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و ) اجتماعی -فرهنگیخانوادگی، دینی، (هاي جمعی  مطالعه رابطه پایبندي به ارزش ،هدف پژوهش حاضر

با  )هاي اجتماعی مجازي اي، اینترنت، شبکه ماهوارههاي  تلویزیون، شبکه(هاي ارتباط جمعی  استفاده از رسانه

جامعه . ه استروش تحقیق این مطالعه، پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام شد .است رفتارهاي پرخطر

که  اند دادهتشکیل  1395- 96تحصیلی  آماري پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال

بندي  گیري طبقه دانشجو به صورت نمونه 370تعداد  ،از این جامعه آماري. نفر است 7000بر با تعداد آنها برا

پایگاه  و هاي پژوهش حاکی از آن است که بین متغیرهاي جنس، وضعیت تأهل یافته .ندا گردیده شده انتخاب 

بین متغیرهاي میزان استفاده از  ،همچنین. با رفتارهاي پرخطر تفاوت معناداري وجود دارد اجتماعی - اقتصادي

در مجموع، متغیرهاي . هاي جمعی با رفتارهاي پرخطر رابطه معناداري وجود دارد ها و پایبندي به ارزش رسانه

هاي  اجتماعی و میزان استفاده از شبکه - فرهنگیهاي خانوادگی، دینی،  پایبندي به ارزش(مستقل وارد شده 

درصد از تغییرات رفتارهاي پرخطر دانشجویان را  32اند  پژوهش توانسته در مدل رگرسیونی) اجتماعی مجازي

  .تبیین کنند
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  مقدمه

 ایـران  گـذار  حـال  در جامعـه  در جهانی نوین به نظم نسبت پذیري جامعه فرایند تأخر و جمعیت ساخت جوانی

 دلیل به توانند نمی که جوانانی زمینه، در این . است شده منجر نوجوانان و جوانان بزهکاري مسئله به رشد ، معاصر

 تمـایالت  اجتمـاعی،  نظام بر ساختی حاکم فضاي نابسامانی و پذیري جامعه عوامل و عملکرد کارگزاران ضعف

 رفتارهـاي  و مـی شـوند  کشـیده   نـاهمنوایی  به ناگزیر نمایند، هدایت بهنجار و رفتارهاي همنوا سوي به را خود

 عمق، بر حسب که دارد مختلفی انواع جوانان بزهکارانه رفتارهاي. دهند می بروز خود از اي بزهکارانه و انحرافی

 و مـواد  سوء مصرف الکـل  مسلحانه، سرقت عنف، به تجاوز شدید مانند هاي بزهکاري به آن پیامدهاي و شدت

 هـاي  دزدي و خصوصـی  و عمـومی  امـوال  تخریب مدرسه، و خانواده از فرار  نظیر مالیم هاي بزهکاري و مخدر

 عنـوان  با که شدید رفتارهاي بزهکارانه به پژوهش این در ).2: 1393احمدي و معینی، ( شوند می کوچک تقسیم

  .شود می پرداخته شوند، نامیده می "پرخطر رفتارهاي"

 افراد و رفتار این در درگیر فرد براي تنها نه که گیرد می دربر را رفتارها از اي سلسله پرخطر، رفتار گسترده مفهوم

 شـود  می نیز دیگر گناه بی افراد به غیرعمدي اتصدم باعث بلکه آورد، می بار به جدي هاي زیان وي زندگی مهم

مخـرب  منفـی و  و نتـایج  این گونه رفتارها احتمال پیامـدها   ،در واقع). 15: 1392کاظمینی و مدرس غروري، (

اعمـال  پرخطـر نظیـر   رفتارهـاي   ).2003کار و گـرور،  (دهد  جسمی، روانی و اجتماعی را براي فرد افزایش می

آور،  نشـاط داروهـاي  مخـدر و  تعمال دخانیات، مصرف الکل و مـواد  خشونت و درگیري فیزیکی با دیگران، اس

جوانـان  در نوجوانـان و  اضطراب توانند سبب افزایش  ی هستند که میجنسی، همه از رفتارهایرفتارهاي پرخطر 

همکـاران،  نفس و  آتش(فراهم آورند ها و حتی مرگ زودرس  انواع بیماريآنان به  يو زمینه را براي ابتال وندش

1393 :219.(  

در برخـی   اخـتالل  نتیجـه  در جوانـان  بـین  در آنهـا  و شیوع جوانی و نوجوانی سنین در پرخطر رفتارهاي وقوع

. اسـت هـاي جمعـی    از مهمترین این مـوارد، پایبنـدي بـه ارزش   . باشد می متعددي عوامل از ناشی و ها مکانیسم

    اجتمـاعی  اساسـی زنـدگی   و الزم رکـن ) هاي خانوادگی، دینی، اجتمـاعی  ارزش(هاي جمعی  پایبندي به ارزش

زیرا  باشد، داشته جوانان بین در پرخطر بازدارندگی رفتارهاي در مهمی نقش تواند می آن از مندي و بهره می باشد

