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 بـاور و تشـامل شـناخ داری دينها در تمامى ابعاد  ها و رسانه ه خانوادهكگردد  پيشنهاد مى

چرايـى . گر و راهنمـای جوانـان باشـند دينى هدايت وظايف به دينى و عمل دينى، عواطف

رسـانى شـده و  ها و مـدهای ناهنجـار از مـاهواره و اهـداف اصـلى آنهـا اطـالع كتبليغ سـب

  . منطقى مطرح شوند طور بهالگوهای صحيح مقابل آنها 

  ها كليدواژه

ون، دانشجويان دانشگاه يهای همبستگى و رگرس آزمون، ماهواره ،داری دينزندگى،  كسب

  .ايالم

  مسئله بيان و مقدمه .1

انگيز بشـری بـوده اسـت و بـدون شـك يكـى از  های شگفت قرن اختراع پديده ،قرن بيستم

دنبـال آن تلويزيـون و  صـنعت سـينما و بـه ،های اين عصـر نوظهـور ترين پديده انگيز شگفت

كنيم و اطالعات از عناصر مهـم و  اطالعات زندگى مى عصر ما در. ماهواره و اينترنت است

كسب  نيازهایچنين وجود ارتباطات قوی از  هم .آيد شمار مى ای به ضروری برای هر جامعه

طوری كه  به. رود شمار مى های ارتباطى به ترين كانال ى از قویه يكاطالعات است و ماهوار

نيـاز كـرده و فراگيـری بـااليى  طـات فيزيكـى بىها ما را از مشكالت مربوط به ارتبا ماهواره

دارند و از نظر اقتصادی نيز خيلى باصرفه هسـتند و از سـرعت انتقـال اطالعـات بـااليى نيـز 

گيـری از  ها كه به لحاظ تنوع در نوع ساختار و بهره ماهواره. )7: 1372 ،بيريوكف(برخوردارند 

د در بافت اجتماعى نـوين جهـان مطـرح ای قدرتمن پديده عنوان بهتمامى ابزار تكنولوژيكى 

 ،رسـد بشـر معاصـر های جهان مـدرن هسـتند كـه بـه نظـر مى اند، يكى از همان ويژگى شده

  .)420: 1373پستمن، (الجرم و ناخودآگاه مخاطب آن قرار خواهد گرفت 

از طرف ديگر آگاهان مسايل اجتماعى و پژوهشگران بر عواقب نيـك و بـد اسـتفاده از 

چنـين  ند و سعى دارند با اعمـال قـانون و مقـررات الزم و همهست گاهآای  وارهتجهيزات ماه

و برداشت مردم از قوانين بازدارنده  كمردم را متوجه آن كنند اما ادرا ،تنوير افكار عمومى

ضروری اسـت بـا  ،رو از اين. ها و مؤسسات زيربط چيز ديگری است رسانى سازمان و اطالع

كـاری فـراروی جامعـه قـرار دهـيم تـا آنچـه اعمـال  بررسى تأثير استفاده از اين فنـاوری راه

در واقـع اقتضـای پيشـرفت  .گردد هـم سـنخ باشـند شود با آنچه كه در عمل مشاهده مى مى
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كنونى و تكنولوژی حاكم بر جهان ايـن اسـت كـه افـراد جامعـه مـا از يـك سـو اطالعـات 

نند و از طرف ديگر از اطالعات متنوعى كه هر روزه بيشتر منافى امنيـت كسب كسريعى را 

  . )169-170: 1383معماری (و مصلحت جامعه هستند، در امان باشند 

هـا  هـای مـاهواره روی پشـت بام های سـمى را بـه آنتن استعاره روئيدن قارچ ،بيريوكف

رود  شمار مى نون چيزی بديهى بهاك نفوذ و جاذبه ماهواره هم ،ه از نظر ویكگيرد  ار مىك هب

بـه . انكارناپـذير اسـت ،امعـهجسازی افكار عمـومى  و قالب و نقش آن در آموزش، هدايت

يكـى از ابزارهـای اصـلى نفـوذ در افكـار عمـومى  عنوان بهتلويزيون و ماهواره  ،همين دليل

نظـر ها يا بخش خصوصى در جهت اهـداف مـورد  مورد استفاده قرار گرفته و توسط دولت

گـذاری تلويزيـون را از  تأثير ،هـای مخـابراتى بنـابراين اختـراع ماهواره. شـود كار برده مى هب

ّ  مرزهای ملى عبور داده و به امر فرا  .)1372، بيريوكف(ى و جهانى تبديل كرده است مل

گيــر شــده اســت كــه اكنــون  حــدی چشــم آن بــه آثــارهــا و  اهميــت و كــاركرد ماهواره

ظهور و حضـور پررنـگ آن  ،ويژه در جوامع دينى ياسى و اجتماعى بهپردازان علوم س نظريه

در سطح جهان و به موازات آن فقر دانش، آگاهى و درك كافى بـرای اسـتفاده صـحيح از 

های عالى بشری نظيـر دموكراسـى، عـدالت  بديل و حتى خطری برای آرمان عنوان بهآن را 

كننـد و از قـدرت فراگيـر و غيرقابـل  مـداری ارزيـابى مـى اجتماعى، آزادی مدنى و اخالق

ای را دارا است، سخن به ميـان آورده و  تحديد آن كه قابليت تخريب هر نوع انديشه و ايده

تصـاوير، دنيـای  انبـوهای بـا مملـوكردن فضـا از  های مـاهواره شـبكه. كنند اظهار نگرانى مى

درتى كه در جـذب و كنند و با توجه به گستردگى و فراگيری ق ريزی مى شده را پى مجازی

 .بخشـند مى عقيده و تفكر مخاطـب را شـكل و جهـت ،شخصيت ،انحصار مخاطب دارند، ذهن

های عمومى افكـار عمـومى در سـطح  گيری وها و س بنابراين در ارائه هر نوع تحليل از كنش

بايست كه نقش و كـاركرد  ای و بومى مى های منطقه های خاص در حوزه به موقعيت جهانى و بنا

از طـرف ديگـر . )165: 1387معمـاری، (ها مورد ارزيـابى قـرار گيـرد  ماهواره ويژه به ها و رسانه

نوع . دهد مى خبر ما جامعه ازجمله، و جوامع در فرهنگى تغييرات وقوع از فراوانى های نشانه

 از شهرنشـين جمعيـت افزايش و ها رسانه تنوع جديد، مشاغل ظهور پوشش، شيوه معماری،

 چهـره، بـه چهره اجتماعى های نظارت كاهش شناختى، جامعه منظری در. هاست نشانهاين  جمله

 و خـانوادگى فرهنگـى، انتسابى های وابستگى كاهش قوميتى، و ای های منطقه خاستگاه تنوع
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 انسـان قـراری بـى و زدگـى دل متنـوع، هـای فرهنـگ به تر دسترسى گسترده های امكان مكانى،

 گسـترش عوامـل جملـه از ....و بخـش تسلى سازوكارهای و ها نظام به وی نياز و شهری كالن

  . )86: 1392كرمى قهى و زادسر، ( است شهر كالن در زندگى سبك و فرهنگى تنوع

 اجتمـاعى هـای مختلـف گروه زنـدگى وسيع دربـاره سـبك مطالعات بررسى و انجام با

در زمينه تغيير فرهنگى و  را تری دقيق اطالعات توان مى ويژه جوانان و دانشجويان، هجامعه، ب

در  مهـم اجتمـاعى هـای ى از گروهكـي عنوان بـهدانشـجويان . دسـت آورد بهعادات زندگى 

 يابى هويت ند و بنابراين با طى فرآيندشو مى عرصه تغيير فرهنگى و عادات زندگى محسوب

ه كـاست اين در حالى . باشند جامعه آينده گر نسل هدايتتوانند  مىصحيح  پذيری جامعه و

ه از كـمؤثرنـد  صـحيح جوانـان و دانشـجويان پذيری جامعه و يابى عوامل متعددی بر هويت

