحیت عنیوان سیاخت و
کارکرد ارتباطاف در جامعه نقش های زير را تعريف نمود:
 -1نظارف بر محيط (نقش خبری):

او ضرورت هماهنگي افراد با دگرگوني هاي جامعه و لزوم انتشار اخبار در جامعه را
اينگونه توجيه مي كند .براي آنكه انسان بهتر بتواند به زندگي جمعي ادامه دهد و در صحنه
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هاي فعاليت اجتماعي راه مناسبتر برگزيند و تمام مسئوليت هاي خود را با آگاهي كامل به
عهده گيرد ،بايد هميشه در جريان حوادث و اتفاقاتي كه هر لحظه در محيط اطراف و در
دنياي بزرگ اطراف او رخ مي دهند قرار داشته باشد.
 -2ايجاد و توسعه همبستگی های اجتماعی افراد (نقش راهنمايی):

در اين جا ضرورت تكميل اخبار و تجزيه و تحليل و تفسير خبري و بطور كلي راهنمايي
افكار عمومي مطرح مي شود .در اين مورد تفسيرها از زمينه كلي سياست هاي خبري جدا
نيستند .نقش رهبري كننده وسايل ارتباطي و تاثير آنها در بيداري و ارشاد افكار عمومي ،
اكنون بر هيچ كس پوشيده نيست و روز به روز بر اهميت آن افزوده مي شود .چنانچه در
دهه هاي گذشته در مبارزات آزاديخواهي ملل جهان تاثير قاطع داشته اند و در ميدان
مبارزات براي طرد استبداد و كسب دموكراسي از جمله سالهاي برنده سياسي بوده اند .به
طور كلي وسايل ارتباط جمعي ميتوانند در توسعه امنيت ملي  ،انتظامي ،اقتصادي و
...مخصوصا در كشورهاي در حال توسعه كه كشور ما نيز از اين نوع مي باشد نقش
حساس و مهمي را عهده دار شوند و با پخش انديشه هاي نو در واقع وجدان اجتماعي
افراد را بيدار كنند و با آشنا ساختن آنان به اهميت اجراي برنامه هاي مهم مملكتي  ،توجه
سريع و وسيع همگا ن را به لزوم تحوالت اساسي از قبيل مبارزه با بي سوادي و گسترش
وسايل رفاه اجتماعي جلب و آنان را براي مشاركت بيشتر در زندگي عمومي و دفاع از
حقوق فردي و اجتماعي و قبول مسئوليتهاي بيشتر آماده سازند.
 -3انتقال ميراث فرهنگی (نقش آموزشی):

در اين نقش معيارهاي خاصي براي انتقال ميراث فرهنگي طرف توجه قرار مي گيرد اين
معيارها و ارزشها عالوه بر جوامع محل انتقال به جوامع ديگر هم انتقال مي يابند .وسايل
ارتباط جمعي  ،عقايد مربوط به دموكراسي  ،آزادي فردي  ،حقوق بشر و غيره را به عنوان
بهترين معيارهاي نظام حاكم در غرب پا برجا نگه مي دارند و در دنيا ترويج ميكنند.
اهميت وظيفه آموزشي وسايل ارتباط جمعي در جوامع معاصر به حدي است كه بعضي از
جامعه شناسان براي آنها نقش آموزش موازي يا آموزش دائمي قائل هستند.

 184ـــــــــــــ فصلنامه دانش انتظامی سمنان  ،دوره هفتم  ،شماره بیست و ششم  ،زمستان 1396

 -4نقش تسريحی :

نقش سرگرم كننده وسايل ارتباط جمعي بيش از پيش مورد توجه گردانندگان وسايل
ارتباط جمعي غربي است .بايد در نظر داشت كه وسايل ارتباط جمعي در اين زمينه هميشه
نقش مثبت ندارند و در اوضاع و احوال گوناگون به تناسب شرايط اقتصادي و اجتماعي
زندگي افراد يک جامعه و سطح آگاهي و فرهنگ آنها ممكن است آثار نامطلوب اجتماعي
پديد آور ند .چنين نتايج نامطلوبي را مي توان مخصوصا در بين نوجوانان و جوانان اكثر
كشورها مشاهده كرد.

