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 چکیده
پژوهش های انجام شده بیانگر این است که آمار بزهکاری نوجوانان و جوانان در حال افزایش 

سنی که آینده کشور را می سازند، تاثیر است. پرداختن به مسائل و مشکالت این گروه های 

زیادی در باروری و شکوفایی نسل آینده جامعه خواهد داشت. در این تحقیق تالش شده است تا 

ضمن آشکار نمودن تاثیر ماهواره در بزهکاری نوجوانان و جوانان به منظور پیشگیری از تاثیرات 

ضرورت انجام تحقیق بیش از پیش آشکار می این پدیده، راهکارهای مناسبی ارائه شود. از این رو 

گردد. در این پژوهش به منظور شناخت تاثیر بزهکاری ماهواره فرضیه های ذیل شناسایی و 

تعیین گردید که تمامی آن ها از روش های میدانی، کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل پرسشنامه 

ه های ماهواره ای و گسترش فساد، بین تماشای برخی از برنام -1مورد مطالعه قرار گرفته اند. 

بین تماشای برخی از برنامه های ماهواره ای و سست  -2فحشاء و بی بندو باری رابطه وجود دارد. 

بین تماشای برخی از برنامه های ماهواره ای و  -3شدن بنیادهای خانوادگی رابطه وجود دارد. 

جزیه و تحلیل آماری انجام شده، کم رنگ شدن ارزش های دینی و اخالقی رابطه وجود دارد. ت

حاکی است که رابطه معنا داری بین ماهواره و عملکرد بزهکارانه نوجوانان و جوانان وجود دارد. 

بدین صورت که در اکثریت قریب به اتفاق بررسی های انجام شده رابطه مثبت بین ماهواره و 

ست آمده از پژوهش، ماهواره را می عملکرد بزهکارانه وجود دارد، بنابراین با توجه به نتایج بد

توان یکی از مهمترین دالیل بزهکاری نوجوانان و جوانان در جامعه برشمرد. در همین راستا، 

پیشنهادهای متعددی ارائه شده که امید است با بهره گیری مسئوالن امر از این پیشنهادات شاهد 

 .شکوفایی این قشر پر امید در آینده ای نزدیک باشیم

 .نوجوانان و جوانان، ماهواره ، بزهکار، تهدید نرم ، فرهنگ :کلمات کلیدی
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 2 عراقي فاطمه،  1 رنجبرمحسن توده 
 .کارشناس آسیب شناسی اجتماعی و کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی 1
 .عمومی روانشناسی ارشد کارشناس 2

 

 نام نویسنده مسئول:

 محسن توده رنجبر

  بیگانه فرهنگ به گرايش و بزهکاری بر ماهواره های برنامه نقش بررسي

 جوانان و نوجوانان در
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 مقدمه
 آن یرتاث و نفوذ و وسعت که جمعی ارتباط وسایل کاربرد و وجود دلیل به حاضر عصر در یعنی اند، نهاده نام«  ارتباطات عصر»  را حاضر عصر

 حفظ ایبر جمعی وسایل امروزه که طوری به است، قرارداده الشعاع تحت را بشری جامعه تحوالت و یافته نوینی شکل جمعی ارتباط. است زیاد بسیار

 عمومی هاناذ و افکار تسخیر برای نیرومند ابزاری و دارد برتری نیز نظامی نیروهای بر حتی استعماری های قدرت سیاسی و فرهنگی سلطه تحکیم و

 [.1است]

 لوسای سایر از را آن که دارد ای ویژه خصوصیت ماهواره. است برخوردار ای ویژه اهمیت از تلویزیونی های ماهواره ارتباطی، وسایل این بین در

 ینا خصوص در انگیزی شگفت های پیشرفت شاهد آینده های سال در بسا چه و است جغرافیایی پوشش گسترش آن و سازد می جدا جمعی ارتباط

با ورود  درسال های اخیر .گرفت خواهد قرار ماهواره سیستم تاثیر تحت تربیتی و آموزشی فرهنگی، اقتصادی، مسائل تمام که طوری به باشیم، پدیده

ماهیت این آنتن های ماهواره ای ارزان قیمت به ایران، دریافت برنامه های ماهواره ای در کشور رایج شد. با گسترش این پدیده در بین آحاد مردم و 

بر فرهنگ و آداب و رسوم و هنجارها و ..... تاثیر می گذارند، این مسئله را به ذهن محقق متبادر ساخت که: تأثیر ماهواره بر برنامه ها که بدون تردید 

 [.2بزهکاری نوجوانان و جوانان چگونه است ؟ ]

 

 ديدگاههای نظری در ارتباط با تاثیرات ماهواره . 2

 نظريه جهاني شدن . 1 - 2
جهانی شدن پدیده ای است که بیشتر کارشناسان و صاحبنظران حوزه مطالعات رسانه ای به ویژه کارشناسان امور ماهوارهای از آن سخن  

ر بر      دبه میان می آورند و چنین به نظرمی آید که جهانی شدن به مجموعه تحوالتی اطالق می شود که کم و بیش تمام ابعاد زندگی انسان معاصر را 

ماعی تمی گیرد. جهانی شدن در یک معنا یک مفهوم انتزاعی است. زیرا بیش از آن که به پدیده مشخصی اشاره داشته باشد، تفسیری از فرایندهای اج

 [.3است]

 جهاني شدن فرهنگ . 1 - 1 –2
نی از محصوالت، امکان عرضه و (؛ نظرهای موجود درباره جهانی شدن فرهنگ و اشتراک نظراتی که درباره بهره برداری جها1331هرمز،)

های  هاستفاده جهانی از اندیشه ها، جهانی شدن تدریجی الگوها از قبیل نوع لباس پوشیدن، غذا خوردن و رفتارهای اجتماعی، نگاه مشترک و اندیش

که فرهنگ های بومی و محلی با تکیه مشترک را درباره انسان، حقوق و جایگاه او در جامعه جهانی مطرح می سازد، لیکن اکثر صاحبنظران معتقدند 

نگ هبر اصالت فرهنگی خود می توانند ضمن بهره گیری از داشته های ارزشمند منابع فرهنگی جوامع دیگر ، دربرابر هجوم های فرهنگی و تکثیر فر

 رسانه های غربی نظر همگون سازی و یکپارچگی فرهنگ ها، مقاومت کنند.

