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 چکیده

 غیرهای جنسیت، سن، تحصیالت و شغل است. مت بر اساسشبکه های ماهواره  اجتماعی مطالعه نگرش افراد نسبت به آسیب های : هدف

خانواده های ساکن  اعضای انجام و جامعه آماری آن کلیه  1398  در سال از نوع پژوهش کاربردی و  پیمایشی  -توصیفی  روش بررسی:

بزار اندازه گیری شامل  نفر انتخاب شد. ا 200با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد  که در شهرستان بناب 

تجزیه و تحلیل داده ها از   است. 83/0پایایی از طریق بازآزمایی  و  0/ 74سوالی استاندارد با روایی از طریق آلفای کرونباخ  15پرسشنامه 

 . استفاده شد تک گروهی    tهای مستقل و  گروه ANOVA، t آزمون های

،    t  =039/25)  بیشتر است ای  شبکه های ماهواره اجتماعی بت به آسیب های نگرش افراد نسنتایج بدست آمده نشان داد  :یافته ها

001/0 > p )وجود ندارد نگرش افراد بر اساس متغیر جنسیت تفاوت معناداری دردوم:  ؛ (010/0 =  t    ،99/0 < p )تفاوت  سوم:  ؛

تفاوت معناداری در نگرش افراد چهارم:  ؛( f   ، 007/0 > p  = 679/3) معناداری در نگرش افراد بر اساس متغیر تحصیالت وجود دارد

ماهواره در سطح  شبکه های  اجتماعی نگرش افراد نسبت به آسیب های لذا  (. f    ،032 /0  > p  = 2/ 69)  بر اساس متغیر شغل وجود دارد

مولفه ، در اجتماعی نسبت به آسیب های  نگرش افرادمیانگین  -هم است؛ پنزدیک به  این پژوهشدیدگاه مردان و زنان در  است.باالیی 

 در سطح پایین تری قرار دارد. سایر گروه های تحصیلی و شغلی در مقایسه با  ،(محصل) ی و شغل (تکمیلی ) های تحصیلی 

   ای ، شبکه های ماهوارهاجتماعی آسیب های نگرش افراد، : ها کلید واژه

 
Abstract  

Objective: The attitude to moral damages satellite networks in terms of gender, age, education and 

jobs in the city is BONAB. 

Methodology: The research method survey and applied analysis in BONAB performed that’s using 

multistage sampling (200) people were selected expressing measurement standard questionnaire 

with 15 questions validity by CRONBACH ALOHA (0/74) and re test (0/83)  RELIABITITY 

through data to analyze data using ANOVA, Independent Groups t and single Group t Test. 

FINDINGS: 1:  After the an average of 71/97 compared with an average assumptions (45) was 

examined using a single group The results showed that attitude of individuals to is more moral 

damages satellite channels(p < 0/001 , t = 25/039). 2: There are no were significant differences in 

attitude of people based on the gender variable (p > 0/99,   t =0/010). 3: There is a significant 

difference in attitude of people based on variable education (P < 0/007,   f = 3/679). 4: There is a 

significant difference in attitude of people based on variable Work (P < 0/032,   f = 2/69). 
Conclusion: According to the results of the research findings can be concluded, 1: Their attitude 

toward to moral damages satellite channels is at a high level. 2: View of men and women in this 

research is close together. 3: Average Their attitude toward to moral damages, in graduate degree 

and professional student, compared to other groups are lower educational and occupational level. 

Keywords: attitude of people, Social damages, satellite networks 
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 مقدمه
قدرت کلیدی ترین مؤلفه تعیین کننده مناسبات و جایگاه کشورها در عرصه بین المللی و نهادها در عرصه 

داخلی می باشد. واقعیت های جهان مبین آن است که اغلب کشورها درصددند قدرت سخت را به قدرت نرم، زور را 

. بنابراین مشخص است که حرکت به سوی بعد نرم افزاری  به قانون، قدرت را به اقتدار و حمله را به نفوذ تبدیل نمایند