صاحب نظران ارتباط به طور کلی درباره نقش اساسی رسانه های همگانی در جامعه دو پیيش
فرض را در نظر می گيرند:

« اول اينكه رسانه ها با عملي كه در توليد ،تكثير و توزيع دانش و اطالعات در جامعه
انجام مي دهند ،به ايجاد ذهنيت و تجربيات مشترك در جامعه كمک مي كنند و دوم اينكه
رسانه هاي همگاني يک نقش واسطه اي را بين واقعيت هاي عيني اجتماعي و تجربه هاي
شخصي ايفا مي كنند».
از اواسط قرن بيستم ،هزاران قمر مصنوعي در اطراف سياره زمين يا در مدارهاي بيضي
شكل بزرگتري به گردش در آمده اند .اين قمرهاي مصنوعي كه همان ماهواره ها هستند در
برقراري ارتباط جهاني نقش بي بديلي دارند .تا حدي كه امروزه نياز به ارتباطات ماهواره
اي و ايجاد اعتماد در بين شركت هاي بزرگ نسبت به امنيت و پايداري اين تكنولوژي ،
افزايش روز افزون شبكه هاي مختلف ماهواره اي و توليد سيستم هاي نوين و بهينه
استفاده از ماهواره را سبب شده است.
در اين بين در كشورهاي جهان سوم و خصوصا منطقه خاورميانه به دليل كمبود و يا
حتي نبود زير ساخت هاي ارتباطي و مشكالت عديده در برقراري ارتباطي نقاط دور
افتاده ،استقبال بيشتري از اين تكنولوژي صورت گرفته است.
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روش تحقيق
با توجه به جامعه آماري پژوهش حاضر كه دانشجويان دانشگاه سمنان است با روش
نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي به انتخاب جامعه نمونه پرداخته سپس با پرسش نامه
اي كه توسط محققين ساخته شده است نسب ت به جمع آوري اطالعات الزم از نمونه
آماري اقدام گرديد و در نهايت با توجه به تعاريف عملياتي كه قبال صورت گرفته بود با
استفاده از روش هاي آمار توصيفي مثل رسم جداول ساده فراواني – درصد – و رسم
نمودار و همچنين در زمينه آمار استنباطي با توجه به غير پارامتر يک بودن مفروضات
جهت تائيد و يا عدم تائيد فرض صفر و يا فرض خالف از آزمون خي دو استفاده شده
است .
جامعه و نمونه آماری
كليه دانشجويان مشغول به تحصيل (ترم پاييز  )96در دانشگاه سمنان به عنوان جامعه
آماري و تعداد يكصد نفر از دانشجويان دانشكده هنر سمنان به عنوان نمونه آماري انتخاب
گرديدند.
متغيرها
تحصيالت والدين و فرد ،گروه دوستان ،ميزان اعتقادات مذهبي خانواده و فرد ،وضعيت
اقتصادي خانواده و سطح فرهنگ خانواده و فرد به عنوان متغير مستقل و استفاده و يا عدم
استفاده از ماهواره نيز به عنوان متغير وابسته در اين پژوهش در نظر گرفته شد.
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فرضيات تحقيق
 -1سطح تحصيالف والدين و فرد بر استساده و يا عدم استساده از ماهواره تاثير می گذارد؟
 -2گروه دوستان بر استساده و يا عدم استساده از ماهواره تاثير می گذارند.
 -3ميزان اعتقاداف مذهبی خانواده و فرد بر استساده و يا عدم اسیتساده از میاهواره تیاثير میی
گذارد.
 -4وضعيت اقتصادی خانواده بر استساده و يا عدم استساده از ماهواره تاثير می گذارد .
 -5سطح فرهنع خانواده و فرد بر استساده و يا عدم استساده از ماهواره تاثير می گذارد.

یافته های تحقيق:
ویژگی های جامعه آماری

جامعه آماري اين پژوهش كليه دانشجويان نيمسال دوم تحصيلي سال  1388مي باشد كه
شامل  10139دانشجو شده است كه  4620نفر آنها مرد و مابقي آنها يعني  5519نفر زن
مي باشند.
جدول شماره 1
جنسيت
زن