های اجتمــاعى و  ها و رســانه هكهــای نــوين ارتباطــاتى، شــب نولوژیكتــرين آنهــا ت جملــه مهم

در اين تحقيق تأثيرگذاری استفاده از مـاهواره  بر اساس همين، .ای هستند های ماهواره هكشب

دهيم  را مورد بررسى قـرار مـى زندگى دانشجويان دانشگاه ايالم كبا سب داری يندبر رابطه 

  افـراد  داری ديـنه آيـا اسـتفاده از مـاهواره بـر رابطـه بـين كو سؤال اصلى تحقيق اين است 

  زنــدگى آنــان تــأثير دارد؟ و آيــا اســتفاده از مــاهواره رابطــه بــين ايــن دو متغيــر را  كو ســب

  ند؟ك تعديل مى

  پژوهش نظری و پيشينه مبانى .2

  زندگى افراد و جوامع ها بر نقش و تأثيرگذاری ماهواره تبيين .2-1
 طور بـهه كـها تأثيرگذاری زيادی در زندگى افراد و جوامع دارنـد  ماهواره ويژه بهها و  رسانه

پـااليش : گـردد هـا و عبـارات زيـر بيشـتر تشـريح مى لى اين تأثيرگذاری بر اساس تئوریك

  .بخش، تئوری استفاده و رضامندی ، تئوری حضور تسلىنمادين نفس

  نمادين پااليش نفس

ــااليش نفــس ــارش،  مفهــوم تئــوری پ ــار توســط فشــباخ و آث ــرای نخســتين ب نمــادين، ب

نظـاره خشـونت بـر صـفحه  ؛، مطـرح شـد كـه مـدعى بـوديىاآمريكـشناس اجتماعى  روان

شـود بـرای  جه جانشينى مىممكن است پرخاشگری ذاتى را تسكين دهد و در نتي ،تلويزيون
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فشـباخ عقيـده دارد كـه تماشـای . خشونتى كه او ممكن است در زندگى واقعى اعمال كند

منزلـه سـوپاپ اطمينـانى بـرای بـروز شـقاوت و  خشونت از طريق تلويزيون ممكن است بـه

شـناس و  جامعهترتيـب  نئوبوگارت و بورونوبتلهايم به. پرخاشگری معمارشده تماشاگر باشد

هـای تلويزيـونى در آلمـان، ژاپـن و سـاير كشـورهای  مريكايى و برخى از مقامآشناس روان

ــرمايه ــن داری از س ــداری كرده اي ــوری جانب ــد تئ ــتاد بخــش روان. ان ــايم اس ــى و  بتله شناس

وجـه « عنوان بـهشـناختن خشـونت را  پزشكى دانشگاه شيكاگو، پذيرفتن و بـه رسـميت روان

ايى، ثابـت آمريكـ مشـهورشناسـان  چنين يكـى از روان هم. خواستار است» هنجار رفتار بشر

های همگـانى،  كرده كه تجسم خشونت و رفتار غيرانسانى از طريق تلويزيون و ديگر رسـانه

. )200ـ  201: 1372بيريوكـف، (انگيـزد  تحت شرايط مشخصى تمايالت پرخاشـگرانه را بـر مى

كودكـان و . های گروهى، ارائه الگو و گواهى رفتاری است های رسانه وانايىيكى از انواع ت

ايـن كـار تـا . آورنـد های تلويزيـون را در مى نوجوانانى وجود دارند كه ادای بازيگران فيلم

عيبى نخواهد داشـت  ،موقعى كه برای سرگرمى در زمينه لباس و موسيقى روز يا زمان باشد

ضرر يا مورد تأييـد ارائـه كنـد، بسـيار  نام رفتاری بى هشونت را بهايى از خ ولى چنانچه نمونه

  .)224: 1368ميلر، (مضر خواهد بود 

  بخش تئوری حضور تسلى

تعداد مجاری كـه از  ،موج دوم در كند كه الوين تافلر در كتاب موج سوم خود بيان مى

افـراد، . شدچندين برابر  ،آورد دست مى هتصاوير ادراكى خود را از واقعيت ب ،طريق آن فرد

 ،ها داشـت بلكـه روزنامـه تنهايى از طبيعت يا اطرافيان دريافت نمى ديگر تصورات خود را به

 ،در گذشـته كليسـا. راديو و بعدها تلويزيون نيز در اين امر بـه وی كمـك كردنـد ،مجالت

يــت خــانواده و مدرســه از اتحــاد و همــاهنگى برخــوردار بودنــد و يكــديگر را تقو ،دولــت

انـد كـه از  پيكـری درآمده صورت بلندگوی غول ههای همگانى ب كردند، اما اكنون رسانه مى

هـای گونـاگون  كردن تصاويری كه از منـاطق، اقـوام، قبايـل و زبان شان برای يكسان قدرت

اين تصـاوير كـه . شود يابد، استفاده مى گيرد، در بستر ذهنيت جامعه جريان مى سرچشمه مى

ای،  های همگـانى بـه داخـل ذهـن تـوده بـه وسـيله رسـانه ،شوند توليد مى صورت متمركز به

كردن رفتار كـه مـورد نيـاز نظـام توليـد صـنعتى اسـت، كمـك  شوند و به همسان تزريق مى
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تغييـر . هـا اسـت امروزه موج سوم با شدت تمام در حال دگرگـون كـردن همـه اين. كند مى

رسـد و مـا  دهـد، اطالعـات تـازه بـه مـا مى سريع جامعه، درون ما را هم به سرعت تغييـر مى

تصـاوير قبلـى مـا از . مجبوريم بايگانى ادراكى خود را دائماً با سرعت بيشتری اصالح كنيم

اعمـال مـا از  ،واقعيت بايد جای خود را به تصوير تازه بدهند، زيرا اگر اين كار اجـرا نشـود

دادن بـه مسـائل روزمـره  پاسـخ گيرد و روز به روز توانـايى خـود را بـرای واقعيت فاصله مى

ها از طريـق ارائـه درسـت و يـا نادرسـت  رسـانه. )217: 1372تافلر، (دهيم  بيشتری از دست مى

نـوعى قادرنـد يـك طـرز تفكـر عمـومى در  گردند و بـه گيری افراد مى مطالب باعث جهت

د را در مقابـل ها، افراد عقيـده فـردی خـو دليل ارائه پيام از طريق رسانه هب .جامعه ايجاد كنند

دهنـد  ها تغييـر عقيـده مى بينند و در بسياری موارد در جهـت پيـام رسـانه عقيده اجتماعى مى

  .)20: 1373اعزاری، (

  تئوری استفاده و رضامندی

خاص به نيازها و توقعات مخاطبان  طور بهها، رويكرد استفاده و رضامندی  از ميان نظريه

نظريـه رضـامندی مـورد انتظـار و : نويسـد رد مىوينـدال السـون در ايـن مـو. پرداخته اسـت

پژوهشـگران در . ارتبـاطى اسـت هـای راهرضامندی كسب شده، ارائه روشى برای ارزيـابى 

قوی ميان رضـامندی مـورد  طور نسبى بهاند كه همبستگى  نظريه استفاده و رضامندی دريافته

 ،سـنجش مغـايرت ايـن دو در مـورد يـك مجـرای خـاص .شده وجـود دارد انتظار و كسب

مجـرا  دارد احتمال ،هرچه شكاف ميان اين دو كمتر باشد: های زير است ديدگاه دهندۀ  ارائه

مغـايرت بيشـتر  ،گيرد، بـرخالف آن با محتوا از طرف مخاطبان بيشتر مورد ارزيابى قرار مى

نيز لى  1979در سال . اند ه شدهكنند به طريقى گمرا حاكى از آن است كه مردم احساس مى

دهد كـه  بكر، پژوهشگر آمريكايى، پنج جنبه از رضامندی مخاطبان را مورد تحليل قرار مى

بكـر . پرهيز از رسانه -5سودمندی ارتباطى  -4هيجان  -3هدايت  -2نظارت  -1: عبارتند از