که در گرایش بـه ایـن گونـه    عامل دیگري  .باشد هاي مختلفی می بحران با همراه و گذار دوره یک جوانی، دوره
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نـواع رفتارهـاي پرخطـر دخیـل     ها در گرایش بـه ا  رسانه. هاي ارتباطی است نقش دارد، استفاده از رسانهرفتارها 

افراد مستعد ارتکاب جرم توانایی تشدید احساس ناامنی، ترویج بزهکاري و تشویق  ،ها از یک سو رسانه. هستند

زندگی سالم، در کاهش وقـوع   رسانی مسئوالنه و ترویج الگوهاي با ایفاي نقش اطالع ،و از سوي دیگررا دارند 

  ).6: 1395هرابی و همکاران، م(تامین احساس امنیت موثرند جرم و 

هـاي   ارزشجویان و ارتباط آن با پایبندي بـه  هدف پژوهش حاضر، مطالعه میزان رفتارهاي پرخطر در بین دانش 

 ،حاضـر  حـال  درتوان گفـت کـه    اهمیت و ضرورت پژوهش نیز می مورددر  .اي است جمعی و مصرف رسانه

 اصالح زمینه این در جوانان گرایش و بینش اگر و ماست جامعه اصلی معضالت از یکی پرخطر رفتارهاي مسئله

 رفتارهـاي  بـه  آنهـا  گـرایش  و دالیل مطالعه ،رو  این از .داشت خواهد دنبال به را بسیاري منفی پیامدهاي نشود،

ـ  و جوانـان  گرایش که چرا است؛ برخوردار فراوانی ضرورت و اهمیت از پرخطر، ـ دانشـجویان   خصـوص ه ب ه ب

 بـراي  هـم  اي گسترده مشکالت بروز باعث جامعه پیشرفت و توسعه اصلی عوامل و نیروها و سازان آینده عنوان

  .شد خواهد جامعه براي هم و فرد خود

  پیشینه پژوهش

دهد که تفاوت معناداري بین میانگین رفتارهاي پرخطـر پسـران    نشان می )1392(نیا  هاي پژوهش علیوردي یافته

وجود دارد و به طور کلی میانگین تمـامی ابعـاد رفتارهـاي     )1/31(پرخطر دختران ین رفتارهاي و میانگ) 1/63(

هـاي   نتـایج حاصـل از تحلیـل     .باشـد  بیشتر از دختران مـی ) به غیر از اقدام به خودکشی(پرخطر در میان پسران 

در مـدل   رگرسیونی چندگانه ابعاد رفتارهاي پرخطر نشان داده است کـه از میـان تمـامی متغیرهـاي وارد شـده     

رگرسیونی، پیوند افتراقی تنها متغیري بوده است که با تمام ابعاد رفتارهاي پرخطر ارتبـاط مسـتقیم و معنـاداري    

درصد از نوسانات متغیـر رفتارهـاي پرخطـر را توضـیح      55داشته است و متغیرهاي این تحقیق قادر بوده است 

  .دهد

وامل اجتماعی موثر بر گـرایش دانشـجویان بـه رفتارهـاي     ع"اي با عنوان  در مطالعه) 1393(ستار و همکارانش 

هاي غیرمجاز و مصـرف   ها و فیلم تماشاي سایت مصرف سیگار،نشان دادند که  "هاي اجتماعی پرخطر و آسیب

هـا نشـان داد متغیـر     نتایج آزمون فرضیه ،همچنین. باشد قلیان داراي بیشترین میزان شیوع در بین دانشجویان می
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 -31/0و متغیر سازگاري اجتماعی بـا میـزان ضـریب همبسـتگی      15/0با میزان ضریب پیرسون فشار اجتماعی 

  .داراي روابط معنادار آماري با متغیررفتارهاي پرخطر هستند

، مـواد مخـدر،   )شـاخص کـل  (رفتارهاي پرخطر در شان نشان دادند که  در مطالعه) 1393(افشانی و همکارانش 

ی، رابطه با جنس مخالف و رانندگی خطرناك تفاوت معناداري بـین زنـان و   الکل، سیگار، خشونت، رفتار جنس

شـاخص  (  رفتارهـاي پرخطـر  در  ،همچنین. مردان وجود دارد که در مردان به طور معناداري از زنان بیشتر است

کـه در مجردهـا بـه طـور     ها وجود دارد  ، سیگار و رانندگی خطرناك تفاوت معناداري بین مجردها و متأهل)کل

 میـزان  بـا  پرخطـر  رفتـار  هاي مؤلفه بین که داد نشان نیز پیرسون آماري آزمون. ها بیشتر است متأهلمعناداري از 

  .دارد وجود معناداري و منفی رابطه دینداري

مـوزان نوجـوان دختـر و پسـر شـهر      آ رفتارهاي پرخطر در بین دانش"با عنوان ) 1394(هاي پژوهش رشید  یافته

و  کاري در بیرون از خانـه  ی، کتکحاکی از آن است که تجربه کشیدن قلیان، کشیدن سیگار، رابطه جنس "تهران