 العات جهاني شدن انقالب اط .2 - 1 – 2
ا برنامه های ماهواره ای می تواند عالوه بر مزیت های ارتباطی و اطالعاتی، عاملی برای جهانی شدن جوامع باشد. به عبارت دیگر ماهواره ب

بدین  د وپخش مستقیم برنامه های تلویزیونی عده کثیری از مخاطبان توده وار جوامع مختلف را در یک لحظه و بطور همزمان تحت تاثیر قرار می ده

ش رترتیب با نفوذ و قدرتی که از این طریق بدست می آورد می تواند عاملی برای یک دست شدن فرهنگ جوامع و اتحاد افراد باشد. با رشد و گست

 [.4است] فناوریهای جدید به ویژه در حوزه اطالعات که از آن به انقالب ارتباطات درعصر جدید تعبیر می شود، چهره جهان به کل تغییر یافته

 .  نظريه هجوم فرهنگي 2 – 2 
طرفداران این نظریه عمدتاً، نظریه پردازان کشورهای جهان سوم ودرحال توسعه هستند و عموماً نوعی دغدغه حراست از مرزههای فرهنگ 

های ماهواره ای که عموماً از کشورهای  ملی، ارزش های فرهنگی، سنتی و پیشینه تاریخی جوامع مذکور را دارند. آنها براین باورند که محتوای برنامه

غربی تغذیه می شوند باعث تخریب فرهنگ کشورها و تبدیل شدن افراد جامعه به یک توده بی شکل مصرف گرا و قابل کنترل توسط شبکه های 

چند از این دسته صاحبنظران  ماهواره ای می شوند و درنهایت به وابستگی کامل به فرهنگ و اقتصاد غرب می رسند. درذیل به دیدگاههای تنی

 [.5پرداخته شده است]

 . ديدگاه های ساير منتقدان 3-2 

یکی از پژوهشکاران به نام اسیتیون چفی و همکارانش در دانشگاه مریلند نتیجه گرفتند که رابطه مداوم و معتبری بین انتخاب برنامه های 

 [.6گر وجود دارد ]خشونت آمیز از یک طرف و رفتار مداوم و پرخاشجو ازطرف دی

 قساترلند در اصول جرم شناسی خود می گوید : تلویزیون برخی از فنون جنایی را به کودکان می آموزد و نوبالغان را به سمت راه انحرافی سو

 [.7می دهد ]
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 . مباني عملي تحقیق3
 . تعريف مفاهیم1 – 3

 . ماهواره3-1-1

 . است مالزم و وابسته همراه، معنای به نیز التین زبان در لغت این اصلی ریشه و باشد گردش در دیگر جسم دور به که جسمی هر

 . فرهنگ3-1-2
 [.3شیوه های زندگی، ارزش ها، عادات و رسوم و کاالهایی است که در یک جامعه تولید می شود]

 . تهديد نرم3-1-3
 [.9شود] سیاسی نظام یک قبول مورد رفتاری الگوهای و فرهنگی هویت دگرگونی باعث که است مجموعه اقداماتی

 . بزهکاری3-1-4
در معنای خطا کردن گرفته شده است. بزهکاری وضع یا حالتی است که شخص تخطی کننده از  Delinquerبیرو، بزهکاری از واژه التین 

 . الزامات قانونی خود با آن مواجه می شود

 . نوجواني و جواني3-1-5

 جوانی و دانندمی سالگی 13 تا سالگی 13 از را نوجوانی که است این باورند، آن بر نظران صاحب از بسیاری و است مطرح بیشتر که تعریفی

 [.11کنند]می قلمداد سالگی 25 تا سالگی 13 سن از را

 . اهداف تحقیق2 – 3

هدف از انجام این تحقیق حل مسئله و مشکالت، همچنین دستیابی به روابط علی و معلولی بین متغیرهای پژوهش است، که در واقع اهداف 

 تحقیق عبارتند از: 
 ( شناساندن ماهواره 1 

 ( چگونگی استفاده صحیح از ماهواره و پیشگیری از جرم 2

 بر ارتکاب نوجوانان و جوانان ایرانی به بزه های اجتماعی ( سنجش میزان تاثیرات برنامه های ماهواره ای3

 و واناننوج در بیگانه فرهنگ به گرایش و بزهکاری بر آن تأثیر و ای ماهواره های برنامه تماشای بین ارتباط تعیین پژوهش این اصلی هدف

 هدف های فرعی شناسایی چگونگی تأثیر برنامه های ماهواره بر هر یک از عوامل زیر می باشد. .باشد می البرز استان جوانان

 حکومیتم عصبی، سابقه پرخطر، بیماری جنسی امور انجام به شدن الکلی، ترغیب مشروبات ، مصرف(گرایی مد) ها هنرپیشه خشونت، پوشش

 دمور ی ها سنت به زدن پا جامعه، پشت هنجارهای به نسبت تفاوتی منزل، بی امور انجام از خانوادگی، بازماندن های میهمانی از کیفری، بازماندن

 در شرکت گرایی، پوچ و دینی، ناامیدی واجبات انجام به نسبت تفاوتی بی یا و افتادن تاخیر اغتشاشات، به در شرکت و گریزی خانواده، قانون قبول

 [.11جوانان] و نوجوانان در پارتی

 . فرضیه ها و روش تحقیق 3 – 3
 ( بین تماشای برخی از برنامه های ماهواره ای و گسترش فساد و فحشاء و بی بند و باری نوجوانان و جوانان رابطه وجود دارد.1

 ( بین تماشای برخی از برنامه های ماهواره ای و سست شدن بنیادهای خانوادگی نوجوانان و جوانان رابطه وجود دارد. 2 

 ن تماشای برخی از برنامه های ماهواره ای و کمرنگ شدن ارزش های دینی و اخالقی نوجوانان و جوانان رابطه وجود دارد. ( بی3

تبیینی است و در گردآوری اطالعات نیز، از تکنیک های مراجعه به اسناد و مدارک، پرسشنامه، و همچنین مصاحبه  –روش تحقیق توصیفی

 برنامه های ماهواره ای استفاده شده است. با جوانان و نوجوانان بیننده

 . جامعه آماری و نمونه آماری4 – 3

 دنش مشخص از پس. ایم گرفته نظر در بودند، ای ماهواره های برنامه بیننده که البرز استان جوانان و نوجوانان را تحقیق این آماری جامعه 

 توضیحات و ارائه آزمودنیها به محققین توسط پرسشنامه و گردید مراجعه داشتند، حضور آنجا در آزمودنیها که کالسهایی به گیری نمونه روش و نمونه

باتوجه به اینکه دراین پژوهش تاثیر بزهکاری بر نوجوانان و جوانان در   .گردید آوری جمع تکمیل از پس و شد داده پرسشنامه کردن پر جهت الزم

سال(  25تا  13سال( و جوانان ) 13تا  12استان البرز در نظر گرفته شده و با استفاده از روش خوشه ای و به صورت کامالً تصادفی نوجوانان )

انتخاب گردیده اند با توجه به اینکه شهرهای استان را خوشه بندی کردیم با روش شهرستانهای کرج، ساوجبالغ و نظرآباد، طالقان، اشتهارد، فردیس 