ها  د مختلف رضامندیپايان از ابعا  كند كه اين موارد در بردارنده فهرستى بى چنين فرض مى

دهنده ميزانـى اسـت كـه افـراد بـرای كسـب اطالعـات  هدايت، نشانـ  است و جنبه نظارت

های جمعـى را مـورد اسـتفاده  گيری و آگاهى از رويدادهای جاری، رسانه مربوط به تصميم

هيجـان، ميـزان آسـودگى فـرد را از امـور روزمـره، /جنبۀ سودمندی ارتبـاطى. دهند قرار مى
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ها و جـذب محتـوا در زنـدگى روزمـره را در  شده در رسـانه درباره محتوای ارائه گوو گفت

دهنـده عـدم تمايـل بـه اسـتفاده از  جنبـه پرهيـز از رسـانه، نشـان. دهد مورد ارزيابى قرار مى

از زيـرا خـود  ؛نكردن به سخنرانى يك نامزد انتخابـاتى های جمعى است، مانند گوش رسانه

شـدن انتظـارات و نيازهـای اطالعـاتى  ترديـد بـرآورده بى. ستتصميم خود را گرفته ا پيش

  ها و ايجــاد وابســتگى بــين آنهــا خواهــد شــد  مخاطبــان، منجــر بــه اســتفاده مســتمر از رســانه

  .)150: 1377مك لوهان، (

  زندگى سبك ابعاد .2-2

 بـرخالف كـه ترتيـب بـدين يابد، مى معنا روزمره زندگى شدن انتخابى با زندگى سبك

 ظهـور و شخصـى مسـئوليت و خـود يـافتن اهميـت واسطه به معاصر در جامعه سنتى، جوامع

 بازنمودی زندگى های سبك. است شده بيشتر نيز قدرت انتخاب زندگى، در مصرفى جامعه

 سـبك مفهـوم كـه اسـت واقعيـت همـين پايه بر .است فردی انتخاب و هويت جستجوی از

 موقعيـت و ثـروت گـر چنـين نشـان هم و هـا ارزش ايسـتارها، تعريـف بـرای راهـى ،زندگى

  .)86: 1392كرمى قهى و زادسر، (است  افراد اجتماعى

 و رفتـاری های شـيوه هـا، ارزش هـا، طـرز تلقـى از ای را مجموعه زندگى سبك 1بورديو

های مطـرح شـده توسـط  تحقيـق حاضـر از شـاخص چنـين در هم. دانـد مى افـراد های سليقه

ُ  زندگى را مى بق با نظر وی سبكه مطاكبورديو استفاده شده است   عد مديريتتوان در سه ب

 منظــور از .)1380بورديــو، ( كــردمالحظــه  شخصــى بــين روابــط و مصــرف هنجارهــای بــدن،

 بـدن مرئـى ظـاهری و هـای ويژگـى مسـتمر كـاری دست و مراقبت و نظارت، بدن مديريت

هـای  جراحىصـورت،  آرايـش بـدن، آرايش كلى های شاخص ه شاملكتوسط افراد است 

ُ  كـردن عمليـاتى بـرای هكاندام است  تناسب و الغری و زيبايى شـوند  عـد اسـتفاده مىايـن ب

. در اين تحقيق از سه گويه برای سـنجش ايـن مفهـوم اسـتفاده گرديـد .)87: 1381چاوشـيان، (

در  هـم ديگـران؛ بـا خـود روابـط بـه دادن سـازمان نحـوه شخصـى، بين بعد روابط از منظور

 در افـراد ىـشخصـ روابـط ،اول مؤلفـه در. اسـت خانواده از بيرون اجتماع در هم و خانواده

                                                             
1. Bourdieu  
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 دوم، مؤلفـه در و بررسى شـد خانه كارهای همسر در يا و پدر همكاری با رابطه در خانواده

در ايـن تحقيـق از دو گويـه  .اسـت قرار گرفته سنجش مورد اطرافيان و محيط با فرد روابط

 يى اسـتمعيارها مصرف، بعد هنجارهای از منظور. برای سنجش اين مفهوم استفاده گرديد

 انتخـاب بـه دسـت ،هـا آن مكـان و زمـان ،كاالهـا مصـرف در زمينـه آنها، مبنای بر فرد كه

 پـذيرد، صورت ها ارزش از واحدی مجموعه اساس بر فرد های مصرفى انتخاب اگر. زند مى

 وجـود هـا انتخاب اين بين سازگاری و نوعى انسجام كه داشت انتظار توان مىطور طبيعى  به

 اولويـت و كپوشـا های انتخـاب شـاخص ايـن مفهـوم، از كردن عملياتى برای. است داشته

استفاده شده  )86: 1392به نقل از كرمى قهى و زادسـر،  87: 1381چاوشيان، (های غير ضروری  هزينه

  .تحقيق از سه گويه برای سنجش اين مفهوم استفاده گرديددر اين . است

  داری  دين ابعاد .2-3
 سوی از آن فراگيربودن و پيچيدگى و سو كي از مذهب و دين جايگاه و پيشينه دليل به

 و موافـق شـناختى روان و ختىشـنا جامعه فلسـفى،ی ها ديـدگاه ،بشری علم تاريخ در ديگر،

 هكـ موضـوع اسـت ايـن بر تأييدی آن دتعدّ  وها  هنظري اين. است آمده وجود به هم مخالف

خـداياری فـرد، ( بـردارد دسـت مهـم موضـوع ايـن در گيـری جهت از نتوانسته گاه هيچ انسان

 بــرای آن متفــاوت های جنبــه هكــ اســت پيچيــده و فراگيــر غنــى، ای انــدازه بــه ديــن. )1388

 ايـن بـا اهميـت، مسـئله اما. ندك مى جلوه متفاوت ای گونه به مختلف های و نگرش ها ديدگاه

 كيـ حتـى هكاين. است نبوده اعتقادهای دينى از خالى ،بشر تاريخ از ای دوره هيچ هك است

 بـه ناهشيار صورت به زندگى در روحى بحران و نامطمئن شرايط در دين به اعتقاد بى انسان

اسـت  ای شده شناخته پديده طلبد، مى استمداد او از و انديشد مى مابعدالطبيعه و نيروهای خدا

ــوانين( ــداپناهى و خ ــه .)112: 1379زاده،  خ ــن مجموع ــات و  دي ــا، احساس ــا، رفتاره ای از باوره

ای از عقايـد،  دين را مجموعـه) 1381(جواد آملى. )48 :1378آرين، (های جدی است  نگرش

ها  انسـان داند كه بـرای اداره امـور جامعـه و انسـان و پـرورش اخالق، قوانين و مقراراتى مى

عبارت است از باورها و عبـاداتى كـه نـاظر بـه موجـودات مقـدس متعـالى و  ،دين. باشد مى

 ).1970روبرتسون، (هاست  الگوهای اجتماعى مرتبط با آن

 و وجـودی مسـائل و ها بـا سـؤال هك شود مى تلقى دار دين زمانى فرد فلسفى، ديدگاه از
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 پاسـخى آنهـا برای و شود مواجه هستى وجودآمدنبه  مقصد و منشأ جمله از طبيعى ماورای

 اسـت شـده معرفـى اجتماعى نهاد كي عنوان به دين ختى،شنا جامعه ديدگاه از. بيابد مناسب

 هكـ دارد آفـرين و خوشـبختى خشـىب حيـات انسجام، انضباط، مانند اساسى ردهایكارك كه

 ردهُخـ سـه در مسلمان فرد داری دين های مؤلفه. سازد مى مخدوش را جامعه بقای آن فقدان

  ).42: 1388فرد،  خداياری(است  شده خالصه دينى عواطف و دينى باور دينى، التزام :مقياس

  دينى  باور و شناخت مؤلفۀ

 از آگـاهى و پيـامبران خـدا، آخـرت، بـه يقـين يعنى دين اصول دانش معنای به شناخت

. اسـت ديـن شـرايع و به اصـول قلبى تصديق و اقرار پذيرش، معنای به باور. است دين فروع