میـانگین   ضـمن ایـن کـه   . انان بودندگیرترین رفتارهاي پرخطر در میان نوجو تجربه مصرف الکل به ترتیب همه

  .رفتارهاي پر خطر در بین پسران بیشتر از دختران بود

 پرخطـر  رفتارهـاي  و اجتمـاعی  هاي مهارت رابطه بررسی"با عنوان ) 1394(هاي پژوهش احمدي و معینی  یافته

 هنجارهـا،  بـه  تعهـد  دوسـتان،  و دلبستگی بـه خـانواده   بین نشان داد کهنیز  "شیراز شهر موردي مطالعه :جوانان

 ،نهمچنی. دارد وجود معناداري هطراب پرخطر رفتارهاي و اجتماعی هاي مهارت اخالقی، اصول به باور مشارکت،

 وجـود  معنـاداري  تتفـاو  خانواده ساختار اجتماعی، طبقه تأهل، وضعیت جنس،ن بی رطپرخ رفتارهاي لحاظ به

  .نشد مشاهده معناداري رابطه رفتارهاي پرخطر و بین سن، تحصیالتاما  ،داشت

هاي  آسیبط و پیوندهاي خویشاوندي بر میزان تاثیر رواب"عنوان  بااي  در مطالعه) 1394(نایبی و لطفی خاچکی 

خانواده  به افراد و وابستگی تعلق میزان اندازه هر ها اغلب استان نشان دادند که در "هاي کشور اجتماعی در استان

 آن در اجتمـاعی  و انحرافـات  هـا  آسـیب  میـزان  باشد، خانواده کمتر ثباتی بی و گسستگی و بیشتر شان و بستگان

 .بود کمتر خواهد ها استان

هـاي رفتـاري    شـناختی نابهنجـاري   سـنجش جامعـه  "بـا عنـوان   ) 1395(هاي پـژوهش ایمـان و همکـاران     یافته

هاي مذهبی و ارتباط صـمیمی   حاکی از آن است که با افزایش پایبندي ")شهر شیراز: مورد مطالعه(آموزان  دانش

 .شود آموزان کاسته می هاي رفتاري دانش با اعضاي خانواده، از میزان نابهنجاري
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حـاکی از آن  ) 2003(و همکاران  ٣مئکرنان و) 2003(و همکاران  ٢، واالس)2001(و همکاران  ١هاي کونیگ یافته

 معکوسـی  رابطه معنادار) به عنوان بعدي از رفتارهاي پرخطر(است که بین متغیرهاي دینداري و مصرف سیگار 

  .کنند وجود دارد؛ یعنی با افزایش میزان دینداري افراد، آنها کمتر به کشیدن سیگار سوق پیدا می

کننده در پیشگیري از رفتارهاي پرخطر حـاکی از   عوامل محافظت پیرامون) 2005(و همکارانش  ٤هاي تاکر یافته

هـاي   هاي مدرسه، مشارکت در فعالیـت  هاي دینی، مشارکت در فعالیت آن است که دینداري و پایبندي به ارزش

ورزشی، برخورداري از سالمت روانی، برخورداري از ارتباط مناسب با والدین، نگرش منفـی نسـبت بـه سـوء     

  .در و حمایت اجتماعی باال، نقش مهمی در پیشگیري از رفتارهاي پرخطر دارندمصرف مواد مخ

" ها و رفتارهاي جنسی نوجوانان ها بر نگرش  تاثیر رسانه"در پژوهشی با عنوان ) 2005(و همکارانش  ٥اسکوبار

رفتارهـاي جنسـی   کنند، تمایل بـه   هاي با محتواي جنسی را تماشا می نشان دادند که نوجوانانی که بیشتر برنامه

  .افراطی دارند و نگرش آنان نسبت به رفتار جنسی قبل از ازدواج مثبت است

در پژوهشی به بررسی ارتباط بین حمایت اجتمـاعی دریافـت شـده از سـوي     ) 2006(و همکارانش   ٦اسپرینگر

دوره متوسـطه در  آمـوز   نفر دانـش  930والدین و انسجام اجتماعی در مدرسه با انجام رفتارهاي پرخطر در میان 

آمـوزان دختـر کـه حمایـت اجتمـاعی کمتـري از        هاي آنها نشان داد که دانش یافته. اند کشور السالوادور پرداخته

آمـوزان بـا    دانـش  .والدین خود دریافت کرده بودند، احتمال بیشتري براي ارتکاب در رفتارهاي پرخطر داشـتند 

در این . کردند و الکل مصرف می نداراي افکار خودکشی بودداشتن انسجام اجتماعی کمتر، به احتمال بیشتري د

  .موزان پسر داراي رفتارهاي پرخطر بیشتري بودندآ مطالعه، دانش

 پیونـدهاي حـاکی از آن اسـت کـه     "مجـرم نوجـوان  "شان با عنوان  در پژوهش) 2013( ٧هاي چوي و چان یافته

. دهـد  افـزایش  را بزهکاري و سرقت ارتکاب به تمایل تواند می حقوقی نظام به منفی نگرش و والدین با ضعیف