قدرت نرم، قدرت هدایت کردن، جذب کردن و سرمشق بودن است.  د. قدرت در دستور کار بیشتر کشورها قرار دار

خانواده در تمام هستند.  خانواده هادر این راستا بدون تردید عمق استراتژیک و راهبردی هر نظام با ثبات واقعی، 

ش قابل تعریف نیست و خانواده رکن گ ها کانون شکل گیری هویت فرد است. هیچ فردی جدا از خانواده افرهن 

برای تربیت جسم کانون مقدس خانواده بهترین مکان (. Sanaee, 1390: 24)ی سازنده فرد و شخصیت اوستاصل

که در یک فضای فیزیکی و (. خانواده چیزی بیشتر از مجموعه افرادی است Farasat, 1380: 47و روان است)

(. آنچه در خانواده از اهمیت برخوردار است، توجه به Nazarey, 1384: 10مشارکت دارند) روان شناختی با هم

ارزش ها به ویژه ارزش های خانوادگی و اجتماعی است. ارزش های اجتماعی از اساسی تریت عناصر نظام اجتماعی 

(. Kaffasey, 1389: 65سوی تعالی یا زوال سوق داد)را کنترل کرد و به  هستند که از طریق آن ها می توان جامعه

دشمنان سعی می  امروزه شیوه های ضربه زدن به فرهنگ، هویت و امنیت ملی و اجتماعی یک کشور تغییر یافته و

ایل آیند. گسترش نرم افزاری به فروپاشی بنیان خانواده ها و آراء و عقاید جوانان آن مرز و بوم نکنند از طریق جنگ 

آسان تر شدن زندگی شده  فناوری های نوین در عرصه الکترونیک و رایانه در چند دهه گذشته درست است که باعث

نوین غافل ماند. لذا محققان برای ز این فناوری های نمی توان از آسیب های ناشی ا در آن سوی سکهاست، اما 

که اقدام به تحقیق و پژوهش نموده اند، ه ویژه شبکه های ماهواره ای شناخت ابعاد این آسیب های فناوری های نوین ب

 ند:می باش به شرح زیر ها تعدادی از این پژوهش 
والدینی که بیشتر  د:ن می نویس "عی مجازی آسیب های نوپدید، شبکه های اجتما "ابراهیم پور و خزایی در مقاله  -الف

ای نوپدید فضای مجازی قرار آسیب ه دانشان بیشتر در معرضبا اینترنت و فضای مجازی آگاهی ندارند، فرزن

 (.Ebrahimpur, 1391: 24دارند)

 "خانواده ها ماهواره در اجتماعیجهانی شدن و بررسی آسیب های  "در مقاله خسروشاهی صبوریکاووسی و  -ب

قی و بحران هویت لزل اخال گسترش روز افزون استفاده از ماهواره سبب سست شدن بنیان خانواده ها و تزمی نویسند: 

 (.Kavosi, 1391: 50در افراد می شود)

می نویسند:   "کمین خانواده ایرانی شبکه های اجتماعی مجازی و ماهواره ها در"ابراهیم پور و خزایی در مقاله  -ج

ها به تهدید و ها فرصت قالب در آنها طرح و ماهواره ای و اجتماعی های شبکه فراگیر گسترش و اینترنت ظهور

چندان با  والدین است. شده پرداخته اینترنت و همراه تلفن ای، رایانه های بازی ماهواره، از ناشی پدید نو های آسیب

دوستان جدید  یافتن و قدیمی دوستان با تماس برقراری جهت آنها فرزندان و ندارند آشنایی مجازی فضای و اینترنت
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می شوند  عضو مجازی اجتماعی های شبکه در شان عالقه مورد تموضوعا و شخصی اطالعات نهادن اشتراك به و

تهدیدات اینترنت  کاهش و مقابله جهت راهکارهایی لذا نیستند. آگاه آنهاست، کمین در که خطراتی از نیز اغلب و

ارایه جامعه  هنجارهای به توجه با مجازی اجتماعی های شبکه سازی بومی ویژه و...... به آموزشی فرهنگی، ابعاد در

 (.Jalali, 1391: 48می شود)