 تعيـين را او بـودن و مـذهبى شـوند مى محسـوب داری ديـن بعـد ترين محوری اغلب ،باورها

 شـناخت اسـت؛ دو هر حضوری و حصولى شناخت شامل تعريف اين در شناخت. نندك مى

 پـس جهان وجود و رسل ارسال خداوند، و صفات وجود از انسان كدر بر عالوه حصولى

 شده، پيامبر نازل بر آنچه و امكاح به نسبت دانش شامل اسالم، دين اصول عنوان به مرگ از

   ).46: 1388فرد،  خداياری( است

  دينى عواطف ۀمؤلف

 در مثبـت عواطـف منفى است؛ و مثبت عواطف و احساسات ۀليك شامل دينى، عواطف

 تمـامى و مؤمنـاناوليـا،  و انبيـا تـا،كي پروردگـار بـه نسـبت قلبـى پذيرش و شناخت راستای

 و آيد مى به وجود ديندار فرد در مرگ از پس جهان و هستى، جهان دين، امكاح دينداران،

 و پيامبران و دين الهى دشمنان به نسبت خدا، دين و خدا به محبت تاثير تحت منفى عواطف

 و بُحـ دارد اشـاره داری دين عاطفى بعد به لى عواطفك طور به. شود مى مطرح آن اوليای

 ُ  و ديگـران خـود، خداونـد، عاطفى با ارتباط. شود مى شامل را خدا به تقرب جهت در غضب

   .)همان(است  داری دين راستای در اسالم تربيتى های برنامه ابعاد نندهك بيان هستى، جهان

  دينى  وظايف به عمل و التزام ۀمؤلف

 عـاطفى احساس و معرفت آمدن وجود پى به در ديندار فرد يعنى دينى، وظايف به التزام
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 شخصـى، حيطـۀ در را دينـى امكاح و اليفكانجام ت دين، اوليای و انبيا پروردگار، به نسبت

 ۀمؤلفـ دو از مؤلفـه اين .)همان( كند عمل به آنها و بداند بايسته خود بر اقتصادی و اجتماعى

  .است شده يلكتش اخالق و عبادات ۀعمد

تحقيـق : از تنـدردر زمينـه موضـوع تحقيـق عبا ترين تحقيقات انجـام شـده از جمله مهم

 سـبك و داری ديـن رابطـه ه در تحقيق خود با عنوان سنجشك) 1392(قهى و زادسر  كرمى

 از هكـبه اين نتيجه رسيدند ) تهران شهر ساكن بيشتر و ساله 20 زنان موردی مطالعه( زندگى

 وابسـته متغيـر بـا آنها رابطه وجود كهـ  سن و داری دين مانندـ  تحقيق مستقل ميان متغيرهای

. داشـت وجـود زنـدگى سبك و داری دين خوبى ميان همبستگى ،شد ضعيف تأييد حد در

در  مصـرف هنجارهـای بـدن، مديريت زنان، زندگى سبك ميان رابطه های چنين فرضيه هم

 و داری ديـن ميان ارتباط به وركمذ پژوهش ترين دستاورد مهم. شده است اين تحقيق اثبات

 ن اقتـدارشد رنگ كم با ور،كمذ مطابق با نتايج پژوهش .شود مى مربوط افراد زندگى سبك

 فكـری اصول شدن تركيبى و دين حوزه در فردی گری انتخاب رواج و دينى سنتى نهادهای

 مسـائل بـه نسـبت افـراد واكـنش بـر اثرگـذار عامل تنها ديگر ،دين گويان سخن و عقيدتى،

  .نيستند نظرات و ها گيری اجتماعى، تصميم مختلف

 بـين ۀرابطـ در تحقيق خود بـا عنـوان بررسـى) 1391(ارانش كميمندی و هم زاده حاجى

 ميـزان هكـيزد به اين نتيجه رسيدند  شهر زنان سالمند بين در زندگى از رضايت و داری دين

 داری ديـن ميـزان و اسـت متوسطى حد در ،يزد شهر زنان سالمند بين در زندگى از رضايت

 مناسـكى و عـاطفى اعتقـادی، پيامـدی، ابعـاد ترتيب به. قرار دارد بااليى حد در آنها بين در

 چنـين هم و دارنـد يـزد شـهر سالمند زنان نزد در داری دين دهى به شكل در را وزن بيشترين

 ديگـر. اسـت داده نشان را معناداری مثبت ۀرابط زندگى از با رضايت كلى طور به داری دين

 ابعـاد ولـى دارنـد، زنـدگى از رضـايت بـا را ارتبـاط بيشـترين ىكمناس وعاطفى  ابعاد هكاين

  .ندارند زندگى از رضايت متغير با معناداری ۀاعتقادی رابط و پيامدی

بـا ميـزان  داری ديـندر تحقيق خود با عنـوان بررسـى رابطـه بـين ميـزان ) 2013(بری كا

سرمايه اجتماعى رابطه مستقيم و افراد با  داری دينسرمايه اجتماعى دانشجويان نشان داد كه 

و باورهـای  داری ديـنهای ايجادشده توسـط  ه از ظرفيتكند ك داری دارد و پيشنهاد مى امعن

  .برداری از سرمايه اجتماعى استفاده شود دينى افراد در زمينه ارتقاء و بهره
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  پژوهش روش .3

ه از كـدانشـجويانى  زنـدگى را بـين كبـا سـب داری ديـنبين  رابطه سعى دارد تا مطالعه اين

 ايـن. ندك نند را بررسىك ه از ماهواره استفاده نمىكنند و دانشجويانى ك ماهواره استفاده مى

 وریآ جمـع بـرای هكـ طريـق شـد، بـدين انجـام تحليلـى ــ توصيفى تحقيق روش به تحقيق

 .شـد استفاده اينترنتى و ای تابخانهك روش از و مبانى نظری تحقيق پيشينه نياز مورد اطالعات

 سـاخته در محقـق ۀنام ميدانى از يك پرسش روش در متغيرهای تحقيق رابطه و برای بررسى

های بورديـو و  زنـدگى از شـاخص كه برای سبكای استفاده شد  درجه پنج رتكلي مقياس

سـؤال  32شـامل  نامه پرسشهای خداياری فرد استفاده شد و اين  از شاخص داری دينبرای 

سؤال اول برای سنجش بعد  8به ترتيب شامل ( داری دينسؤال برای  24 نامه پرسشاين . بود

سـؤال بعـدی  8دينـى و  وظايف به عمل و سؤال بعدی برای سنجش بعد التزام 8دينى،  باور

 ُ  3به ترتيب شـامل (زندگى  كسؤال برای سب 8چنين  و هم) عد عواطف دينىبرای سنجش ب

سؤال بعدی برای سنجش بعد روابط بين شخصى و  2بدن، سؤال اول برای سنجش مديريت 

3  ُ   . گرفت عد هنجارهای مصرف؛ را در بر مىسؤال بعدی برای سنجش ب

نفـر از آنهـا  300ه تعداد كباشند  دانشجويان دانشگاه ايالم مى ،جامعه آماری اين تحقيق

ايايى تحقيق برای بررسى پ. آوری گرديد گيری تصادفى ساده اطالعات جمع به روش نمونه

و بــرای  0.87زنــدگى  كاز آلفــای كرونبــاخ اســتفاده شــد كــه آلفــای كرونبــاخ بــرای ســب

، از روايـى ظـاهری اسـتفاده  نامه پرسـشدست آمد و برای بررسى روايى ه ب 0.89 داری دين

  .است بوده1394 سال بهار و تابستان انجام تحقيق زمانى محدوده. شده است

  :شد برای انجام اين تحقيق ارائه زير شده، فرضياتبحث  نظری مبانى اساس بر

زنـدگى آنـان را  كدانشـجويان و سـب داری ديناستفاده از ماهواره رابطه  :فرضیه اصلی

  .دهد تحت تأثير قرار مى

دانشجويان با مديريت بدن آنـان را  داری ديناستفاده از ماهواره رابطه  :فرضیه فرعی اول