 بـه  تواننـد  می حقوقی نظام به نسبت روشن درکی از برخورداري و فرزندان با والدین مناسب پیوندهاي ،بنابراین

  .کنند عمل بزهکاري و جرم از کننده پیشگیري عوامل عنوان

                                                           
1. Koenig 
2. Wallace 
3. Nonnemaker 
4. Tucker 
5. Escobar 
6. Springer 
7. Chui & Chan 
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   پژوهش وب نظريچچار

  نظریه کنترل اجتماعی

 بـا  شـدن  همنـوا  و سـازگار  جهـت  در تالش و هنجارها و هاارزش با آشنایی جامعه، هر در زندگی روش و راه

 چـه  اگـر  امـا  .شـود  مـی  آموختـه  جامعـه  آن افـراد  بـه  پـذیري  جامعـه  یندافر طی ، شده پذیرفته رفتاري الگوهاي

 سـازگاري  عدم صورت در و است اختیاري هماهنگی، این ولی ،آموزد می را شدن همنوا چگونگی پذیري جامعه

 خواهـد  نیـاز  هنجارهـا  و ها ارزش از تبعیت به افراد اجبار جهت اجتماعی کنترل هاي مکانیسم به افراد، داوطلبانه

 رفتـار  سپس و شده آموخته افراد به اجتماعی هنجارهاي و ها ارزش پذیري جامعه یندافر طی بهتر، عبارت  به .شد

 و محسـوس  عوامـل  مجمـوع  بـه  اجتمـاعی  کنتـرل  .گیـرد  مـی  قـرار  نظارت تحت اجتماعی کنترل طریق از آنها

 است موانعی مجموع ،همچنین .برد می کار به خود معیارهاي حفظ جهت در جامعه که شود می گفته ینامحسوس

دورکیم و  ).147-148: 1395ایمان و همکاران، ( دهدمی قرار آنها راه سر کجروي از افراد جلوگیري قصد به که

  .هستند حوزه کنترل اجتماعیپردازان  دو تن از مهمترین نظریه ١هیرشی

 بـه  را جامعـه  یـک  افراد که کششی نیروي معناي به اجتماعی همبستگی اي جامعه در اگر که است معتقددورکیم 

 و می شـوند  همراه هنجارها و ها ارزش با زیاد احتمال به آن اعضاي باشد، قوي زند می پیوند یا کرده نزدیک هم

 مسـیر  در حرکـت  از اسـت  ممکـن  باشـد،  ضـعیف  اجتماعی همبستگی اگر اما کرد؛ خواهند رفتار آنها با مطابق

 کـه  دانسـت  باید ).62: 1393دورکیم، ( شوند کشیده مجرمانه رفتار سوي به و شده منحرف هنجارها و ها ارزش

 قـوت  دهنـده  نشـان  جهـاتی،  از جامعـه  یـک  در خـانوادگی، دینـی، فرهنگـی و اجتمـاعی     پیونـدهاي   و روابـط 

نایبی و لطفـی  ( شود جامعه در اجتماعی هاي آسیب میزان کنترل باعث تواند و می است اجتماعی هاي همبستگی

  ).8: 1394خاچکی، 

که کند هیرشی فرض می. باشدترین نظریه کنترل اجتماعی، نظریه پیوند اجتماعی هیرشی میمهمترین و معروف

نیست که سوال اصلی هیرشی این . نحرافی استبه طور طبیعی آماده انجام دادن عمل ابشر ذاتاً ضد اجتماعی و 

پیونـد  . شـوند  چرا بعضی از افراد منحرف نمی شوند، بلکه سوال او این است کهچرا بعضی از افراد منحرف می

 بر. کند انحرافی کنترل مییشات طبیعی افراد را به رفتارهاي کند و گرام کنترل عمل میسمثل یک مکانی اجتماعی

                                                           
1. Hirshchi 



7 

 

 ضـعیف یـا   جامعـه  با فرد اتصال یا پیوند که دهدمی رخ بزهکارانه هنگامی اعمال ،اساس نظریه پیوند اجتماعی

دیگران  به وابستگی دهد، می شکل را این پیوند که عناصري مهمترین. )1997جانگر و مارشال، ( شودمی شکسته

نظریه پیوند اجتماعی هیرشی  ).121: 1387ممتاز، (رود  می شمار به هنجارها درونی کردن اصلی مبناي که است

پیوستگی به صورت پیوند احساسی افـراد بـا   . باشدمی ٤باورو  ٣، مشغولیت٢، تعهد١داراي چهار عنصر پیوستگی

تعهد از نقطه ). 2006، ٥رایدنور و همکاران(شود دیگران مهم مثل خانواده، دوستان و بستگان نزدیک تعریف می

به این معنـی کـه مـا وقـت و انـرژي در راه       ؛شناسی است در روان 6شناختی مفهوم خود نظر هیرشی بعد جامعه

فـردي کـه بـه    . کنـیم  و داشتن شهرت خوب در میان دیگران صـرف مـی   مانند تحصیل، کار دستیابی به اهدافی

موقعیتی که با کوشش براي خود بـه دسـت    به منظور حفظ ،هاي متعارف در زندگی روزمره متعهد باشد فعالیت