خوشه ها متناسب با حجم انتخاب شد و سپس به طبقات درون هر خوشه شانس انتخاب متناسب با  ( ppsنمونه گیری خوشه ای با حجم متناسب) 

خانوار  992/639نفر و  613/412/2ن البرز طبق آخرین سرشماری کشور حدود تعداد اعضایشان داده شد. برابر بررسی های آماری، کل جمعیت استا
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سال استان  25تا  12فردیس( سکونت دارند. تعداد نوجوانان و جوانان  اشتهارد، طالقان، نظرآباد، و ساوجبالغ شهرستان )کرج، 6می باشد. که در 

(. از فرمول کوکران به منظور برآورد 39ر ایران و سازمان ثبت احوال استان البرز،آما نفر برآورد گردیده اند )سایت 751/599طبق آمار اعالم شده 

نفر از نوجوانان و جوانان شهرهای مذکور بوده که پس از توزیع   311حجم نمونه تحقیق استفاده به عمل آمده است و حجم نمونه انتخاب شده تعداد

 نفر ماهواره در منزل نداشتند. 35و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.از جامعه آماری مذکور  مورد پرسشنامه جمع آوری و مورد بررسی 311پرسشنامه، 

 

 . ويژگي های جامعه مورد مطالعه4
 . میزان تحصیالت پاسخگويان1 – 4

 تحصیالت تفکیک به فراواني توزيع - 1 – 4 جدول

 جوانان نوجوانان تحصیالت

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 9/1 2 1 1 بی سواد

 6/12 27 2/31 69 زیر دیپلم

 4/23 51 3/19 17 دیپلم

 5/29 63 1 1 فوق دیپلم

 9/1 4 1 1 لیسانس

 9/1 4 1 1 فوق لیسانس و باالتر

 111 214 111 36 جمع

 

 . سن پاسخگويان2 – 4

 توزيع فراواني پاسخگويان بر مبنای سن - 2 – 4 جدول

 درصد فراوانی سن

 6/23 36 13تا  12

 4/71 214 25تا  13

 111 311311 جمع

 

 خانواده فرزندان تعداد. 3 –4

 توزيع فراواني پاسخگويان بر مبنای تعداد فرزندان خانواده - 3 – 4 جدول

 جوانان نوجوانان تعداد فرزندان

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 22 47 5/39 34 فرزند 1

 7/45 93 4/45 39 فرزند 2

 3/24 52 3/9 3 فرزند 3

 6/6 14 5/3 3 فرزند 4

 4/1 3 3/2 2 فرزند و بیشتر 5

 111 214 111 36 جمع
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 . زندگي مشترک و يا جدايي والدين4 – 4

 توزيع فراواني درمورد زندگي مشترک و يا جدايي والدين -4 – 4جدول

 جوانان نوجوانان 

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 3/95 215 1/94 31 زندگی مشترک والدین

 2/4 9 9/5 5 جدایی والدین

 111 214 111 36 جمع

 

 مرتبط با سواالت پرسشنامه. آمار توصیفي 5

 . نظر پاسخگويان درمورد داشتن ماهواره در منزل1 -5

 توزيع فراواني نظر پاسخگويان درمورد داشتن ماهواره در منزل - 1 – 5جدول 

 جوانان نوجوانان 

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 6/91 196 2/31 69 بلی

 4/3 13 3/19 17 خیر

 111 214 111 36 جمع

 

 ماهواره های برنامه ديدن درمورد پاسخگويان . نظر2 - 5

 توزيع فراواني نظر پاسخگويان درمورد ديدن برنامه های ماهواره-2 – 5 جدول

 جوانان نوجوانان 

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 3/95 214 7/33 72 بلی

 7/4 11 3/16 14 خیر

 111 214 111 36 جمع

 

 ماهواره تماشای نحوه درمورد پاسخگويان . نظر3 – 5

 ماهواره تماشای نحوه درمورد پاسخگويان توزيع فراواني نظر -3 – 5جدول 

 جوانان نوجوانان 

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 6/3 7 6/11 3 گاه به گاه

 4/96 139 4/33 61 هر روز

 111 196 111 69 جمع

 

 

 

 

 

 

http://www.johi.ir/


 39 -33، جلد اول، ص 5931، پاییز 51، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 

 ماهواره از روزانه استفاده . میزان4 –5

 توزيع فراواني استفاده روزانه از ماهواره -4 – 5جدول

 جوانان نوجوانان 

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 9/63 135 6/24 17 ساعت 1تا 

 3/15 31 4/17 12 ساعت 2تا 

 7/11 21 3/21 15 ساعت 3تا 

 6/3 7 1/11 7 ساعت 4تا 

 5/1 3 1/26 13 ساعت 5بیش از 

 111 196 111 69 جمع

 

 ای ماهواره های برنامه . تماشای5 – 5

 توزيع فراواني تماشای برنامه های ماهواره ای -5 – 5جدول 

 جوانان نوجوانان 

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 44 37 6/53 37 اعضای خانواده

 7 14 11 7 خواهر و برادر

 2 4 9/2 2 دوستان

 47 91 3/33 23 تنهایی

 111 196 111 69 جمع

 

 ماهواره از استفاده . زمینه6 – 5

 توزيع فراواني زمینه استفاده از ماهواره -6 – 5جدول 

 جوانان نوجوانان 

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 9/43 36 7/53 37 فیلم و سرگرمی

 6/2 5 4/1 1 علمی و آموزشی

 1 1 1 1 اخبار

 3/11 21 2/11 7 انتخاب مد

 1/4 3 3/2 2 ورزشی

 1 1 1 1 سیاسی

 1 1 1 1 تجاری

 46 91 9/31 22 جنسی

 111 196 111 69 جمع
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 ماهواره تماشای جهت والدين توسط شده اعمال های . محدوديت7 – 5

 توزيع فراواني محدوديت های اعمال شده توسط والدين جهت تماشای ماهواره -7 – 5جدول 

 جوانان نوجوانان 

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 2 4 7/3 6 بلی

 93 192 3/91 63 خیر

 111 196 111 69 جمع

 

 . اعمال محدوديت نوع برنامه های ماهواره ای8 – 5

 توزيع فراواني اعمال محدوديت نوع برنامه های ماهواره ای - 8 – 5جدول 

 جوانان نوجوانان 

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 3/91 173 39 27 کانال غیراخالقی

 2/9 13 61 42 سایر

 111 196 111 69 جمع

 

 بزهکاری متغیر با مرتبط توصیفي . آمار6

 خشن های فیلم تماشای به . عالقه1 – 6

 توزيع فراواني براساس عالقه به تماشای فیلم های خشن-1 – 6جدول

 جوانان نوجوانان 

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 9/96 191 6/32 57 بلی

 1/3 6 4/17 12 خیر

 111 196 111 69 جمع

 