  . ندك تعديل مى

دانشـجويان بـا بعـد روابـط بـين  داری ديـناستفاده از مـاهواره رابطـه  :مفرضیه فرعی دو 

  .ندك شخصى آنان را تعديل مى



  1394 بهارم، چهارسال دوم، شماره   156

دانشـجويان بـا بعـد هنجارهـای  داری ديـناستفاده از مـاهواره رابطـه  :فرضیه فرعی سوم

  .ندك مصرف آنان را تعديل مى

  پژوهش های و يافته تحليل .4

نفر خانم  167 درصد؛ و 44 نفر مرد يعنى حدود 133 تحقيق، افراد نمونه نفر 300 مجموع از

ليسـانس؛  نفر دانشجوی سطح 204در زمينه متغير تحصيالت، . بودند درصد 56 يعنى حدود

از نظـر متغيـر . تـرا بودنـدكنفر دانشـجوی سـطح د 4 ليسانس و نفر دانشجوی سطح فوق 92

درصـد مجـرد  85 حـدودنفـر يعنـى  255درصـد؛ و  15 نفر متأهل يعنى حدود 45تأهل نيز 

  .اند بوده

هـای رگرسـيون و  برای بررسى فرضيات و رابطه بين متغيرهای اصلى و فرعـى از آزمون

. گيـرد ها در اين قسـمت مـورد بررسـى قـرار مى همبستگى استفاده شد كه خالصه نتايج آن

اده از اسـتف يعنـى گـر،  تعـدی متغيـر ها درباره تأثير فرضيه آزمون ه برایكر است كالزم به ذ

 طريـق از گر تعـديل متغير هك یطور به است، شده استفاده spss در split رد كاركماهواره از 

اسـتفاده از مـاهواره و عـدم اسـتفاده از مـاهواره جداشـده و  بخـش دو دگذاری بهكُ دستور 

های  همبسـتگى و شـده گرفتـه همبسـتگى وابسـته و مسـتقل متغير بين حالت دو هر در سپس

  .اند گرفته قرار تحليل مورد در دو حالتآمده  دست هب

زنـدگى آنـان را  كدانشـجويان و سـب داری ديناستفاده از ماهواره رابطه  :فرضیه اصلی

  .دهد تحت تأثير قرار مى

  

  متغيرها
آماره آزمون و 

  معناداری

عدم استفاده از 

  ماهواره
  نتيجه فرضيه استفاده از ماهواره

داری دانشجويان با  رابطه دين

  زندگى سبك

  299/0  -/446همبستگى استاندارد 
  تأييد فرضيه

  000/0  000/0  سطح معناداری

  

زنـدگى  كدانشـجويان بـا سـب داری ديندر فرضيه اصلى تحقيق، تأثيرپذيری رابطه بين 

 ،نتيجه آزمون و بررسى فرضـيه. مورد بررسى قرار گرفت »استفاده از ماهواره«آنان از متغير 



  157  زندگى دانشجويان دانشگاه ايالم كسبو  داری دينبررسى تاثير استفاده از ماهواره بر رابطه بين ميزان 

 كو تغييـر سـب داری ديـنننـد بـين ك ه از مـاهواره اسـتفاده نمـىكه دانشجويانى كنشان داد 

يعنـى  ؛) =000/0P-valueو   = r -/446(زندگى آنان رابطـه منفـى و معنـاداری وجـود دارد 

اينكــه عــدم اســتفاده خــانواده ايــن دانشــجويان از مــاهواره باعــث گرديــده تمايــل آنــان بــه 

بـا افـزايش  ای كـه گونه يافته به ای كاهش قابل مالحظه طور هبايرانى  های غيراسالمى و برنامه

متر مورد توجـه ك ،های زيبايى جراحى :دست آمد اين نتايج رفتاری به دانشجويان داری دين

متـر مـورد كانـدام از نظـر ظـاهری  تناسب و های الغری ها و فعاليت آنان قرار گرفته؛ برنامه

آنـان اهميـت خـودش را از دسـت داده؛ مواظـب توجه قرار گرفته؛ آرايش ظاهری از نظـر 

متـر ك ،كپوشـا هستند؛ درانتخاب خانواده اطرافيان؛ دوستان و ساير افراد با شخصى روابط

متـر كهای غيراسالمى و محصـوالت مـاهواره  نند؛ از برنامهك از تبليغات ماهواره استفاده مى

 .دهنـد مـد اختصـاص مى س وكاالهـای لـوكمتـری را بـرای كهای  نند؛ هزينهك استفاده مى

دارا را ای  هـای دينـى در حـد قابـل مالحظـه تمايـل بـه حفـظ ارزش افراد، تر اينكه اين مهم

  .باشند مى

و تغييـر  داری ديـناز طرف ديگر در صورت استفاده زياد دانشـجويان از مـاهواره، بـين 

. ) =000/0P-valueو   = 299/0r( شود زندگى آنان رابطه مثبت و معناداری حاصل مى كسب

بنابراين با استفاده زياد دانشجويان از ماهواره، باورهای دينى تحت الشعاع تبليغـات مـاهواره 

گـردد و تمايـل افـراد  هـای دينـى تضـعيف مى قرار گرفته و در نتيجه اثر بازدارندگى آموزه

 ُ هـای سـاختگى و دروغـين  ها و فعاليت و خلوت خود به سـمت برنامـه اوقاتردن كربرای پ

افتنـد و  ر تغييـر ظـاهر و قيافـه خـود مىكه افراد به راحتى به فكی طور به ؛نندك ر پيدا مىتغيي

های سـازنده و  شود؛ به جای برنامـه های زيبايى بيشتر مى رغبت دانشجويان به سمت جراحى

اندام از نظـر ظـاهری بيشـتر در اولويـت افـراد  تناسب و های الغری ها و فعاليت مفيد، برنامه

ه افراد معيارهای ارزيـابى كی طور بهيرد؛ آرايش ظاهری اهميت زيادی پيدا كرده گ قرار مى

دهنـد و در  خود را از معيارهـای واقعـى و معنـوی بـه معيارهـای ارزيـابى ظـاهری تغييـر مى

متـر كنند؛ دانشجويان ك قضاوت درباره افراد نيز با همين معيارهای ارزيابى ظاهری عمل مى

 كپوشا انتخاب هستند؛ در خانواده اطرافيان؛ دوستان و ساير افراد با شخصى مواظب روابط

ننـد؛ ك از تبليغات ماهواره بيشتر استفاده مى ،های دينى نيز به جای استفاده از معيارها و ارزش

ها نيز  بندی هزينه نند؛ در اولويتك های ماهواره بيشتر استفاده مى رسانه از برنامه كي عنوان به
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س اختصاص كاالهای لوكها بيشتر برای  ضروری و اساسى، اولويت هزينهاالهای كبه جای 

كـردن زمينـه مفاسـد اخالقـى و  م بـا فـراهمأای تـو های مـاهواره تر اينكه برنامـه مهم .يابد مى

كلـى مـردم مفيـد باشـد  طور بـهاجتماعى در جامعه است و بيشتر از آنكه برای نسل امروز و 

های  روز را بـه تماشـای برنامـه زمان زيادی از شـبانه ،نامروزه جوانا .خطرناك و مضر است

هـای ايرانـى  عاملى در سسـتى نظـام اكثـر خانواده ،دهند و همين امر اختصاص مى" ماهواره"

ها و تبليغات شـيطانى و زهـرآگين آنهـا   هكمنحرف بر اين شبافراد دليل تسلط  به. شده است

  بـر ايـن جوامـع صـورت گرفتـه  نـوع شـبيخون فرهنگـى كشورهای جهان سوم، يـكبرای 

انـات وجـود نداشـته باشـد، عـوارض كايـن ام ه اگر حـد و مـرزی بـرای اسـتفاده ازكاست 

سـازان مملكـت ويـران  ويـژه دانشـجويان ايـن آينـده بـه نامطلوب آن، بنيان فكری جوانان و