معموالً کسانی که درگیر کار،  به این معناست که مشغولیت. اندازد کند و خود را به خطر نمی آورده کجروي نمی

کنند کـه هنجارشـکنی    کمتر فرصت پیدا می ،زندگی خانوادگی، سرگرمی، مشارکت اجتماعی و امثال این هستند

شناسان اجتماعی  به همین دلیل آسیب. آورند رفتاري روي می بیکار هستند بیشتر به کجبرعکس، کسانی که . کنند

هاي تحصیل، انجام خدمت وظیفـه و فـراهم بـودن امکانـات ورزشـی، باعـث کـاهش         معتقدند که افزایش سال

هـاي   ارزش عنی هر چه قدر که میـزان اعتقـاد بـه   در انتها باور ی. شود رفتاري و بزهکاري در میان جوانان می کج

فردي که خـود را  . شود رفتاري در فرد بیشتر می تر باشد، احتمال بروز کج اخالقی و هنجارهاي فرهنگی ضعیف

تحت تأثیر اعتقادات معمول در جامعه نبیند، هیچ وظیفه اخالقی نیز براي همنوایی با قوانین رسمی و غیررسمی 

با استفاده از نظریـه کنتـرل    ،در مجموع ).47-48: 1395 پور، زاده اقدم و عدلی رسول( کند براي خود تصور نمی

توان گفت که هر چه پیوند افراد به خانواده و نهادهاي اجتماعی مثل دین باال باشد فرد کمتر دچـار   اجتماعی می

به عبارت دیگر، هر چـه پایبنـدي افـراد بـه     . کند هاي جامعه تخطی نمی شود و از هنجارها و ارزش کجروي می

  .شوند اجتماعی باال باشد، افراد کمتر رفتارهاي پرخطر را مرتکب می -خانوادگی، دینی و فرهنگی هاي ارزش

  اي و رفتارهاي پرخطر مصرف رسانه

                                                           
1. Attachment 
2. Commitment 
3. Involvement 
4. Belief 
5. Ridenour and et al 
6. Ego 
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افکار  دهی جهت در اي کننده تعیین و بسزا تأثیر و اند کرده بشر نفوذ زندگی در اي گسترده شکل به ها رسانه امروزه

 گسـترش  جامعـه،  در خشـونت  بروز عوامل اصلی از یکی که باورند این بر پژوهشگران از برخی. عمومی دارند

 ماجراهـاي  و خوردهـا  و زد و کشـتار  هاي صحنه حاوي فشرده هاي لوح فراوانی و از تلویزیون خشونت نمایش

 تماشـاي  و راهزنـی  و سرقت اعتیاد،: جمله از دیگر اجتماعی انحرافات بین پژوهشگرانهمچنین، . است خونین

 تصویر به را دخانیات مصرف که تلویزیون هاي برنامهعالوه بر این، . اند یافته رابطه تلویزیونی آمیز خشونت هبرنام

 بـین  مطالعـات  از برخـی  که طور  همان -شوند کشیدن سیگار به نوجوانان تشویق موجب است ممکن ، کشند می

مهرابـی و  (ارتبـاط یافتنـد    هـا  فـیلم  در سـیگار  کشـیدن  هـاي  صحنه نمایش و جوانان در کشیدن سیگار افزایش

 مجرد و متأهل افراد در ماهواره تماشاي که داد نشان هم )1392(مطالعه عبدي همچنین،  ).6-7: 1395همکاران، 

 و اینترنت از استفاده امروزه که است حالی در این. دارد پرخطر جنسی روابط ایجاد در زیادي نقش میزان یک به

 که آنچه محتواي بر لزوماً و دنکن می ایفا جوانان فراغت اوقات گذران در زیادي نقش مجازي اجتماعی هاي شبکه

 قابـل  از حـاکی  شـواهد . نـدارد  وجود نظارت کمتري شود، می مبادله جوانان و نوجوانان بین در ها شبکه این در

 مـواد  برخـی  تبلیغ حتی و غیراخالقی و جنسی مضامین نظیر غیرقانونی گرایی لذت بر مبتنی محتواي بودن توجه

  ).7: 1395مهرابی و همکاران، ( است غیرقانونی

  

  

  

  

  

  

  مدل مفهومی پژوهش :1شکل 

  هاي پژوهش فرضیه

  هاي پژوهش  فرضیه :1جدول 

  نظریه استنباط شده  فرضیه

  پیشینه پژوهش  .بین جنس و ارتکاب رفتارهاي پرخطر تفاوت معناداري وجود دارد

 پیشینه پژوهش  .بین وضعیت تاهل و ارتکاب رفتارهاي پرخطر تفاوت معناداري وجود دارد

پژوهشپیشینه   .اجتماعی و ارتکاب رفتارهاي پرخطر تفاوت وجود دارد -بین پایگاه اقتصادي  

اي مصرف رسانه  

هاي جمعی پایبندي به ارزش  رفتارهاي پرخطر 

اجتماعی - جنس، تأهل، پایگاه اقتصادي  



9 

 