می نویسند:   "شبکه های ماهوارهای بر جوانان  درآمدی بر آسیب شناسی تاثیر"جاللی و نشان الدین در مقاله  -د

ی   رو ای ماهواره های شبکه ازجمله ها رسانه سمت به خود فراغت اوقات پرکردن برای مردم اکثریت امروزه

ه ب دیگران تشویق ولیکن  دارند تمایل ای ماهواره های برنامه تماشای به مردم ثریتاک رفتاری بعد در اند آورده

ی عظیم تحول تلویزیونی های برنامه پخش برای ازماهواره استفاده دانند نمیود خ وظیفه را ای ماهواره تماشای

ه ک شده باعث ای هماهوار امواج کنترل امکان عدم و است کرده ایجاد وسیع درسطح ها برنامه پخش  و درتولید

ی اجتماع و فردی زندگی مختلف ابعاد بر و شده وارد جامعه فکری فضای به مرزی برون های ازبرنامه وسیعی حجم

ن جوانا دربین بسیاری اجتماعی سیاسی فرهنگی معضالت ماهواره نفوذ اینکه علیرغم گذارد تاثیر افراد

ا ب که هایی پژوهش  و ندارد چندانی سابقه ایران در فرهنگی مطالعات متاسفانه اما است داشته رشد کشورهایدرحال

 .(Jalali, 1390: 84)است کم بسیار ،گرفته صورت فرهنگی مطالعاتی رویکرد

        "ماهواره در خانواده ها  اخالقیجهانی شدن و بررسی آسیب های "خسروشاهی در مقالهصبوری کاوسی و  -ه 

بی خویشتن  ختن خانواده، تنزیل جایگاه زنان،ماهواره شامل متزلزل سا قیاخال می نویسند: عمده ترین آسیب های 

شدگی مخاطبان، اختالل تفکر در بین مخاطبان، تهدید امنیت ملی یک کشور و بحران هویت می باشد. پدیده ماهواره 

بر یک جامعه و برنامه هایی که از این طریق پخش می شوند صرف نظر از مزایای آن ها، آسیب های اساسی و جدی 

 (.Kavosi, 1391: 26)و فرهنگ آن می گذارد

ی نویسند: م "شبکه های ماهواره ای فرارسی زبان و هویت ملی و اسالمی جوانان"نیک ملکی و مجیدی در مقاله  -و

دینی جوانان سست و گرایش آنان به هرچه مدت تماشای ماهواره از سوی جوانان افزایش می یابد ارزش های 

کاسته می شود. در چنین شرایطی سیاست گذاران فرهنگی جامعه باید حرکت خالقانه و آگاهانه ای را فرهنگ ملی 

  (.Nick Malekey, 1392: 54)در پیش گیرند ای برای کاهش اثرات منفی برنامه های شبکه های ماهواره

 آسیب هاینسبت به  دف تحلیل دیدگاهای افرادبا ه که تحقیقیاحساس می شود  پژوهشی بنابراین این ضرورت

بر متغیرهای که فروپاشی بنیان خانواده ها را نشانه رفته است، را با تکیه اخالقی  شبکه های ماهواره به ویژه آسیب های

 منظور نگارش شده است.بدان حاضر  پژوهشکه  ،شودجنسیت، تحصیالت و شغل انجام 
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 روش شناسی پژوهش 
 تابستان. در این پژوهش که در یمایشی و از نوع پژوهش کاربردی استپ -توصیفیروش بررسی تحقیق حاضر        

خانواده های شهری و روستایی ساکن در شهرستان اعضای انجام شد، جامعه آماری آن عبارت از کلیه  1398سال 

 سال( دههف )افرادی با سن باالی نفر  دویستبناب که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 

منطقه تقسیم و از هر منطقه دو محله به صورت  شششهرستان بناب به  ب شد. در خصوص نحوه انتخاب افراد،انتخا

تکمیل ایشان انتخاب و پرسشنامه توسط از بین خانواده های آنان  نفر سی و سهمحله حدود  تصادفی انتخاب و از هر