، خدافراموشـى ، عواقبى چون خودفراموشى ،حداقل نتيجه استفاده از اين رسانه .كردخواهد 

طلبى، تأثير منفى  خواهى و تنوع ، ترويج هوس نشينى ، انزوا و گوشه افسردگى، آلودگى روح

تـرويج  هـای خـانواده، بـدحجابى، شكسـتن حريم بر روابط بين افراد، اختالف خانوادگى و

نظـام سـلطه  راسـتای اهـدافهای مطيـع و فرمـانبردار در  تربيت انسـان در نهايت خشونت و

  .خواهد بود

 داری ديـنه اسـتفاده از مـاهواره رابطـه بـين ميـزان كـتوان نتيجه گرفـت  لى مىك طور به

 ،ند و به عبـارت ديگـر اسـتفاده از مـاهوارهك زندگى آنان را تعديل مى كدانشجويان با سب

زنـدگى  كدانشـجويان بـا سـب داری دينگر قوی را بين رابطه ميزان  متغير تعديل كنقش ي

  .دهد دو متغير را تحت تأثير قرار مى ند و رابطه اينك آنان ايفا مى

دانشجويان با مديريت بدن آنـان را  داری ديناستفاده از ماهواره رابطه  :فرضیه فرعی اول

  . ندك تعديل مى

  

 آماره آزمون و معناداری  متغيرها
عدم استفاده از 

  ماهواره

استفاده از 

  ماهواره
  نتيجه فرضيه

داری دانشـجويان رابطه ديـن

  بدنبا مديريت 

  تأييد فرضيه  181/0  -/494  همبستگى استاندارد

  015/0  000/0  سطح معناداری



  159  زندگى دانشجويان دانشگاه ايالم كسبو  داری دينبررسى تاثير استفاده از ماهواره بر رابطه بين ميزان 

  دانشـجويان بـا مـديريت بـدن آنـان از  داری ديـنتأثيرپذيری رابطه بـين  ،در اين فرضيه

   ،نتيجــه آزمــون و بررســى فرضــيه. مــورد بررســى قــرار گرفــت »اســتفاده از مــاهواره«متغيــر 

ــنشــان داد  ــتفاده نمــىه كــه دانشــجويانى ك ــاهواره اس ــدك از م ــين  ،نن ــنب ــر  داری دي   و تغيي

 ). =000/0P-valueو   = r -/494(مديريت بدن آنـان رابطـه منفـى و معنـاداری وجـود دارد 

  ر تغييـرات در بـدن خـود كـمتـر بـه فك، دانشـجويان داری ديـنه بـا افـزايش كـترتيب  بدين

هـای  بنـابراين جراحى .دانند اسب مىهای ظاهری خود را قبول داشته و متن افتند و ويژگى مى

چنـين  گيـرد؛ هم متـر مـورد توجـه آنـان قـرار مىكرواج مـد نگريسـته و  عنوان بهزيبايى را 

متـر مـورد توجـه آنـان قـرار كاندام از نظـر ظـاهری  تناسب و های الغری ها و فعاليت برنامه

آرايـش ظـاهری  لذاد و ننك مورد و يا بيش از اندازه نمى گرفته و اقدام به آرايش ظاهری بى

تـرويج عـادات غلـط و  عنوان بـهاز نظر آنـان مفهـومى نداشـته و حتـى از نظـر اغلـب آنـان 

 های بـدنى و عـالوه بـر جنبـه ،ايـن دانشـجويان .شـود مفهوم غربى نگريسته مى رفتارهای بى

سـايرين  از انسجام شخصيتى وتعامـل بـااليى در ارتبـاط بـا دوسـتان و طور عموم به ،ظاهری

  .خوردارندبر

و تغييـر  داری ديـناز طرف ديگر در صورت استفاده زياد دانشـجويان از مـاهواره، بـين 

 .) =015/0P-valueو   =181/0r(شـود  مى مديريت بدن آنان رابطه مثبت و معناداری حاصـل

در ه حتـى كطوری  به ؛شود های زيبايى بيشتر مى بنابراين رغبت دانشجويان به سمت جراحى

های زيـادی را بـرای آن  ارهـايى را ضـروری و الزم دانسـته و توجيـهكانجام چنين  مواردی

 و های تأييدنشده الغری ها و فعاليت سازند؛ توسل به انواع داروهای الغری، برنامه مطرح مى

زمان و هزينه زيـادی  ،گيرد؛ افراد اندام از نظر ظاهری بيشتر در اولويت آنان قرار مى تناسب

ه كـتوان نتيجه گرفـت  لى مىك طور به .دهند شده اختصاص مى ظاهری تبليغ را برای آرايش

دانشـجويان بـا مـديريت بـدن آنـان را تعـديل  داری ديـناستفاده از ماهواره رابطه بين ميزان 

گر را بين رابطه ميـزان  متغير تعديل كنقش ي »استفاده از ماهواره«ند و به عبارت ديگر ك مى

ند و رابطه اين دو متغيـر را تحـت تـأثير ك ديريت بدن آنان ايفا مىدانشجويان با م داری دين

  .دهد قرار مى
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دانشـجويان بـا بعـد روابـط بـين  داری ديـناستفاده از مـاهواره رابطـه  :فرضیه فرعی دوم

  .ندك شخصى آنان را تعديل مى

  

  متغيرها
آماره آزمون و 

  معناداری

عدم استفاده از 

  ماهواره
  نتيجه فرضيه  استفاده از ماهواره

داری دانشـجويان  رابطه ديـن

  با روابط بين شخصى

  تأييد فرضيه  416/0  -/052 همبستگى استاندارد

  000/0  569/0  سطح معناداری

  

دانشجويان با روابط بين شخصى آنان از  داری دينتأثير پذيری رابطه بين  ،در اين فرضيه

نتيجه آزمون و بررسـى فرضـيه نشـان داد . متغير استفاده از ماهواره مورد بررسى قرار گرفت

و تغيير روابـط بـين شخصـى  داری دينبين  ،نندك ه از ماهواره استفاده نمىكه دانشجويانى ك

ه با كترتيب  بدين. ) =569/0P-valueو   = r -/052(آنان رابطه منفى و معناداری وجود دارد 

 ؛افتنـد ر تغييرات در روابط بين شخصـى خـود مىكمتر به فك، دانشجويان داری دينافزايش 

ه محـرم و كدهند  اطرافيان و دوستان هستند و اجازه نمى با شخصى خود آنها مواظب روابط

 یشـرعى و اعتقـاد ه روابـط از اصـولكـدهنـد  چنـين اجـازه نمى و هم در هم آميزدنامحرم 

. هند نشان مى واكنشگذارند از خود  ه اصول را زير پا مىكند و در مقابل روابطى كتجاوز 

مواظـب روابـط خـود بـا سـاير  ،نندك ه از ماهواره استفاده نمىكاز طرف ديگر دانشجويانى 

های دينى  ه احترام به والدين و بزرگترها مطابق با آموزهكصورتى  نيز هستند به خانواده افراد

دادن رفتارهـای ناهنجـار و  وقـت باعـث رخ پا برجا بوده و صميميت اعضـای خـانواده هـيچ

  .خارج از اعتقاد و عرف نخواهد گرديد

و تغييـر  داری ديـناز طرف ديگر در صورت استفاده زياد دانشـجويان از مـاهواره، بـين 

-000/0Pو   = 416/0r(شـود  روابط بين شخصى آنان رابطـه مثبـت و معنـاداری حاصـل مى

value= ( .ــه به ــذيری و الگــوگيری از برنامــهكــ ای گون ــر تأثيرپ های تبليغــاتى و  ه آنهــا در اث

ه هيچ تناسبى با الگوهـای و هنجارهـای ارتبـاطى فرهنـگ و جامعـه مـا كرفتارهای ناهنجار 

رفتارهای جوامع مدرن جـايگزين رفتارهـای  عنوان بهندارند، به تدريج رفتارهای ناهنجار را 