 اطراف محیط در ای ماهواره های فیلم خشونت . ديدن2 – 6

 توزيع فراواني ديدن خشونت فیلم های ماهواره ای در محیط - 2 – 6جدول 

 جوانان نوجوانان 

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 4/94 135 53 41 بلی

 6/5 11 42 29 خیر

 111 196 111 69 جمع
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 ماهواره های فیلم هنرپیشه پوشش نوع از . تقلید3 – 6

 توزيع فراواني تقلید از پوشش هنرپیشه - 3 – 6جدول 

 جوانان نوجوانان 

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 6/79 156 53 41 بلی

 4/21 41 42 29 خیر

 111 196 111 69 جمع

 

 ها فیلم های هنرپیشه از تقلید به مخدر مواد . مصرف4 – 6

 توزيع فراواني مصرف مواد مخدر به تقلید از هنرپیشه ها - 4 – 7جدول 

 جوانان نوجوانان 

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 25 49 6/24 17 بلی

 75 147 4/75 52 خیر

 111 196 111 69 جمع

 

 فیلم های هنرپیشه از تقلید به الکلي مشروبات .  مصرف5 – 6

 الکلي به تقلید از هنرپیشه های فیلم های ماهوارهتوزيع فراواني مصرف مشروبات - 5– 6جدول 

 جوانان نوجوانان 

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 4/45 39 6/41 23 بلی

 6/54 117 4/59 41 خیر

 111 196 111 69 جمع

 

 ای ماهواره های فیلم های هنرپیشه از تقلید به پرخطر جنسي امور انجام به شدن . ترغیب6 – 6

 توزيع فراواني ترغیب شدن به انجام امور جنسي پرخطر به تقلید از هنرپیشه های فیلم های ماهواره- 6 – 6جدول

 جوانان نوجوانان 

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 4/95 137 4/33 61 بلی

 6/4 9 6/11 3 خیر

 111 196 111 69 جمع
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 ای ماهواره های فیلم های هنرپیشه از تقلید به مختلف های پارتي در . شرکت7 – 6

 توزيع فراواني شرکت در پارتي های مختلف به تقلید از هنرپیشه های فیلم های ماهواره ای - 7 – 6جدول 

 جوانان نوجوانان 

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 4/47 93 6/41 23 بلی

 6/52 113 4/59 41 خیر

 111 196 111 69 جمع

 

 ای ماهواره های برنامه تماشای دلیل به خانوادگي های میهماني از . بازماندن8 – 6

 توزيع فراواني بازماندن از میهماني های خانوادگي به دلیل تماشای برنامه های ماهواره ای - 8 – 6جدول 

 جوانان نوجوانان 

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 77 151 3/76 53 بلی

 23 45 2/23 16 خیر

 111 196 111 69 جمع

 

 ماهواره تماشای دلیل به منزل امور انجام از . بازماندن9 – 6

 توزيع فراواني بازماندن از انجام امور منزل به دلیل تماشای ماهواره - 9 – 6جدول 

 جوانان نوجوانان 

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 26 51 3/33 23 بلی

 74 145 7/66 46 خیر

 111 196 111 69 جمع

 

 ای ماهواره های برنامه تماشای دلیل به جامعه هنجارهای به نسبت تفاوتي . بي11 – 6

 توزيع فراواني بي تفاوتي نسبت به هنجارهای جامعه به دلیل تماشای برنامه های ماهواره ای-11 – 6جدول 

 جوانان نوجوانان 

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 4/96 139 3/39 62 بلی

 6/3 7 2/11 7 خیر

 111 196 111 69 جمع
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 ای ماهواره های برنامه تماشای دلیل به  خانواده قبول مورد های سنت به زدن پا . پشت11 – 6

 توزيع فراواني پشت پا زدن به سنت مورد قبول خانواده  به دلیل تماشای برنامه های ماهواره -11 – 6جدول 

 جوانان نوجوانان 

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 9/95 133  67 بلی

 1/4 3  2 خیر

 111 196 111 69 جمع

 

 گريزی قانون و اغتشاشات با ای ماهواره تلويزيونهای تحلیلي و خبری های برنامه بین . رابطه12 – 6

 توزيع فراواني رابطه بین برنامه های خبری و تحلیلي تلويزيونهای ماهواره با قانون گريزی -12 – 6جدول 

 جوانان نوجوانان 

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 2/37 73 6/41 23 بلی

 3/62 123 4/59 41 خیر

 111 196 111 69 جمع

 

 ديني واجبات . انجام13 –6

 توزيع فراواني انجام واجبات ديني-13 – 6جدول 

 جوانان نوجوانان 

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 52 112 3/76 53 بلی

 43 94 2/23 16 خیر

 111 196 111 69 جمع

 

 . به تاخیر افتادن و يا بي تفاوتي نسبت به امور مذهبي به دلیل تماشای برنامه های ماهواره ای14 – 6

 توزيع فراواني به تاخیر افتادن و يا بي تفاوتي نسبت به امور مذهبي به دلیل تماشای برنامه های ماهواره -14 – 6جدول 

 جوانان نوجوانان 

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 2/61 113 3/61 42 بلی

 3/39 73 2/39 27 خیر

 111 196 111 69 جمع
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 . تماشای ماهواره و ايجاد ناامیدی و پوچ گرايي15 – 6

 توزيع فراواني تماشای ماهواره ای و ايجاد ناامیدی و پوچ گرايي -15 – 6جدول 

 جوانان نوجوانان 

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 1/31 157 6/32 57 بلی

 9/19 39 4/17 12 خیر

 111 196 111 69 جمع

 

 کیفری محکومیت . سابقه16 – 6

 توزيع فراواني سابقه محکومیت کیفری -16 – 6جدول 

 جوانان نوجوانان 

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 7/3 17 1/11 7 بلی

 3/91 179 9/39 62 خیر

 111 196 111 69 جمع

 

 جوانان و نوجوانان( بیمارپنداری خود و وسواس، اضطراب افسردگي،) عصبي مشکالت بر ماهواره . تاثیر17 – 6

 توزيع فراواني تاثیر ماهواره بر مشکالت عصبي )افسردگي، وسواس، اضطراب و خود بیمارپنداری( نوجوانان و جوانان -17 – 6جدول 

 جوانان نوجوانان 

 درصد فراوانی درصد فراوانی 

 6/27 54 5/14 11 بسیار کم

 2/12 24 2/7 5 کم

 3/13 26 9/15 11 متوسط

 3/17 34 7/21 15 زیاد

 6/29 53 7/41 23 بسیار زیاد

 111 196 111 69 جمع
 

 های تحقیق. آمار استنباطي مرتبط با آزمون فرضیه  7

 رابطه تماشای ماهواره و تحصیالت  : 1 – 4جدول
می باشد، یعنی بین تماشای ماهواره و  56/1در گروه نوجوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و تحصیالت 

 تحصیالت همبستگی وجود دارد. 