که شاخص روایی از طریق آلفای  .بودسوالی  15یک پرسشنامه . ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطالعات شامل شد

 35حدود  محاسبه و شاخص پایایی از طریق روش باز آزمایی . وبرای کل پرسشنامه ها به دست آمد 74/0کرونباخ 

 وبود.  83/0نفر پرسشنامه را بعد از فاصله زمانی یک هفته ای دوباره پاسخ دادند که همبستگی بین دو بار اجراء برابر 

 .روایی و پایایی آزمون برای پژوهش حاضر است به منزله مناسب بودن این 

 

 یافته های توصیفی 

           نفر( تشکیل 102درصد را مردان ) 51نفر( و  98در صد آن را زنان ) 49نفر که  200پژوهش حاضر شامل        

سال قرار  58الی  17بوده که در دامنه سنی   2546/8 با انحراف استاندارد 61/29میانگین سنی افراد  داد.می 

و کمترین فراوانی  دیپلم، بیشترین فراوانی مربوط به افراد با تحصیالت نمونه. از لحاظ معیار تحصیلی افراد داشتند

 آمده است. و دو شماره یک بیشتر در جدول هایاطالعات  و .استتحصیالت زیر دیپلم  بای مربوط به افراد

 

 : آمار توصیفی پراکندگی سنی پاسخگویان1جدول                                                   

 

 

 

 

 

 

 حداکثر حداقل ضریب کجی انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 58 17 674/0 2546/8 61/29 200 سن
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 : اطالعات دموگرافیک2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ته های استنباطی یاف
فرضیه  این  برای آزمون ماهواره باالتر است. شبکه های اجتماعیب های میانگین نگرش افراد نسبت به آسی : فرضیه اول

 آمده است. سهشماره  تک گروهی استفاده شد، که نتایج آن در جدول tآزمون از

 

 نمونه افراد  آمار توصیفی نگرش :3جدول   

 میانگین تعداد متغیر
راف انح

 استاندارد

ضریب 

 کجی
 چارك ها حداکثر حداقل

آسیب های 

  اجتماعی
200 97/71 2323/15 973/0 43/21 43/91 

چارك 

 اول

چارك 

 دوم

چارك 

 سوم

21/63 57/73 85/82 

 توزیع طبقات متغیر

 درصد فراوانی

 49 98 زن جنسیت

 51 102 مرد 

 

 

 

 سن

 14 28  20کمتر از 

 21 42  25الی  21

 23 46 30الی  26

 21 42 35الی  31

 12 24 40الی  36

 9 18 40باالتر از 

 

 

 تحصیالت

 6 12 زیر دیپلم 

 32 64 دیپلم

 18 36 کاردانی

 32 62 کارشناسی 

 13 26 تکمیلی)ارشد و باالتر(
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             که میانگین نگرش افراد نمونه نسبت به شدمشخص  سهبا توجه به نتایج بدست آمده در جدول شماره 

 است. (97/71)شبکه های ماهواره در این مطالعه  اجتماعی ب هایآسی 

 

 : سطح معناداری4جدول شماره 

t سطح معناداری اختالف 

039/25 97/26 001/0 

برای مقایسه انتخاب  (45)میانگین  با توجه به پرسشنامه پژوهشی و شیوه نمره گذاری آن یک میانگین فرضی

می توان  چهاردر جدول شماره  بدست آمده ( p < 001/0و  محاسبه شده   t   =039/52) مقدار بهشد. لذا با توجه 

نتیجه گیری کرد که فرض صفر رد و فرضیه اول تایید می شود. در نتیجه می توان بیان کرد که نگرش آزمودنی ها به 

 .داردحکایت شبکه های ماهواره  اجتماعیبه آسیب های نسبت  افراد باال بودن دیدگاه

 

اساس متغیر جنسیت متفاوت  ماهواره بر شبکه های اجتماعینگرش افراد نسبت به آسیب های ه دوم: میانگین فرضی 

در  که با توجه به نتایج به دست آمده. شدمستقل استفاده ای ه گروه  t، از آزموناین فرضیهجهت آزمون است. 