اطرافيـان و دوسـتان نبـوده و  بـا شخصـى خـود بنابراين مواظب تغيير روابط .سازند خود مى
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حتـى رعايـت ارتباطـات مطـابق  نند وك م رفتارهای ناهنجار را عادی و مدرن تلقى مىك مك

ه روابط آنها كدهند  ه مىترتيب اجاز گيرند و بدين عرف و شرع را به باد تمسخر و انتقاد مى

نـد و در مقابـل چنـين كراحتى و بدون هيچ استرسى از اصول شرعى و اعتقـادات تجـاوز  هب

از خـود نشـان  واكنشـىهـيچ  ،گذارنـد ه اصول را زير پـا مىكرفتارهای ناهنجار و روابطى 

ه از مـاهواره كـدانشـجويانى  چنين در مجموعـه روابـط درون خـانوادگى نيـز هم. هندد نمى

ه احتـرام بـه كـصـورتى  نيستند به خانواده مواظب روابط خود با ساير افراد ،نندك استفاده مى

تر شـده و الگوهـای ارتبـاطى اغلـب بـر  رنگ مكهايى  والدين و بزرگترها در چنين خانواده

ــا . گــردد م مىكمبنــای فرهنــگ جوامــع غربــى حــا در چنــين شــرايطى رفتارهــای مطــابق ب

شـود و رفتارهـای  شـده نگريسـته مى رفتارهـايى سـنتى و منسـوخ عنوان بـههای دينـى  آموزه

  .ناهنجار و خارج از اعتقاد و عرف در بين اعضای خانواده اتفاق خواهد افتاد

 داری ديـنرابطـه بـين ميـزان  ،ه استفاده از ماهوارهكتوان نتيجه گرفت  مى بر اساس اين،

به عبارت ديگر استفاده از ماهواره ند و ك دانشجويان با روابط بين شخصى آنان را تعديل مى

دانشجويان با روابط بين شخصـى  داری دينگر را در بين رابطه ميزان  متغير تعديل كنقش ي

  .دهد ند و رابطه اين دو متغير را تحت تأثير قرار مىك آنان ايفا مى

دانشـجويان بـا بعـد هنجارهـای  داری ديـناستفاده از مـاهواره رابطـه  :فرضیه فرعی سوم

  .ندك مصرف آنان را تعديل مى

  

 آماره آزمون و معناداری  متغيرها
عدم استفاده از 

  ماهواره

استفاده از 

  ماهواره
 نتيجه فرضيه

داری دانشـجويان  رابطه دين

  با هنجارهای مصرف

  تأييد فرضيه  303/0  -/601  همبستگى استاندارد

  000/0  000/0  سطح معناداری

  

دانشجويان با هنجارهای مصرف آنـان از  داری ديندر اين فرضيه تأثيرپذيری رابطه بين 

نتيجه آزمون و بررسـى فرضـيه نشـان داد . متغير استفاده از ماهواره مورد بررسى قرار گرفت

و تغييـر هنجارهـای مصـرف  داری دينبين  ،نندك ه از ماهواره استفاده نمىكه دانشجويانى ك

ه بـا كـترتيب  بدين).  =000/0P-valueو   =r-/601(آنان رابطه منفى و معناداری وجود دارد 
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نند؛ بـه عبـارتى ديگـر ك متر از تبليغات ماهواره استفاده مىك، دانشجويان داری دينافزايش 

هواره نيسـتند و خود به دنبال مدهای جديد و ناهنجار تبليغ شده در ما كپوشا برای انتخاب

ننـد؛ ك های اعتقادی خود استفاده مـى بيشتر از مدهای لباس متناسب با عرف جامعه و ارزش

ُ  در اسـتفاده از رسـانه ،نندك ه از ماهواره استفاده نمىكچنين افرادی  هم ردن اوقـات كـرها و پ

های  امـهها و سـاير برن های تلويزيون داخلى، روزنامه هكفراغت و سرگرمى خود، بيشتر از شب

ــا برنامــه تفريحــى مثــل ســفر و ورزش و ــدب های اســالمى ديــد و ي های خــانوادگى در  ازدي

ها نيـز  بنـدی هزينـه چنـين در اولويت گيرند و هم اسالمى بهره مى چارچوب مسايل شرعى و

دهند و مـدگرايى و  االهای ضروری اختصاص مىكهای خود را بيشتر برای  هزينه ،اين افراد

  .س سهم زيادی در زندگى آنان نداردكاالهای لوكرای ب  اختصاص هزينه

ــين  ــراد از مــاهواره، ب ــاد اف ــر  داری ديــناز طــرف ديگــر در صــورت اســتفاده زي و تغيي

-015/0Pو   =303/0r(شـود  هنجارهای مصرف آنـان رابطـه مثبـت و معنـاداری حاصـل مى

value= ( .ترين  به اساسى ،ت ماهوارهبنابراين در صورت استفاده زياد افراد از ماهواره، تبليغا

هـای  معيـار ارزش ،كشـود و در انتخـاب پوشـا افراد تبديل مى كپوشا معيار برای انتخاب

بـه  ؛دهـد دينى مثل حجاب و معيارهای عرفى جای خود را به معيارهای تبليغاتى ماهواره مى

تـدريج مـدهای  شده خواهنـد بـود و بـه دنبال جديدترين مدهای تبليغ افراد به ،عبارتى ديگر

غيـر مسـتقيم  طور بـههای اعتقادی افـراد طـرد شـده و  لباس متناسب با عرف جامعه و ارزش

شورهای ديگر ك كاالهایتوجهى قرار گرفته و  شور خود نيز مورد بىك كاالهایتوليدات و 

ه اين عامل كگيرند  مورد رغبت قرار مى ،شده هستند ه همان مدهای جديد و ناهنجار تبليغك

شـورهای در حـال توسـعه را بـه كشورهای غربى و تضـعيف اقتصـاد كقويت اقتصاد خود ت

  . همراه خواهد داشت

فرصـت  ،ای شمار ماهواره های بى هكنند، شبك ه از ماهواره استفاده مىكچنين افرادی  هم

ُ كـگيرد طوری  ريزی صحيح را از آنها مى برنامه ردن اوقـات فراغـت و سـرگرمى ركـه در پ

و حتـى در برخـى شـرايط بـه تنهـاترين ـ  ترين گزينـه اصـلى ،ای ار ماهوارهشم های بى هكشب

سياسـى با اهـداف  ها هكه اغلب اين شبكبنابراين با توجه به اين. گردد افراد تبديل مىـ  گزينه

باعث سردرگمى بيشـتر افـراد شـده،  ،نندك پردازی فعاليت مى و ضدفرهنگى و حتى با دروغ

را در پى داشته و حتى افـراد را نسـبت بـه اعتقـادات خـود و  ها و اعتقادات دوگانگى ارزش
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های تفريحـى مفيـد نيـز از  سـازند و برنامـه ارهای مفيـد در جامعـه خـود دلسـرد مىكانجام 

چنين با استفاده  هم. شوند های ناهنجار جايگزين مى های افراد حذف شده و يا با برنامه برنامه

ايـن افـراد،  ؛دهـد های آنها نيـز تغييراتـى رخ مى هزينه بندی زياد افراد از ماهواره در اولويت

دهنــد و  س اختصــاص مىكاالهــای غيــر ضــروری و لــوكهای خــود را بيشــتر بــرای  هزينــه

س سـهم زيـادی در زنـدگى آنـان بدسـت كاالهای لـوكبرای   مدگرايى و اختصاص هزينه

  . آورد مى

 داری ديـنبطـه بـين ميـزان ه اسـتفاده از مـاهواره راكـتوان نتيجه گرفت  ترتيب مى بدين

اسـتفاده از «نـد و بـه عبـارت ديگـر ك دانشجويان با هنجارهای مصـرف آنـان را تعـديل مـى

دانشجويان با هنجارهای  داری دينگر را در بين رابطه ميزان  متغير تعديل كنقش ي »ماهواره