می باشد، یعنی بین تماشای ماهواره و  65/1ی و تحصیالت در گروه جوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ا

 تحصیالت همبستگی وجود دارد. 

 : رابطه تماشای ماهواره و جدايي والدين  4 – 4جدول 
در گروه نوجوانان و جوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای در شرایطی که پدر و مادر از هم جدا شده اند باال 

ه گونه ای که جوانان وقت بیشتری را بعلت نبود نظارت، به تماشای برنامه های ماهواره پرداخته و خالء فقدان نظام خانواده و وجود بوده ب

ن آنها کانون گرم خانواده را با تماشای برنامه های ماهواره پر می کرده اند. همچنین برنامه های ماهواره به گونه ای بوده که در جدایی والدی

 یکدیگر به جهت خیانت به یکدیگر و نیز فساد اخالقی و فروپاشی نظام خانواده کامال موثر بوده است.از 
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 : رابطه ماهواره و خشونت  1 – 6جدول 

می باشد، یعنی بین تماشای ماهواره و  59/1در گروه نوجوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و خشونت 

 خشونت همبستگی وجود دارد. 

می باشد، یعنی بین تماشای ماهواره و خشونت  67/1در گروه جوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و خشونت 

 بستگی وجود دارد. هم

  ( مد) ها هنرپیشه : رابطه ماهواره و نوع پوشش 3 – 6جدول 
می باشد، یعنی بین تماشای  76/1در گروه نوجوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و پوشش هنرپیشه ها )مد( 

 ماهواره و مد همبستگی وجود دارد. 

می باشد، یعنی بین مد و  32/1در گروه جوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و پوشش هنرپیشه ها )مد( 

 تماشای ماهواره همبستگی وجود دارد. 

 : رابطه ماهواره و مواد مخدر  4 – 6جدول 

می باشد، یعنی بین تماشای ماهواره و  59/1اد مخدر در گروه نوجوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و مو

 مصرف مواد مخدر همبستگی وجود دارد. 

می باشد، یعنی بین تماشای برنامه های  6/1در گروه جوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و مواد مخدر 

 ماهواره ای و مصرف مواد مخدر همبستگی وجود ندارد. 

 : رابطه ماهواره و مصرف الکل 5 – 6جدول

می باشد، یعنی بین تماشای  54/1در گروه نوجوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و مصرف مشروبات الکی 

 ماهواره و مصرف مشروبات الکلی همبستگی وجود دارد. 

می باشد، یعنی بین تماشای  65/1صرف مشروبات الکلی در گروه جوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و م

 ماهواره و مصرف الکلی همبستگی وجود دارد. 

 : رابطه ماهواره و امور پرخطر جنسي  6 – 6جدول 
می باشد،  69/1در گروه نوجوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و ترغیب شدن به انجام امور جنسی پر خطر 

 بین تماشای ماهواره و ترغیب شدن به انجام امور جنسی پرخطر همبستگی وجود دارد. یعنی 

می باشد،  33/1در گروه جوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و ترغیب شدن به انجام امور جنسی پرخطر 

 ی وجود دارد. یعنی بین تماشای ماهواره و ترغیب شدن به انجام امور جنسی پرخطر همبستگ

 : رابطه ماهواره و شرکت در پارتي  7 –6جدول 
می باشد، یعنی بین تماشای ماهواره  33/1در گروه نوجوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و شرکت در پارتی 

 و شرکت در پارتی همبستگی وجود دارد. 

می باشد، یعنی بین تماشای ماهواره  39/1ه های ماهواره ای و شرکت در پارتی در گروه جوانان میزان همبستگی بین تماشای برنام

 و شرکت در پارتی همبستگی وجود دارد. 

 : رابطه ماهواره و بازماندن از میهماني های خانوادگي  8 – 6جدول 

می باشد، یعنی  33/1در گروه نوجوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و بازماندن از میهمانی های خانوادگی 

 بین تماشای ماهواره و بازماندن از میهمانی های خانوادگی همبستگی وجود دارد. 

بوده و همبستگی 39/1ازماندن از میهمانی های خانوادگی در گروه جوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای وب

 وجود دارد. 

 : رابطه ماهواره و بازماندن از انجام امور منزل  9 – 6جدول 
می باشد ، یعنی بین  63/1در گروه نوجوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و بازماندن از انجام امور منزل 

 بازماندن از انجام امور منزل همبستگی وجود دارد. تماشای ماهواره و 

می باشد ، یعنی بین تماشای  63/1در گروه جوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و بازماندن از انجام امور منزل 

 ماهواره و بازماندن از انجام امور منزل همبستگی وجود ندارد. 
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 و بي تفاوتي نسبت به هنجارهای جامعه : رابطه ماهواره 11 –6جدول

می باشد، یعنی  39/1در گروه نوجوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و بی تفاوتی نسبت به هنجارهای جامعه 

 بین تماشای ماهواره و بی تفاوتی نسبت به هنجارهای جامعه همبستگی وجود دارد. 

می باشد، یعنی  93/1بین تماشای برنامه های ماهواره ای و بی تفاوتی نسبت به هنجارهای جامعه  در گروه جوانان میزان همبستگی

 بین تماشای ماهواره و بی تفاوتی نسبت به هنجارهای جامعه همبستگی وجود دارد. 

 : رابطه تماشای ماهواره و پشت پا زدن به سنت های خانوادگي 11 – 6جدول
می  33/1در گروه نوجوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و پشت پا زدن به سنت های مورد قبول خانواده 

 باشد، یعنی بین تماشای ماهواره و پشت پا زدن به سنت های مورد قبول خانواده همبستگی وجود دارد. 

می  37/1ی ماهواره ای و پشت پا زدن به سنت های مورد قبول خانواده در گروه جوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه ها 

 باشد، یعنی بین تماشای ماهواره و پشت پا زدن به سنت های مورد قبول خانواده همبستگی وجود دارد. 

 : رابطه تماشای ماهواره و اغتشاشات  12 – 6جدول 

می باشد، یعنی بین تماشای  64/1در گروه نوجوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و اغتشاشات و قانون گریزی 

 ماهواره و اغتشاشات و قانون گریزی همبستگی وجود دارد. 

می باشد ، یعنی بین تماشای  77/1زی در گروه جوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و اغتشاشات و قانون گری

 ماهواره و اغتشاشات و قانون گریزی همبستگی وجود دارد. 

 : رابطه بین تماشای ماهواره و انجام واجبات ديني 13 – 6جدول 

، یعنی می باشد 79/1در گروه نوجوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و انجام واجبات اولیه دینی و مذهبی 

 بین تماشای ماهواره و انجام واجبات اولیه دینی و مذهبی همبستگی وجود دارد. 