تفاوت معناداری بین نگرش دو ت، که سمعنا بدان این  و است.  (p > 99/0)سطح  معناداری ، شش شماره جدول 

و  پنججدول های شماره تر در  اطالعات کامل. شودبنابراین فرضیه دوم رد می  .زنان و مردان وجود ندارد از گروه

 .قابل مشاهده است شش 

 

 به تفکیک جنسنگرش افراد به : مقایسه توصیفی 5 جدول

 خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد جنس

 76090/1 43206/17 98/71 98 زن

 26421/1 76792/12 96/71 102 مرد 

 

 جنس نگرش افراد بر حسب : آزمون تفاوت میانگین و یکنواختی واریانس های6 جدول

 برای برابری میانگین ها tآزمون  واریانس ها آزمون لون برای برابری

 سطح معنی داری درجه آزادی t سطح معنی داری f مقدار

193/4 042/0 010/0 198 99/0 
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اساس متغیر تحصیالت متفاوت  ماهواره بر شبکه های اجتماعینگرش افراد نسبت به آسیب های میانگین  :سوم فرضیه

بدست آمده در جدول  بر اساس نتایج آزموناستفاده گردید.  ANOVA، از آزمون این فرضیهجهت آزمون  است.

اطالعات بیشتر در جدول های  .شودفرضیه سوم تایید می بنابراین  است. (p < 007/0)سطح معناداری  ،هفتشماره 

  است. قابل مشاهده هشتو  هفتشماره 

 

 میانگین نگرش افراد بر حسب تحصیالت ANOVA: آزمون 7جدول 

 

 : توصیف میانگین نگرش افراد بر اساس تحصیالت 8جدول 

آسیب های  نسبت به افرادنگرش  در میانگینبیشترین مالحظه می شود،  هشتشماره گونه که در جدول  مانه

کمترین میانگین مربوط  ( بوده و08/75)کارشناسی بر اساس معیار تحصیالت مربوط به ماهواره شبکه های اجتماعی

با توجه به معناداری تفاوت در نگرش افراد بر اساس معیار تحصیالت از یک  .است( 27/65) تکمیلیبه تحصیالت 

بیشتر است، از آزمون  هماز  ینکه تفاوت بین کدام یک از دو گروه تحصیلیسو، و نیز از سوی دیگر برای تعیین ا

مالحظه می شود، بیشترین  نهمطابق نتایج به دست آمده از این آزمون که در جدول شماره  استفاده شد.  LSDتعقیبی 

 تکمیلی است. تحصیالتتفاوت در میانگین نگرش افراد بین کارشناسی با 

 

 

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
  مقدار

f 
 سطح معناداری

 تحصیالت

 4 605/3223 بین گروه ها
901/805 

064/219 
 195 457/42717 درون گروه ها 007/0 679/3

 199 061/45941 کل

 انحراف معیار میانگین تعداد تحصیالت
 خطای استاندار

 معیار میانگین
 حداکثر حداقل

 72/74 7/56 09/4 18/14 71/65 12 زیر دیپلم

 36/78 31/71 76/1 88/13 83/74 62    دیپلم

 65/75 16/61 56/3 4/21 41/68 36 کاردانی

 03/78 14/72 47/1 77/11 08/75 64 کارشناسی

 36/70 18/60 47/2 6/12 27/65 26 تکمیلی)ارشد و باالتر(
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 نگرش افراد براساس تحصیالت LSD نتایج آزمون: 9 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

اساس متغیر شغل متفاوت  هواره برما شبکه های اجتماعینگرش افراد نسبت به آسیب های  میانگین : چهارمفرضیه 

بدست آمده در جدول   . بر اساس نتایج آزمونشداستفاده   ANOVA، از آزمون این فرضیه جهت آزمون است.