  نظریه کنترل اجتماعی  .با رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد) و ابعاد آن(هاي جمعی  بین پایبندي به ارزش

  اي و رفتارهاي پرخطر مصرف رسانه  .اي و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود دارد بین میزان مصرف رسانه

  

  پژوهش شناسی روش

بـراي گـردآوري اطالعـات    . پیمایش انجام شـده اسـت  پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کمی است و به روش 

 مقطـع کارشناسـی   دانشـجویان  ،جامعه آماري ایـن پـژوهش  . بهره گرفته شده است  مدنظر از تکنیک پرسشنامه

آمـار آمـوزش کـل ایـن     باشد کـه بـر اسـاس     می 1395-1396تحصیلی  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال

  .نفر برآورد شده است 370فرمول کوکران، گیري از  نه با بهرهحجم نمو. نفر هستند 7000 ،دانشگاه

  ،حجم کل جامعه آماري=  N، حجم نمونه آماري=  n که در آن

t  =96/1شود و مقدار آن برابر  در نظر گرفته می 05/0که عموماً  درصد خطاي معیار ضریب اطمینان قابل قبول 

  .است

p =  صفت موجود در جامعهمقدار نسبت،  

q = مقدار نسبت صفت عدم موجود در جامعه  

d = است 05/0که برابر با  درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب.  

  

همچنین در پژوهش  .شده استفاد شده است بندي گیري طبقه از شیوه نمونه ،ها ها و دانشکده با توجه به تنوع رشته

اسـتفاده   محتوایی و اعتبار صـوري  اعتبار از متغیرها سنجش در رفته کاربه  هاي طیف اعتبار تأمین حاضر، جهت

صـورت یـک    به هاي نظري و سازه موجود نظري از تعاریف استفاده با متغیر هر که صورت بدین  ؛است گردیده

طراحـی توسـط دو نفـر از     از پرسشـنامه پـس   ،همچنین ).محتوایی اعتبار(شده است  بندي عملیاتی مفهوم سازه

بـراي سـنجش میـزان     ،همچنین. )اعتبار صوري( است گرفته قرار مورد تأیید شناسی و روانشناسی جامعهاساتید 

 70/0ان آلفـا بـیش از   متغیرهـا میـز   بیشـتر بـراي  . اعتماد پرسشنامه از آلفاي کرونباخ استفاده شده اسـت قابلیت 

  .اده شده استنشان د 2این محاسبات در جدول . دست آمد به
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  ضرایب آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي پرسشنامه :2جدول 

  آلفاي کرونباخ  تعداد گویه  ابعاد  متغیر

  رفتارهاي پرخطر

  82/0  5  مصرف مواد مخدر، روانگردان و مشروبات الکلی

  71/0  2  سرقت

  83/0  5  خشونت

  70/0  3  انحراف جنسی

  72/0  4  رانندگی پرخطر

  هاي جمعی ارزشپایبندي به 

  86/0  7  هاي خانوادگی ارزش

  81/0  14  هاي دینی ارزش

  65/0  8  اجتماعی -فرهنگیهاي  ارزش

  

  مفاهیم پژوهشعملیاتی تعریف 

  رفتارهاي پرخطر

در پژوهش حاضر مفهوم رفتارهاي پرخطر با استفاده از پنج بعد مصرف مـواد مخـدر، روانگـردان و مشـروبات     

 .انحراف جنسی، و راننـدگی پرخطـر در قالـب طیـف لیکـرت سـنجیده شـده اسـت        الکلی، سرقت، خشونت، 

  .اي آن آورده شده است براي بررسی اعتبار سازه 3هاي این متغیر در جدول  گویه

  ارهاي پرخطر در بین دانشجویانتنتایج تحلیل عاملی رف :3جدول 

نتیجه آزمون 

KMO 

مقدار واریانس 

شده تبیین  

پرخطرهاي رفتارهاي  عامل هاي رفتارهاي پرخطر گویه   

امل ع

 پنجم

عامل 

 چهارم

عامل 

 سوم

عامل 

 دوم

عامل 

  اول

K
.M

.O
 =

 
89

/0
 

S
ig

=
 

000
/0

 

40/36  

    69/0   کشیدن سیگار در یک سال گذشته 

    70/0   کشیدن قلیان در یک سال گذشته 

    69/0   استفاده از مواد مخدر 

    76/0   نوشیدن مشروبات الکلی  

    63/0   گردان مصرف قرص روان 

03/8  
   67/0   برداشتن وسایل از فروشگاه بدون پرداخت پول  

   65/0  برداشتن پول یا وسایل اطرافیان  

07/7  
  75/0   درگیري یا زد و خورد با همساالن خود   

  61/0   درگیري جدي با خانواده   
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  64/0   شکستن وسایل از روي عصبانیت   