می باشد، یعنی بین  33/1در گروه جوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و انجام واجبات اولیه دینی و مذهبی 

 وجود دارد. تماشای ماهواره و انجام واجبات اولیه دینی و مذهبی همبستگی 

 : رابطه بین تماشای ماهواره و بي تفاوتي نسبت به انجام امور مذهبي 14 – 6جدول 
در گروه نوجوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و به تاخیر افتادن و یا بی تفاوتی نسبت به انجام امور 

 خیر افتادن و یا بی تفاوتی نسبت به انجام امور مذهبی همبستگی وجود دارد. می باشد، یعنی بین تماشای ماهواره و به تا   69/1مذهبی

در گروه جوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و به تاخیر افتادن و یا بی تفاوتی نسبت به انجام امور مذهبی 

 فاوتی نسبت به انجام امور مذهبی همبستگی وجود دارد. می باشد، یعنی بین تماشای ماهواره و به تاخیر افتادن و یا بی ت 73/1

 : رابطه بین تماشای ماهواره و پوچ گرايي 15 – 6جدول 
می باشد، یعنی بین تماشای ماهواره و پوچ  39/1در گروه نوجوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و پوچ گرایی 

 گرایی همبستگی وجود دارد. 

می باشد، یعنی بین تماشای ماهواره و پوچ  91/1جوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و پوچ گرایی در گروه 

 گرایی همبستگی وجود دارد.

 : رابطه ماهواره و سابقه محکومیت کیفری 16 – 6جدول 

می باشد، یعنی بین تماشای  53/1محکومیت کیفری  در گروه نوجوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و سابقه

 ماهواره و سابقه محکومیت کیفری همبستگی وجود دارد. 

می باشد، یعنی بین تماشای  6/1در گروه جوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و سابقه محکومیت کیفری 

  ماهواره و سابقه محکومیت کیفری همبستگی وجود دارد.

 : رابطه ماهواره و بیماری عصبي 17 – 6جدول 
می باشد، یعنی بین تماشای ماهواره و  56/1در گروه نوجوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای و بیماری عصبی 

 بیماری عصبی همبستگی وجود دارد. 

می باشد، یعنی بین تماشای ماهواره و  69/1و بیماری عصبی در گروه جوانان میزان همبستگی بین تماشای برنامه های ماهواره ای 

 بیماری عصبی همبستگی وجود دارد. 
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 * رابطه بین مدت زمان تماشای ماهواره و تقلید از پوشش هنرپیشه ها 

می باشد،  53/1در گروه نوجوانان میزان همبستگی بین مدت زمان تماشای برنامه های ماهواره ای و تقلید از پوشش هنرپیشه ها 

 یعنی بین مدت زمان تماشای ماهواره و تقلید از نوع پوشش هنرپیشه ها همبستگی وجود دارد. 

می باشد، یعنی  34/1ی ماهواره ای و تقلید از پوشش هنرپیشه ها در گروه جوانان میزان همبستگی بین مدت زمان تماشای برنامه ها

 بین مدت زمان تماشای ماهواره و تقلید از پوشش هنرپیشه ها همبستگی وجود دارد. 

 * رابطه بین مدت زمان تماشای برنامه های ماهواره و مصرف الکل 
می باشد، یعنی بین  66/1ماهواره ای و مصرف مشروبات الکی در گروه نوجوانان میزان همبستگی بین مدت زمان تماشای برنامه های 

 مدت زمان تماشای ماهواره و مصرف مشروبات الکی همبستگی وجود دارد. 

می باشد، یعنی بین  73/1در گروه جوانان میزان همبستگی بین مدت زمان تماشای برنامه های ماهواره ای و مصرف مشروبات الکی 

 مدت زمان تماشای ماهواره و مصرف مشروبات الکلی همبستگی وجود ندارد. 

 رابطه بین مدت زمان تماشای ماهواره و ترغیب شدن به انجام امور پرخطر جنسي 

 39/1روه جوانان میزان همبستگی بین مدت زمان تماشای برنامه های ماهواره ای و ترغیب شدن به انجام اعمال پرخطر جنسی در گ

 می باشد، یعنی بین مدت زمان تماشای ماهواره و ترغیب شدن به انجام اعمال پرخطر جنسی همبستگی وجود دارد. 

 93/1ای برنامه های ماهواره ای و ترغیب شدن به انجام اعمال پرخطر جنسی در گروه جوانان میزان همبستگی بین مدت زمان تماش

 می باشد، یعنی بین مدت زمان تماشای ماهواره و ترغیب شدن به انجام اعمال پرخطر جنسی همبستگی وجود دارد . 

 * رابطه بین مدت زمان تماشای ماهواره و شرکت در پارتي های مختلف 

می باشد،  59/1مبستگی بین مدت زمان تماشای برنامه های ماهواره ای و شرکت در پارتی های مختلف در گروه نوجوانان میزان ه

 یعنی بین مدت زمان تماشای ماهواره و شرکت در پارتی های مختلف همبستگی وجود دارد. 

می باشد ،  37/1ای مختلف در گروه جوانان میزان همبستگی بین مدت زمان تماشای برنامه های ماهواره ای و شرکت در پارتی ه

 یعنی بین مدت زمان تماشای ماهواره و شرکت در پارتی های مختلف همبستگی وجود ندارد. 

 * رابطه بین مدت زمان تماشای برنامه های ماهواره و پشت پا زدن به سنت ها 
می باشد، یعنی  37/1زدن به سنت ها  در گروه نوجوانان میزان همبستگی بین مدت زمان تماشای برنامه های ماهواره ای و پشت پا

 بین مدت زمان تماشای ماهواره و پشت پا زدن به سنت ها همبستگی وجود دارد. 

می باشد ، یعنی  92/1در گروه جوانان میزان همبستگی بین مدت زمان تماشای برنامه های ماهواره ای و پشت پا زدن به سنت ها 

 زدن به سنت ها همبستگی وجود ندارد. بین مدت زمان تماشای ماهواره و پشت پا 

 * رابطه بین مدت زمان تماشای برنامه های ماهواره و قانون گريزی 
می  31/1در گروه نوجوانان میزان همبستگی بین مدت زمان تماشای برنامه های ماهواره ای و قانون گریزی و شرکت در اغتشاشات 

 ن گریزی و شرکت در اغتشاشات همبستگی وجود دارد. باشد، یعنی بین مدت زمان تماشای ماهواره و قانو

می  35/1در گروه جوانان میزان همبستگی بین مدت زمان تماشای برنامه های ماهواره ای و قانون گریزی و شرکت در اغتشاشات 

 باشد، یعنی بین مدت زمان تماشای ماهواره و قانون گریزی و شرکت در اغتشاشات همبستگی وجود ندارد. 