جدول های  اطالعات بیشتر در. شودفرضیه سوم تایید می بنابراین  است. (p < 032/0)سطح معناداری  ،دهشماره 

  آمده است. یازدهو  دهشماره 

 

 میانگین نگرش افراد بر اساس شغل  ANOVA: آزمون 10 جدول                   

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 مقدار

f 
 سطح معناداری

 شغل

 4 131/2403 بین گروه ها
783/600 

271/223 
 195 93/43537 درون گروه ها 032/0 69/2

 199 061/45941 کل
                      

 

 

 

 

 

 

 تحصیالت

لم
دیپ

یر 
 ز

لم
دیپ

 

نی
ردا

کا
 

سی
شنا

کار
 

لی
کمی

 ت

 - * - -  زیر دیپلم

 * - *  -    دیپلم

 * - کاردانی
 

* - 

 *  * - * کارشناسی

  * - * - ترارشد و باال
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 نگرش افراد براساس شغلآمار توصیفی  :11جدول                                   

با شغل محصل در مقایسه با سایر  نگرش افرادمیانگین  مالحظه می شود، یازدهشماره  گونه که در جدول همان

، و نیز از از یک سو  شغل معیار بر اساس  نگرش افراد  در  داری تفاوت به معنا با توجه  پایین تر است.های شغلی  گروه

 LSDاز آزمون تعقیبی  بیشتر است،هم  ازدو گروه شغلی یک از  سوی دیگر برای تعیین اینکه تفاوت بین کدام

 ین تفاوت می شود، بیشتر مالحظه  دوازده شماره  به دست آمده از این آزمون که در جدول   نتایج مطابق استفاده گردید. 

 است.  ین محصل  با  کسبه)بازاری( بین  در میانگین نگرش افراد  

 

 بر اساس شغل  LSD: نتایج آزمون 12جدول 

 

 

 

 

 

     

 

 

 نتیجه گیریبحث و  
شبکه های                 اجتماعی شناخت و بررسی دیدگاههای افراد نسبت به آسیب های پژوهش حاضر به منظور 

است. خانواده های ساکن در شهرستان بناب  اعضای  . جامعه آماری تحقیق کلیهشد  اجرا در شهرستان بناب ای ماهواره 

 51صد زنان و در  49که  شد. انتخاب  نفر  200تعداد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 

 58الی  17در دامنه سنی  که بوده 2546/8 استاندارد با انحراف 61/29میانگین سنی این افراد  است.درصد مردان 

 حداکثر حداقل خطای استاندار معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد شغل

/54 22/2 75/14 02/74 44 کارمند

69 
51/78 

بیکار   54 95/70 98/17 44/2 04/66 86/75 

 08/72 32/61 61/2 32/13 7/66 26 آزاد

 14/75 6/56 39/4 63/18 87/65 18 محصل 

 46/78 76/72 42/1 84/10 61/75 58 کسبه

 شغل

ند
رم

کا
 

کار
 بی

زاد
 آ

صل
مح

 

به 
کس

ی(
زار

)با
 

 - _ * -  کارمند

 - - -  - بیکار

 - * آزاد
 

- * 

 *  - - - محصل

  * * - - کسبه)بازاری(
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ط به . از لحاظ معیار تحصیلی بیشترین فراوانی مربوط به افراد با تحصیالت دیپلم و کمترین فراوانی مربودارندسال قرار 

کمترین و  کسبه)بازاری(شغل  باو از لحاظ معیار شغلی بیشترین فراوانی مربوط به افرادی بوده تحصیالت زیر دیپلم 

که بین  سوالی استاندارد  15پرسشنامه  یک  ابزار اندازه گیری شامل . استمحصل  شغلگروه فراوانی مربوط به 

 به شرح زیر حاصل شد:نتایجی  بر این اساس  و    . شد  اجراء پاسخگویان توزیع و  

این تک گروهی استفاده شد، نتایج بدست آمده در  tآزمون  برای آزمون فرضیه اول از ،سه شماره مطابق جدول  -1

شبکه های ماهواره در این  اجتماعیکه میانگین نگرش افراد نمونه نسبت به آسیب های  این آزمون حاکی از این بود

( برای 45رسشنامه پژوهشی و شیوه نمره گذاری آن یک میانگین فرضی )میانگین با توجه به پو  است. 97/71مطالعه 