  کاري کتک   71  

  64/0   حمل چاقو یا اسلحه   

64/5  

 62/0   داشتن رابطه جنسی با جنس مخالف     

 60/0   داشتن رابطه جنسی با هم جنس خود     

 67/0   هاي مختلط دوستانهشرکت در پارتی    

03/5  

62/0   سوار موتور سیکلت شدن بدون کاله ایمنی      

60/0   سوار ماشین شدن بدون بستن کمربند ایمنی      

65/0   رانندگی با سرعت غیرمجاز     

59/0    زدن چرخ تک و دنیکش ییال لذت بردن از     

  هاي جمعی پایبندي به ارزش

گاه  دانست که تجلی ،چه پسندیده است اساسی نسبت به آنهاي  اي از پنداشت توان مجموعه ها را می ارزش

این مفهوم با استفاده از سه  ).60: 1388چلبی، (احساسات مشترك نسبت به جهان در جامعه هستند ترین  عمیق

 در قالب طیف لیکرت اجتماعی - فرهنگیهاي  هاي دینی و ارزش هاي خانوادگی، ارزش بعد پایبندي به ارزش

  . سنجیده شده است

  اي مصرف رسانه

سرگرم و  ان خود را آموزش دهند وکنند تا مخاطب می هاي جمعی براي حامیان خودشان فرصتی ایجاد رسانه

و انتقال  افکار بیان ها، پیام ابالغ براي هااز آن هاي جمعی ابزاري هستند که رسانه ،همچنین. پذیر کنند جامعه

غیرشخصی  به تمام ابزارهايهاي جمعی  در واقع، رسانه ).58 : 1384ستوده، (شود  به دیگران استفاده می مفاهیم

در . یابند انتقال می طور مستقیم به مخاطبان شنیداري به دیداري و یا هاي وسیله آن، پیام که به شود ارتباط گفته می

و ) هاي اجتماعی مجازي ماهواره، اینترنت، شبکه( نوینهاي  رسانههاي جمعی به دو گروه  پژوهش حاضر، رسانه

هفته از    ، از میزان ساعاتی که فرد در طی یک مفهوماین  براي عملیاتی کردن. اند تقسیم شده) تلویزیون(داخلی 

  .کند، سوال شده است هاي مذکور مشخص استفاده می رسانه

  هاي پژوهش یافته

سال قرار دارند و میانگین  47تا  18سنی   هاي توصیفی پژوهش حاکی از آن است که پاسخگویان در بازه یافته

نفر  220درصد یعنی  5/59نفر مرد و  150درصد از پاسخگویان یعنی  5/40 ،همچنین. سال است 23شان  سنی

عالوه بر این، . درصد نیز مجرد هستند  78درصد پاسخگویان متأهل و  22از نظر وضعیت تأهل، . اند نیز زن بوده
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باال درصد نیز از پایگاه  12درصد متوسط و  59درصد از پاسخگویان از پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی پایین،  29

  .اند برخوردار بوده

هاي جدول  آماره. نشان داده شده است به تفکیک هر رسانه پاسخگویان اي مصرف رسانه ، توزیع4در جدول 

هاي اجتماعی مجازي در سطح باالیی قرار  حاکی از آن است که میانگین استفاده پاسخگویان از اینترنت و شبکه

  .است یدر سطح پایین اي هاي ماهواره شبکهتلویزیون و اما میانگین استفاده از  ،دارد

  اي پاسخگویان بر حسب درصد میزان مصرف رسانه :4جدول 

  اصالً 
کمتر از 

  ساعت 1

ساعت تا  1از 

  ساعت 2کمتر از  

ساعت تا  2از 

  ساعت 3کمتر از  

ساعت تا  3از 

  ساعت 4 کمتر از  

ساعت تا  4از 

  ساعت 4بیشتر از  
  میانگین

9/28  تلویزیون داخلی  5/23  1/14  17 3/7  2/9  77/2  

1/51  اي هاي ماهواره شبکه  8/13  6/11  9/8  2/6  4/8  30/2  

4/1  اینترنت  2/6  3/10  17 13 2/52  90/4  

7/12  اجتماعی مجازي هاي شبکه  6/8  9/11  5/13  9/14  4/38  24/4  

  

حاکی از آن است که میزان رفتارهاي پرخطر در میان دانشجویان در تمامی موارد در سطح  5اطالعات جدول 

  )کمربند ایمنی در هنگام رانندگی به جز عدم استفاده از( .پایینی قرار داردخیلی 

  پرخطر رفتارهاي هاي برحسب گویه مطالعه مورد افراد فراوانی توزیع درصد :5جدول

  میانگین  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  کم خیلی  اصال  

  51/1  3/4  6/1  7/2  5/3  6/8  2/79  کشیدن سیگار در یک سال گذشته

  63/1  9/4  1/1  4/5  7/5  6/7  4/75  کشیدن قلیان در یک سال گذشته

  14/1  8/0  5/0  4/1  5/0  3  8/93  استفاده از مواد مخدر

  34/1  8/0  4/1  1/4  3/4  8/3  7/85  مشروبات الکلی  نوشیدن

3/0  6/1  3  3/94  گردان روانمصرف قرص   5/0  3/0  10/1  

5/0  8/0  4/2  9/4  5/90  برداشتن وسایل از فروشگاه بدون پرداخت پول  8/0  18/1  

  49/1  4/1  6/1  4/2  2/6  5/16  9/71 برداشتن پول یا وسایل اطرافیان

  69/1  9/1  6/1  7/5  7/5  1/25  60  درگیري یا زد و خورد با همساالن خود

  82/1  9/1  2/2  8/6  1/11  4/22  7/55  خانوادهدرگیري جدي با 

  73/1  4/1  2/3  1/5  9/8  5/20  8/60  شکستن وسایل از روي عصبانیت

  68/1  2/2  8/0  4/5  2/9  3/20  2/62  کاري کتک

  32/1  8/0  6/1  6/1  5/3  5/10  9/81  حمل چاقو یا اسلحه
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  40/1  8/0  8/0  9/4  8/3  4/11  4/78  رابطه جنسی با جنس مخالف داشتن 