 ديني واجبات انجام به نسبت تفاوتي بي و ماهواره های برنامه تماشای زمان مدت بین بطه* را

رابطه بین مدت زمان تماشای برنامه های ماهواره و بی تفاوتی نسبت به انجام واجبات دینی در گروه نوجوانان میزان همبستگی بین 

می باشد، یعنی بین مدت زمان تماشای ماهواره و  93/1مدت زمان تماشای برنامه های ماهواره ای و بی تفاوتی نسبت به انجام واجبات دینی 

 ت به انجام واجبات دینی همبستگی وجود دارد. بی تفاوتی نسب

می  95/1درگروه جوانان میزان همبستگی بین مدت زمان تماشای برنامه های ماهواره ای و بی تفاوتی نسبت به انجام واجبات دینی 

 باشد ، یعنی بین مدت زمان تماشای ماهواره و بی تفاوتی نسبت به انجام واجبات دینی همبستگی وجود دارد. 

 * رابطه بین مدت زمان تماشای برنامه های ماهواره و پوچ گرايي 
می باشد، یعنی بین  96/1در گروه نوجوانان میزان همبستگی بین مدت زمان تماشای برنامه های ماهواره ای و ناامیدی و پوچ گرایی 

 مدت زمان تماشای ماهواره و ناامیدی و پوچ گرایی همبستگی وجود دارد. 

می باشد، یعنی بین  411/1ان میزان همبستگی بین مدت زمان تماشای برنامه های ماهواره ای و ناامیدی و پوچ گرایی درگروه جوان

 مدت زمان تماشای ماهواره و ناامیدی و پوچ گرایی همبستگی وجود ندارد. 
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 .  جمع بندی پژوهش 8
 اثیر بسیار زیادی در ایجاد خشونت در نوجوانان و جوانان نخستین یافته ی این پژوهش حاکی از آن است که فیلم های ماهواره ای ت

 دارد . به عبارت دیگر بین تماشای برنامه های ماهواره ای و رفتار خشونت آمیز در نوجوانان و جوانان همبستگی وجود دارد. 

 پوشش نوع از جوانان و نوجوانان تقلید در زیادی تاثیر ای ماهواره های فیلم که است آن از حاکی پژوهش این ی یافته دومین 

 .ددار وجود همبستگی جوانان و نوجوانان در مدگرایی و ای ماهواره های برنامه تماشای بین دیگر عبارت به.  دارد ها برنامه این های هنرپیشه

 مصرف به جوانان و نوجوانان گرایش در زیادی بسیار تاثیر ای ماهواره های فیلم که است آن از حاکی پژوهش این ی یافته سومین 

 .دارد وجود همبستگی الکلی مشروبات مصرف به تمایل و ای ماهواره های برنامه تماشای بین دیگر عبارت به.  دارد الکلی مشروبات

  انجام چهارمین یافته ی این پژوهش حاکی از آن است که فیلم های ماهواره ای تاثیر بسیار زیادی در گرایش نوجوانان و جوانان به

 امور جنسی پرخطر دارد. به عبارت دیگر بین تماشای برنامه های ماهواره ای و تمایل به انجام امور جنسی پرخطر همبستگی وجود دارد.

  پنجمین یافته ی این پژوهش حاکی از آن است که فیلم های ماهواره ای تاثیر بسیار زیادی در گرایش نوجوانان و جوانان به شرکت

مختلف دارد . به عبارت دیگر بین تماشای برنامه های ماهواره ای و تمایل به شرکت در پارتی های مختلف در نوجوانان و جوانان  در پارتی های 

 همبستگی وجود دارد.

 و بوده موثر مخدر مواد به نوجوانان وجوانان گرایش در ای ماهواره های فیلم که است آن از حاکی پژوهش این ی یافته ششمین 

 . دارد وجود مخدر مواد به گرایش و ای ماهواره های برنامه تماشای بین همبستگی

 های میهمانی از جوانان و نوجوانان بازماندن در زیادی تاثیر ای ماهواره های فیلم که است آن از حاکی پژوهش این ی یافته هفتمین 

 همبستگی جوانان و نوجوانان در خانوادگی های میهمانی از بازماندن و ای ماهواره های برنامه تماشای بین دیگر عبارت به. دارد خانوادگی

 .دارد وجود

 هب نسبت جوانان و نوجوانان تفاوتی بی در زیادی تاثیر ای ماهواره های فیلم که است آن از حاکی پژوهش این ی یافته هشتمین 

 جوانان و در نوجوانان جامعه، هنجارهای به نسبت تفاوتی بی و ای ماهواره های برنامه تماشای بین دیگر عبارت به. دارد جامعه هنجارهای

 .دارد وجود همبستگی

 هب نسبت جوانان و نوجوانان ترغیب در زیادی بسیار تاثیر ای ماهواره های فیلم که است آن از حاکی پژوهش این ی یافته نهمین 

بی بند وباری و اشاعه فساد اخالقی در  و ای ماهواره های برنامه تماشای بین دیگر عبارت به. دوستی با جنس مخالف و روابط نامشروع دارد

دارد و همچنین موجب تزلزل بنیاد خانواده و ایجاد فساد اخالق  حتی در  وجود همبستگی جوانان و نوجوانان در بین جامعه و بلوغ زود رس،

 بین والدین آنها می شود.

 تنسب جوانان و نوجوانان زدن پا پشت در زیادی بسیار تاثیر ای ماهواره های فیلم که است آن از حاکی پژوهش این ی یافته دهمین 

 خانواده، قبول مورد های سنت به زدن پا پشت و ای ماهواره های برنامه تماشای بین دیگر عبارت به. دارد خانواده قبول مورد های سنت به

 .دارد وجود همبستگی جوانان و نوجوانان در

 یگریز قانون به جوانان و نوجوانان گرایش در زیادی تاثیر ای ماهواره های فیلم که است آن از حاکی پژوهش این ی یافته یازدهمین 

 جوانان و نوجوانان در اخیر اغتشاشات انجام و گریزی قانون و ای ماهواره های برنامه تماشای بین دیگر عبارت به. دارد اخیر اغتشاشات و

 .دارد وجود همبستگی

 سبتن جوانان و نوجوانان تفاوتی بی در زیادی بسیار تاثیر ای ماهواره های فیلم که است آن از حاکی پژوهش این ی یافته دوازدهمین 

 در مذهبی، امور درانجام تفاوتی بی و انداختن تاخیر به و ای ماهواره های برنامه تماشای بین دیگر عبارت به. دارد مذهبی امور انجام به

 .دارد وجود همبستگی جوانان و نوجوانان

 به جوانان و نوجوانان گرایش در زیادی بسیار تاثیر ای ماهواره های فیلم که است آن از حاکی پژوهش این ی یافته سیزدهمین 

 تگیهمبس جوانان و نوجوانان در گرایی پوچ و ناامیدی احساس و ای ماهواره های برنامه تماشای بین دیگر عبارت به.  دارد گرایی پوچ و ناامیدی

 .دارد وجود

  چهاردهمین یافته ی این پژوهش حاکی از آن است که فیلم های ماهواره ای تاثیر زیادی در ایجاد بیماری های عصبی نوجوانان و

 رجوانان دارد. به عبارت دیگر بین تماشای برنامه های ماهواره ای و بیماری های عصبی )وسواس، اضطراب، افسردگی و خود بیمار پنداری( د

 نوجوانان و جوانان همبستگی وجود دارد.