در جدول شماره  بدست آمده ( p < 001/0محاسبه شده  و    t  =039/25مقایسه انتخاب شد. لذا با توجه به مقدار )

ن بیان کرد که نگرش می توان نتیجه گیری کرد که فرض صفر رد و فرضیه اول تایید می شود. در نتیجه می توا چهار

  شایان ذکر است شبکه های ماهواره حکایت دارد. اجتماعیآزمودنی ها به باال بودن دیدگاه افراد نسبت به آسیب های 

آگاه عنوان کرد که عملکرد متولیان و مجریان  امور فرهنگی در بحث  با توجه به نتایج حاصله از فرضیه اول می توان

 در سطح شهرستان بناب تا حدودی مثبت و قابل قبول است. ی شهروندان و خانواده ها برا اجتماعی سازی آسیب های 

که پژوهشگران نیز قابل مشاهده است. افته های سایر در یاین بخش از پژوهش حاضر  الزم به ذکر است نتایجی مشابه

مسائل ضد اخالقی در در پژوهشی تحت عنوان نقش ماهواره در گرایش جوانان به مجیدی و نیک ملکی  برای مثال

از جوانان این شهرستان با این نظر که برنامه های شبکه های ماهواره فارسی   64/ 7شهرستان اراك نشان دادند که مجموع  

 زبان باعث گرایش جوانان به مسائل ضد اخالقی می شوند، کاماًل موافق یا موافق هستند.

گروه های مستقل استفاده شد. با توجه به نتایج به   tآزمون، برای آزمون فرضیه دوم، از شش مطابق جدول شماره  -2

است. و این بدان معناست، که تفاوت معناداری بین نگرش دو   p > 99/0دست آمده در این آزمون، سطح  معناداری 

از فرضیه شایان ذکر است با توجه به نتایج حاصله  گروه از زنان و مردان وجود ندارد. بنابراین فرضیه دوم رد می شود.

شبکه های  اجتماعیدوم می توان عنوان کرد که دیدگاه زنان و مردان در سطح این شهرستان نسبت به آسیب های 

 نتایجی مشابه در یافته های سایر پژوهشگران نیز قابل مشاهده است. که برای مثال البتهماهواره نزدیک به هم می باشد. 

نشان داد که  "شهروندان سنندجی در پرتو هجوم نرم کانال های ماهواره امنیت فرهنگی  " محمدی در پژوهشی با عنوان 

هرچه میزان استفاده از کانال های ماهواره بیشتر باشد میزان اعتقادات مذهبی ضعیف تر و نگرش به حجاب و ارزش های 

 زن یکسان اندازه است.ایرانی و اسالمی کاسته می شود. و این میزان تاثیر کانال های ماهواره در هر دو جنس مرد و  

. با توجه به نتایج بدست شداستفاده  ANOVAبرای آزمون فرضیه سوم، از آزمون  هفت مطابق جدول شماره  -3

است. و این بدان معناست که تفاوت معنی داری در میانگین نگرش   p < 007/0آمده در این آزمون، سطح معناداری 

بنابراین فرضیه سوم تایید  ماهواره بر اساس متغیر تحصیالت وجود دارد. شبکه های اجتماعیافراد نسبت به آسیب های 

شایان ذکر است با توجه به نتایج حاصله از فرضیه سوم می توان عنوان کرد که بیشترین میانگین در نگرش  می شود.
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 ا تحصیالتافراد ب بر اساس معیار تحصیالت مربوط به ماهواره شبکه های اجتماعیآسیب های نسبت به افراد 

می رسد  به نظرلذا ( است. 27/65تحصیالت تکمیلی ) افراد با ( بوده و کمترین میانگین مربوط به08/75کارشناسی )

، نگرش ایشان نسبت به این در مقایسه با سایر پاسخگویان هستند یدر این پژوهش افرادی که دارای تحصیالت باالتر

شبکه های برنامه های   این امر را، استفاده این قشر از دالیل اصلیمی توان یکی از  کهاست.  تر آسیب ها پایین