  .دهد ند و رابطه اين دو متغير را تحت تأثير قرار مىك مصرف آنان ايفا مى

 گيری  نتيجه

نولوژی بر زنـدگى افـراد باعـث شـده كشدن ت كه مسلطدهند  ها نشان مى مطالعات و بررسى

های نوين به صورت هماهنگ رخ ندهد  ه رشد اعتقادی با رشد تكنولوژی و فناوریكاست 

چـرا كـه اگـر  ؛ها شده است وجودآمدن مشكالت بسياری برای انسان و همين امر موجب به

نكتـه . بـوديم نمى دشـواریها وجود داشت، امروزه شاهد چنين مشكالت هماهنگى ميان آن

شـود و شناسـايى  بسيار مهم اين است كه رشد اعتقادی در سايه آموزش و تربيت ايجـاد مى

توجهى در ايـن زمينـه داشـته باشـد و  تواند اثرات قابل شى و تربيتى مىهای مؤثر آموز روش

پـذير  پرورشى فقط با داشـتن ابـزاری معتبـر امكـانهای  چنين ارزيابى ميزان تحقق غايت هم

بدون داشتن غايـت پرورشـى  ،های مشابه ه ماهواره و ساير رسانهكاين در حالى است . است

در ايـن شـرايط . گيرنـد برداری قرار مى سازی افكار عمومى جهانيان مورد بهره برای يكسان

. ی دشـوار در پـيش رو دارنـدا انديشند، وظيفه كشورهايى كه به حفظ فرهنگ ملى خود مى

های مـادی و  بايد با تمام قـوا و هوشـياری و بـا اسـتفاده از سـرمايه ،برای مقابله با اين توطئه

سـازی جامعـه از اهـداف تبليغـاتى غـرب، بـه مصـونيت  انسانى دست به كار شوند و با آگاه

بايـد آگـاه های مـا  دانشجويان دانشـگاه .كنندجامعه و پاسداری از هويت ملى خود كمك 

ايـن  ها بوده و تغيير الگوی نگرشى و رفتاری خانواده ،ای های ماهواره هكشوند كه هدف شب
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ر و بينش سياسى، اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى را تغيير داده و كها قصد دارند نوع تف برنامه

تدا مغـز ها اب هكنيز بايد درك كنند كه اين نوع شب ند ونك نهادينه  گرايى را ميان آنان مصرف

. ننـدك هـا القـا مـى مخاطبان خود را تسخير و در ادامـه آنچـه خـود دوسـت دارنـد را بـه آن

ه كـبـه ايـن معنـى  ؛های فرهنگى هسـتند ردن جريانك اناليزهكای به دنبال  های ماهواره هكشب

. منتقل شـوند ،هاست بينى آن ه جهانكفرهنگى به رودخانه اصلى  كوچكتمام جويبارهای 

فرهنـگ  سویها را تغيير دهند و به  های خرده فرهنگ ها قصد دارند زبان، گفتار و بينش نآ

های مـاهواره از جملـه  برنامـه بـه مشـاهده ها ه اعضای خـانواده سـاعتكزمانى  .غرب ببرند

ها از جمله حريم ميان زن و مرد  پردازند، رعايت بسياری از ارزش های خانوادگى مى سريال

هـا بـا  خانواده سـازی دانشـجويان و آگـاه رسـد لذا بـه نظـر مى .شود رنگ مى مكها  برای آن

 .شود استفاده از ماهواره كار باارزشى تلقى مى مضرات و

اسـتفاده از «زنـدگى و بـا در نظـر گـرفتن  كرا با سـب داری دين رابطهنيز  تحقيق حاضر

 يـن تحقيـق دربـاره رابطـهگر مورد بررسى قـرار داد و نتـايج ا متغير تعديل عنوان به »ماهواره

شـده در  های مطرح ديدگاهزندگى با نتايج تحقيقات قبلى انجام گرفته و  كبا سب داری دين

   .اين زمينه سازگار است

باورها و نهادهـای دينـى بـر  ،، اهميت دينقات مشابهبا توجه به نتايج اين تحقيق و تحقي

ه ديـن بـه كـتـوان دريافـت  ن مىبنـابراي. انسان و زندگى فردی و اجتماعى او آشكار اسـت

نقش محوری را در زندگى طور معمول  بهدر هر فرهنگى وجود دارد و  گوناگونهای  شكل

ه كـر است اين اسـت كه در اين تحقيق الزم به ذكای  تهككند ولى ن افراد و جوامع بازی مى

به  ؛گيرد قرار مىواسطه عواملى تحت تأثير  هبر زندگى افراد و جوامع ب داری دينتأثير مثبت 

تـرين ايـن  از مهـم كه يكـىگردد  تعديل و يا خنثى مى داری دينعبارتى ديگر تأثيرگذاری 

بـا  ناسـازگارهای آنهـا  ه اغلب هم برنامهكای هستند  های تبليغاتى ماهواره هكعوامل انواع شب

هسـتند تجاری خود يا ضد فرهنگـى  ويژههای دينى و اخالقى بوده و به دنبال اهداف  آموزه

در نتيجـه  ،سـنين پـايين هسـتنددر جوانـان و افـراد  ،ه اغلب مخاطبان آنهـاكو با توجه به اين

  .تأثيرگذاری آنها بر باورهای دينى افراد نيز خيلى زياد است

 ،داری ديـنها در تمامى ابعـاد  خانواده ،داری دينه در حوزۀ كگردد  بنابراين پيشنهاد مى

 بـاور و ه هـم در بخـش شـناختكـ گونه آن ؛جوانان باشند گر و راهنمای فرزندان و هدايت
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وشـش كدينـى  وظـايف به عمل و دينى و هم در بخش التزام دينى و هم در بخش عواطف

 بـه ه متأسـفانه اغلـب فقـط بـه بخـش عمـلكنند كتفا نكبخش ا ه يكفقط ب و. داشته باشند

تلويزيــون نيــز بايــد های مهمــى ماننــد  رســانه. شــود يــد مىكدينــى در ايــن زمينــه تأ وظــايف

ُ كـببينند  كتهيه و تدار داری دينهای خود را برای تمامى ابعاد  برنامه و  شـناخت عـده هـم ب

زندگى نيز بايد  كدر زمينه سب. دينى را در برگيرند وظايف به و هم عمل دينى هم عواطف

 رسـانى اطالعها و مدهای ناهنجار شناسايى شده و چرايى تبليغ و اهداف اصـلى آنهـا  كسب

عـوارض و پيامـدهای رواج . شـوند ارائـهمنطقى  طور بهمقابل آنها  ،شده و الگوهای صحيح

های زيبايى بدون منطق و بـيش از حـد، مـورد بررسـى و  های نامفهومى مثل جراحى فعاليت

در اين زمينه توسل بـه منطـق . ها قرار گيرند محافل علمى و فرهنگى و خانواده رسانى اطالع

گشـا  های بـدن انسـان مطـابق بـا خلقـت خداونـد راه های دينى در زمينه تناسب انـدام آموزه

ای در زمينه جلـوگيری از رواج بـيش  چنين موانع قانونى و اخالقى بازدارنده هم. خواهد بود

ای  های مـاهواره هكشـب های آسـيب. های زيبايى برقرار شـود هايى مثل جراحى از حد فعاليت

مى در مقابــل اســتفاده و رواج كشــده و موانــع مســتح يــادآوریهــا  بــرای خــانواده همــواره

شخصـى صـحيح بـين افـراد بـر مبنـای  ارتباطـات بـين. ای طراحى گـردد های ماهواره هكشب

 طور بـههای عمـومى  های دينى در ارتباط با دوستان و اعضای خانواده از طريق رسانه آموزه

فردی و اجتماعى توجه  های آسيبه كدد گر چنين پيشنهاد مى هم. گردد رسانى اطالعمداوم 

مورد توجـه قـرار گيـرد و بـه جـای آن تجمالتى االهای كبه مدگرايى و صرف هزينه برای 
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