  پانزدهمین یافته ی این پژوهش حاکی از آن است که فیلم های ماهواره ای تاثیر زیادی در سابقه محکومیت کیفری نوجوانان و

 گی وجود دارد.جوانان دارد. به عبارت دیگر بین تماشای برنامه های ماهواره و سابقه محکومیت کیفری در نوجوانان و جوانان همبست
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 گیری بحث و نتیجه .9

با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق می توان چنین استنباط نمود که منشا برخی از جرایم و بزهکاری ها در بین نوجوانان و جوانان، 

در تاثیرات ناشی از پخش برنامه های ماهواره ای می باشد از آنجایی که جامعه آماری پژوهش حاضر نوجوانان و جوانان بوده و تاثیر ماهواره 

 ترهای مورد نظر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته، از پژوهش مذکور نتایج ذیل حاصل گردیده است. پارام

در گروه سنی نوجوانان با نگرش به رابطه بین تماشای برنامه های ماهواره ای با خشونت، تقلید از پوشش هنرپیشه ها، مصرف مشروبات 

های و بیماری های عصبی می توان چنین نتیجه گرفت که بین تماشای برنامه های  الکلی ترغیب به اعمال پرخطر جنسی، شرکت در پارتی

ماهواره ای و گسترش فساد و فحشا رابطه وجود دارد. ضمن این که بین مدت زمان تماشای برنامه های ماهواره ای و تقلید از پوشش هنرپیشه 

به رفتارهای پرخطر جنسی رابطه وجود دارد بدین معنی که هر قدر  ها، مصرف مشروبات الکلی، شرکت در پارتی های مختلف و ترغیب شدن

میزان استفاده از ماهواره بیشتر شده است، مدگرایی، مصرف مشروبات الکلی و ترغیب شدن نسبت به امور جنسی نیز بیشتر گردیده است. در 

دن از میهمانی های خانوادگی، بازماندن از انجام امور منزل، بی همین گروه سنی با توجه به رابطه بین تماشای برنامه های ماهواره ای با بازمان

تفاوتی نسبت به هنجارهای جامعه و پشت پا زدن به سنت های مورد قبول خانواده، می توان نتیجه گرفت که بین تماشای ماهواره و سست 

و پشت پا زدن به سنت ها نیز رابطه وجود دارد به  شدن بنیادهای خانوادگی رابطه وجود دارد. ضمن اینکه بین مدت زمان تماشای ماهواره

 [.12این معنی که هر اندازه که مدت زمان تماشای ماهواره بیشتر شده است، پشت پا زدن به سنت ها نیز بیشتر گردیده است ]

ر ات، بی تفاوتی و به تاخیدرهمین گروه سنی با توجه به رابطه بین تماشای برنامه های ماهواره ای با قانون گریزی های پس از انتخاب

افتادن امور مذهبی و همچنین ناامیدی و پوچ گرایی می توان چنین استنباط نمود که تماشای ماهواره موجب کمرنگ شدن ارزش های دینی 

ی و ات، بی تفاوتمی شود. ضمن اینکه با توجه به رابطه بین مدت زمان تماشای ماهواره با قانون گریزی و اغتشاشات پس از انتخاب و اعتقادی

به تاخیر افتادن انجام امور مذهبی و ناامیدی و پوچ گرایی می توان نتیجه گرفت که هرچه تماشای ماهواره بیشتر شده است، قانون گریزی، 

 [.13به تاخیر افتادن انجام امور مذهبی و ناامیدی و پوچ گرایی نیز بیشتر گردیده است]

ه بین تماشای برنامه های ماهواره ای با خشونت، تقلید از پوشش هنرپیشه ها، مصرف مشروبات در گروه سنی جوانان با نگرش به رابط

الکلی ترغیب به اعمال پرخطر جنسی، شرکت در پارتی های مختلف و بیماری عصبی می توان چنین نتیجه گرفت که بین تماشای برنامه 

این که بین مدت زمان تماشای برنامه های ماهواره ای و تقلید از پوشش های ماهواره ای و گسترش فساد و فحشا رابطه وجود دارد. ضمن 

هنرپیشه ها، ترغیب شدن به رفتارهای پرخطر جنسی، رابطه وجود دارد بدین معنی که هر قدر میزان استفاده از ماهواره بیشتر شده است، 

 [.14مدگرایی، ترغیب شدن نسبت به امور جنسی پرخطر نیز بیشتر گردیده است]

در همین گروه سنی با توجه به رابطه بین تماشای برنامه های ماهواره ای با بازماندن از میهمانی های خانوادگی، بازماندن از انجام 

امور منزل، بی تفاوتی نسبت به هنجارهای جامعه و پشت پا زدن به سنت های مورد قبول خانواده، می توان نتیجه گرفت که بین تماشای 

 [.15شدن بنیادهای خانوادگی رابطه وجود دارد]ماهواره و سست 

در همین گروه سنی با توجه به رابطه بین تماشای برنامه های ماهواره ای با قانون گریزی های پس از انتخابات، بی تفاوتی و به تاخیر 

موجب کمرنگ شدن ارزش های دینی  افتادن امور مذهبی و همچنین ناامیدی و پوچ گرایی می توان چنین استنباط نمود که تماشای ماهواره

وتی او اعتقادی     می شود. ضمن اینکه با توجه به رابطه بین مدت زمان تماشای ماهواره با قانون گریزی و اغتشاشات پس از انتخابات و بی تف

 ن گریزی و به تاخیر افتادن انجامو به تاخیر افتادن انجام امور مذهبی می توان نتیجه گرفت که هرچه تماشای ماهواره بیشتر شده است، قانو

امور مذهبی نیز بیشتر گردیده است و یکسری رفتارهای خارج از فرهنگ و عرف جامعه ما، فساد اخالقی، دوستی با جنس مخالف به منظور 

ث تزلزل نظام و بنیان روابط نامشروع،  تجمل گرایی؛ جنبه عرف پیدا کرده و سعی در جا انداختن آن به عنوان هنجار اجتماعی داشته و باع

 [.16خانواده شده است ]
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