نتایجی مشابه در یافته های سایر پژوهشگران نیز قابل مشاهده است. که  البته مقاصد علمی عنوان نمود. ماهواره در بعد

نامه های ماهواره فارسی خاستگاه اجتماعی الگوهای استفاده از بر" برای مثال شهابی و جهانگردی در تحقیقی با عنوان

      نشان دادند که افراد مختلف با نقش های مختلف به این شبکه های ماهواره روی "زبان در میان مخاصبان تهرانی

 ی استفاده می کنند.می آورند و از آن ها برای مقاصد مختلف

. نتایج بدست آمده در این استفاده شد  ANOVAبرای آزمون فرضیه چهارم، از آزمون  دهمطابق جدول شماره  -4

است. و این بدان معناست که تفاوت معنی داری در نگرش افراد نسبت  به   p < 032/0آزمون، سطح معناداری 

شایان ذکر است با توجه به نتایج حاصله از  شبکه های ماهواره بر اساس متغیر شغل وجود دارد. اجتماعیآسیب های 

با شغل  یافرادمربوط به  اجتماعینسبت به آسیب های  میانگین نگرشیشترین بفرضیه سوم می توان عنوان کرد که 

دالیل اصلی این امر را، از می توان  که است. کسبه)بازاری( بوده و کمترین میانگین نگرش مربوط به افراد محصل

آنان در این زمینه عنوان  شبکه های ماهواره و نیز همراهی خانواده هایامعه برای استفاده از یشتر این قشر از جبتمایل 

دانش در تحقیقی با عنوان  نتایجی مشابه در یافته های سایر پژوهشگران نیز قابل مشاهده است. که برای مثال البتهنمود. 

شبکه های ماهواره در دختران جوان محصل دبیرستانی منطقه پنج آموزش و پرورش شهر    مطالعه الگوی مصرف"

ن تمایل زیادی به استفاده از شبکه های تلویزیونی ماهواره دارند. و خانواده ها نیز آن ها را نشان داد که جوانا "تهران

 در این مسیر همراهی می کنند.

 

 راهکارها 
و نشان دادن ارزش های باالی آن به سطوح پایین جامعه، دفاع از ارزش های ملی، ارتقاء  اسالمیتقویت فرهنگ  -1

 ه.تقوا، ترویج الگوهای رفتاری صحیح در خانواده و جامع معنوی و سطح آگاهی افراد، ترویج زندگی

حرکت مقابله ای صدا و سیما برای ساختن و بازنمایی مجدد ارزش های جامعه و صیانت از حریم خانواده به  -2

 .مناسب ماهواره اینامقابله با اثرات منفی فیلم های  منظور

 .ه برای کاهش اثرات منفی برنامه های ماهوارهحرکت آگاهانه و صحیح مدیران فرهنگی جامع -3

وظیفهْ اصلی مسئوالن فرهنگی، ایمن سازی افراد به ویژه نوجوانان و جوانان در برابر هجــوم بیگانگــان و  -4

افزایــش قدرت مقــاومت آنان است. ایمــن سازی نیـز با بـرنامه ریزی های اساسی برای گسترش شناخت معارف 

ای اعتقادی و مذهبی در جامعه میسر است که می تواند با گذشت زمان، افراد جامعه را به خود آگاهی و الهی و باوره
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خود باوری برساند. به عبارت دیگر باید جوانان را به گونه ای تربیت کرد که آگاهانه و با اختیار کامل از گناه دوری 

 .کنند

و والدین آن ها با بهره مندی از مطبوعات، رسانه ها و انجمن تبیین صحیح پیامدهای منفی ماهواره برای جوانان  -5

 .هاولیا و مربیان مدرس

بی شک محـدود آفرینی در استفاده از برنامه های ماهواره بدون جایگزین کردن برنامه های سازنده و مورد عالقه   -6

ادیویی و تلویزیونی و توسعه برنامه جوانان در رسانه های ملی به نتیجه نخواهد رسید. بنابراین گسترش شبکه های ر

 رد.های گوناگون، باید جزو برنامه های اساسی دولت مردان، به ویژه مسئوالن صدا و سیما قرار گی 
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