58

مرد

42

سن

متاهل

مجرد

ديپلم

فوق ديپلم

 25سال تا 18

7

46

41

12

 35سال تا 25

5

-

5

-

 25سال تا 18

4

28

25

7

 35سال تا 25

7

3

6

4

در اين فصل به علت اينكه در پژوهش حاضر ابزار جمع آوري اطالعات ،پرسشنامه
محقق ساخته مي باشد ،قبل از هركار از طريق روش بازآزمايي و سپس گرفتن ضريب
همبستگي رتبه اي اسپيرمن ،ضريب اعتبار و پاياني آن مورد سنجش قرار گرفت كه مقدار
ضريب اعتبار بدست آمده  0/95مي باشد.
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براي تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده توسط پرسشنامه فوق در بخش
توصيفي بوسيله جدول توزيع فراواني دادههاي جمع آوري شده خالصه و طبقه بندي
گرديد و سپس به كمک نمودار به نمايش درآورده شدند.
در بخش استنباطي  ،در ابتدا فرض صفر و فرض خالف صفر هر فرضيه مشخص
گرديد و سپس به علت اينكه اطالعات جمع آوري شده به صورت گسسته يا طبقه اي بوده
و مقياس اند ازه گيري آنها رتبه اي است  ،از آزمون آماري مجذور كا (خي دو)استفاده
گرديد كه توسط اين آزمون فرض صفر و فرض خالف صفر هر فرضيه در نهايت تاييد يا
رد مي گردد.
جدول هاي فراواني و درصد هريک از سواالت پرسش نامه به قرار زير صورت
پذيرفت :
فرضيه اول :سطح تحصيالف خانواده و فرد بر استساده و يا عدم استساده از ماهواره تیاثير میی
گذارد.
جدول شماره  : 2تحصيالف و استساده يا عدم استساده از ماهواره
زياد

خيلی زياد

خيلی کم

کم

P

F

P

F

P

F

P

F

سوال اول

38

38

45

45

7

7

10

10

سوال دوم

54

54

18

18

15

15

13

13

سوال سوم

50

50

38

38

12

12

0

0

سوال چهارم

40

40

36

36

12

12

12

12

N = 182 ÷ 4= 45/5

N=137 ÷ 4 = 34/25

N= 46÷ 4 = 11/5

N= 35 ÷4=8/75
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[ O - E  0/5]2

O  E  0/5

O-E

E

O

17/11

855/6

29/25

29/75

50

79/75

17/11

855/6

29/25

-29/75

50

20/25

[ O  E  0 / 5]2

E

X2 = 34/22

با توجه به اينكه خي دو محاسبه شده ( )X2 =34/22از خي دو جدول با درجات
آزادي يک و احتمال  0/05بزرگ تر است ( X2=3/84جدول) فرض صفر كه مي گويد بين
سطح تحصيالت والدين و فرد و استفاده و يا عدم استفاده از ماهواره رابطه معني داري
وجود ندارد رد مي شود و در حقيقت فرض خالف تائيد مي شود .يعني با  95درصد
اطمينان مي توان گفت بين سطح تحصيالت والدين و فرد و استفاده و يا عدم استفاده از
ماهواره رابطه معنادار وجود دارد.

فرضيه دوم  :تاثير گروه دوستان بر استساده و يا عدم استساده از ماهواره تاثير می گذارند.
جدول شماره  : 3تاثير گروه دوستان بر استساده يا عدم استساده از ماهواره
زياد

خيلی زياد

خيلی کم

کم

P

F

P

F

P

F

P

F

سوال پنجم

30

30

41

41

16

16

13

13

سوال ششم

34

34

20

20

29

29

17

17

سوال هستم

38

38

36

36

14

14

12

12

سوال هشتم

25

25

39

39

22

22

14

14

127 ÷ 4= 31/75

136 ÷ 4 = 34

81÷ 4 = 20/25

56÷4=14
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[ O - E  0/5]2
E

[ O  E  0 / 5]2

O  E  0/5

O-E

E

O

4/7

232/6

15/25

15/75

50

65/75

4/7

232/6

15/25

-15/75

50

34/25

X2=9/4

با توجه به اينكه خي دو محاسبه شده ( )X2=9/4از خي دو جدول با درجات آزادي
يک و احتمال  0/05بزرگتر است (X2 = 3/84جدول) فرض صفر كه مي گويد بين گروه
دوستان و استفاده و يا عدم استفاده از ماهواره رابطه معني داري وجود ندارد ،رد مي شود و
در حقيقت فرض خالف تاييد مي شود .يعني با  95درصد اطمينان مي توان گفت بين گروه
دوستان و استفاده و يا عدم استفاده از ماهواره رابطه معني دار وجود دارد.

فرضيه سوم  :ميزان اعتقاداف مذهبی خانواده و فرد بر استساده و يا عدم اسیتساده از میاهواره
تاثير می گذارد.
جدول شماره  : 4ميزان اعتقاداف مذهبی بر استساده از ماهواره
زياد

خيلی زياد

خيلی کم

کم

P

F

P

F

P

F

P

F

سوال نهم

25

25

17

17

42

42

16

16

سوال دهم

19

19

16

16

38

38

27

27

سوال يازدهم

22

22

19

19

31

31

28

28

66 ÷ 3= 22

52 ÷ 3 = 17/3

111÷ 3 =37

71÷3=23/7
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[ O - E  0/5]2

[ O  E  0 / 5]2

O  E  0/5

O-E

E

O

2/1

104/04

10/2

- 10/7

50

39/3

2/1

104/04

10/2

10/7

50

60/7

E

X2=4/2

با اينكه خي دو محاسبه شده ( )X2=4/2از خي دو جدول با درجات آزادي يک و
احتمال  0/05بزرگتر است (X2=3/84جدول) فرض صفر كه مي گويد بين اعتقادات
مذهبي خانواده و فرد و استفاده و يا عدم استفاده از ماهواره رابطه معني داري وجود ندارد،
رد مي شود و در حقيقت فرض خالف تائيد مي شود يعني با  95درصد اطمينان مي توان
گفت بين ا عتقادات مذهبي خانواده و فرد و استفاده از ماهواره رابطه معني دار وجود دارد.
فرضيه چهارم :وضعيت اقتصادی خانواده بر استساده و يا عدم اسیتساده از میاهواره تیاثير میی
گذارد.
جدول شماره  :5وضعيت اقتصادی خانواده و استساده از ماهواره
زياد

خيلی زياد

خيلی کم

کم

P

F

P

F

P

F

P

F

سوال دوازدهم

48

48

21

21

18

18

13

13

سوال سيزدهم

40

40

23

23

15

15

22

22

سوال چهاردهم

37

37

24

24

19

19

20

20

125 ÷ 3= 41/7

68 ÷ 3 = 22/7

52÷ 3 =17/3

55÷3=18/3
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[ O - E  0/5]2

[ O  E  0 / 5]2

O  E  0/5

O-E

E

O

3/9

193/2

13/9

14/4

50

64/4

3/9

193/2

13/9

- 14/4

50

35/6

E

با توجه به اينكه خي دو محاسبه شده ( )X2=7/8از خي دو جدول با درجات آزادي
يک و احتمال  0/05بزرگتر است (X2=3/84جدول) فرض صفر كه مي گويد بين وضعيت
اقتصادي خانواده و استفاده و يا عدم استفاده از ماهواره رابطه معني داري وجود ندارد ،رد
مي شود و در حقيقت فرض خالف تائيد مي شود يعني با  95درصد اطمينان مي توان
گفت بين اعتقادات مذهبي خانواده و فرد و استفاده از ماهواره رابطه معني دار وجود دارد.
فرضيه پنجم :سطح فرهنع خانواده و فرد بر استساده و يا عدم اسیتساده از میاهواره تیاثير میی
گذارد.
جدول شماره  : 6فرهنع و استساده از ماهواره
زياد

خيلی زياد

خيلی کم

کم

P

F

P

F

P

F

P

F

سوال پانزدهم

12

12

24

24

38

38

26

26

سوال شانزدهم

11

11

19

19

49

49

21

21

سوال هسدهم

18

18

29

29

38

38

15

15

سوال هجدهم

16

16

18

18

39

39

27

27

57 ÷ 4= 14/25

90 ÷ 4 = 22/5

164÷ 4 =41

89÷4=22/25
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[ O - E  0/5]2

O  E  0/5

[ O  E  0 / 5]2

O-E

E

O

3/2

162/6

12/75

-13/25

50

36/75

3/2

162/6

12/75

13/25

50

63/25

E

X2=6/4

با توجه به اينكه خي دو محاسبه شده ( )X2= 6/4از خي دو جدول با درجات آزادي
يک و احتمال  0/05بزرگتر است (X2=3/84جدول) فرض صفر كه مي گويد بين سطح
فرهنگ خانواده و استفاده و يا عدم استفاده از ماهواره رابطه معني داري وجود ندارد ،رد
مي شود و در حقيقت فرض خالف تائيد مي شود يعني با  95درصد اطمينان مي توان
گفت بين سطح فرهنگ خانواده و فرد و استفاده از ماهواره رابطه معني دار وجود دارد.

نتایج تحقيق:
با توجه به اينكه اطالعات جمع آوري شده در اين تحقيق در كليه فرضيه ها به صورت
گسسته يا طبقه اي بوده و مقياس اندازه گيري آنها رتبهاي است در همه فرضيه ها دادهها
با استفاده از آزمون معناداري خي دو ( )x2با سطح اطمينان  95در صد(يعني آلفاي )%5
مورد آزمون قرار گرفتند كه نتيجه حاصله براي هر فرضيه به شرح ذيل است.
در فرضيه نخست اين پژوهش و پس از انجام مصاحبه با دانشجويان به اين نتيجه
رسيديم كه سطح تحصيالت و الدين و فرد بر متغير وابسته يا همان استفاده و يا عدم
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استفاده از ماهواره موثر است و به بيان ديگر با  95درصد اطمينان مي توان گفت بين اين
دو متغير رابطه معناداري وجود دارد.
در فرضيه دوم بر اساس اطالعات جمع آوري شده كه از طريق آزمون خي دو مورد
بررسي قرار گرفت فرض صفر رد و فرض خالف كه مي گويد بين گروه دوستان و استفاده
و يا عدم استفاده از ماهواره رابطه معني دار وجود دارد با  95درصد اطمينان تائيد شد
بنابراين فرضيه دوم مورد تائيد قرار گرفت.
در آزمون فرضيه سوم كه بر اساس اطالعات جمع آوري شده مورد بررسي قرار
گرفت ف رض صفر رد و فرض خالف كه مي گويد بين اعتقادات مذهبي خانواده و فرد و
استفاده و يا عدم استفاده از ماهواره رابطه معنادار وجود دارد با  95درصد اطمينان تائيد
شد.
فرضيه چهارم نيز كه مي گويد بين وضعيت افتصادي خانواده و استفاده و يا عدم
استفاده از ماهواره رابطه معني دار وجود دارد با  95درصد اطمينان تائيد شد.
در فرصيه پنجم اين تحقيق نيز به اين نتيجه رسيديم كه بين سطح فرهنگ خانواده و
فرد و استفاده و يا عدم استفاده از ماهواره رابطه معنادار وجود دارد.
در همين راستا و به طوركلي ميتوان نتيجه گرفت متغيرهاي تحصيالت والدين و
دانشجويان ،گروه هاي دوستان و هماالن ،وضعيت اقتصادي خانواده و فرد و همچنين
سطح فرهنگي فرد و خانواده بر استفاده يا عدم استفاده وي از ماهواره موثر است .بديهي
است در دوراني كه رسانهها در تار و پود زندگي انسانها نفوذ كرده و تقريباً در تمامي
حوزه هاي كاري و زندگي افراد از طريق رسانهها به امور خود ميپردازند ،سخن گفتن از
حذف انواع رسانه ،بي معناست .ماهواره نيز كه عالوه بر نقش رسانهاي خود ،سالحي براي
جنگ نرم دشمن عليه ملت هاي مسلمان به ويژه ايران محسوب ميشود از اين قائده
مستثني نيست .عالوه بر آن در سال هاي اخير نيز گسترش استفاده از گوشي هاي تلفن
همراه هوشمند ،نقش پررنگي در كنار ماهواره در آگاهسازي مثبت و منفي شهروندان
برعهده گرفتهاند .تحليل منصفانه برنامههاي ماهوارهاي اين نكته را تاييد ميكند كه اين
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رسانه به صورت هدفمند در اختيار مردم ايران قرار گرفته و شهروندان بسيار ارزان قيمت
از شبكه هاي متعدد فارسي زبان آن بهره مي برند و تحليل كارشناسي اين برنامه ها و
محتواي توليدي شبكههاي مخالف انقالب اسالمي روشن ميسازد كه ماهواره تنها يک
رسانه نيست و به صورت كامالً برنامه ريزي شده براي تغيير در فرهنگ و سبک زندگي
ايرانيان و مسلمانان وارد عمل شده است .همانطور كه در اين پژوهش نيز مورد تاييد قرار
گرفت مولفه هاي فرهنگي ،اقتصادي ،شخصيتي و خانوادگي در ميزان و نحوه بهره برداري
از ماهواره موثر است و از همين رو و بي ترديد راه مقابله با آثار مخرب اين رسانه نيز
سرمايه گذاري در همين حوزه ها (فرهنگ ،اقتصاد ،آموزش و )...است.
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Abstract
The present age is called the age of communication. The development of
communications with a tremendous pace and disregard for the traditional boundaries of
the modern set has challenged the challenges and opportunities of societies and affected
various aspects of human life. Apart from all the effects of this phenomenon, what is
particularly important is the inescapability of societies in rejecting or accepting
unrelenting media waves and in the absence of a culture of societies that are selfsustaining and aggressive. One of these media is the satellite. This tool is instrumental
in expanding the cultural complexity of what is called the Global Village and, finally,
with regard to the effects of satellite misuse in society. Our main question in this study
is what factors in the use or non-use Is Satellite Effective? The researcher in this survey,
conducted by survey method, interviewed 100 students and analyzed the data using
statistical tests that the variables of education, cultural and economic level of the family
and student as well as the group Friends have a meaningful relationship with the
dependent variable (using satellite).
Key words: Satellite, Student, Cultural level, Economic situation, Semnan

1
2

- Educational specialist guidance and counseling
*- Educational specialist guidance and counseling