  19/1  5/0  0  4/2  4/2  1/5  5/89  رابطه جنسی با هم جنس خود داشتن 

  38/1  2/2  8/0  7/2  3  8/10  5/80  هاي مختلط دوستانهپارتی شرکت در

  93/1  2/9  3  4/5  4/5  6/8  4/68  بدون کاله ایمنی سوار موتور سیکلت شدن 

  10/3  6/11  1/14  1/15  1/14  3/20  9/24  بدون بستن کمربند ایمنی سوار ماشین شدن 

  04/2  7/5  4/4  6/8  6/8  8/13  9/58  رانندگی با سرعت غیرمجاز

  01/2  1/5  3  9/8  7/9  1/18  1/55   زدن چرخ تک و دنیکش ییال لذت بردن از
  

 بیانگرباشد که  می 86/54در پاسخگویان  ي جمعیها دهد میانگین پایبندي به ارزش نشان می 6اطالعات جدول 

هاي پایبندي به  از میان زیرمقیاس. نزد دانشجویان است ي جمعیها یک نمره متوسط در پایبندي به ارزش

هاي خانوادگی  باالترین نمره و بعد پایبندي به ارزش 44/25هاي دینی با میانگین  ها، بعد پایبندي به ارزش ارزش

  . کمترین میانگین را دارا هستند 88/10با میانگین 

  هاي جمعی  انگین پایبندي دانشجویان به ارزشمی :6جدول 

  انحراف استاندارد  میانگین  حداکثر  حداقل  بعد

  32/4  88/10  25  6  هاي خانوادگی ارزش

  79/7  44/25  45  10  هاي دینی ارزش

  34/5  53/18  33  8  اجتماعی -هاي فرهنگی ارزش

  37/14  86/54  95  24  )کل( ي جمعیها پایبندي به ارزش

  

هاي آماري  ها از آزمون فرضیهکه به منظور بررسی صحت و سقم این است   فرضیه پنجپژوهش حاضر داراي 

و همچنین افراد متأهل و  مردان زنان و بین که دهد می نشان 7 جدول اطالعات. مختلفی استفاده شده است

رفتارهاي پرخطر در بین  گین؛ به طوري که میاندارد وجود معناداري مجرد در میزان رفتارهاي پرخطر تفاوت

  .دنشو میتأیید اول و دوم  هاي فرضیه ،بنابراین. مردان و افراد مجرد بیشتر از زنان و افراد متأهل است

  جنس و وضعیت تأهل تفکیک به رفتارهاي پرخطر میانگین مقایسه براي T آزمون :7جدول 

  معناداريسطح   درجه آزادي T  انحراف معیار  میانگین  تعداد  گروه  متغیر

  جنس
  49/15  98/38  150  مرد

60/8  83/200  000/0  
  79/7  20/27  220  زن

وضعیت 

  تأهل

  44/11  37/32  262  مجرد
98/1  98/46  05/0  

  60/15  37/28  108  متأهل
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 تفاوت رفتارهاي پرخطرارتکاب و  اجتماعی - پایگاه اقتصادي بین حاکی از آن است که ،8 جدول نتایج

 از تري دارند پایگاه اقتصادي اجتماعی پایین که میانگین رفتارهاي پرخطر پاسخگویانی و دارد وجود معناداري

  .شود تأیید می سوم نیز فرضیه بنابراین،. است بیشتر ها گروه بقیه

  اجتماعی -بر حسب پایگاه اقتصادي رفتارهاي پرخطر میانگین مقایسه براي F آزمون :8 جدول

  سطح معناداري F معیارانحراف   میانگین  گروه  متغیر

پایگاه 

اقتصادي 

  اجتماعی

  05/11  50/30  باال

  38/11  96/30  متوسط  000/0  14

  92/20  93/42  پایین

  

، 9اطالعات جدول . پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است پنجمو  چهارم  براي آزمون فرضیه

اما بین  ،و رفتارهاي پرخطر رابطه معنادار معکوسی وجود دارددهد که بین میزان استفاده از تلویزیون  نشان می

با رفتارهاي پرخطر رابطه معنادار ) هاي اجتماعی مجازي ماهواره، اینترنت و شبکه(هاي خارجی  استفاده از رسانه

  .ندک ، رفتارهاي پرخطر نیز افزایش پیدا مینوینهاي  مستقیمی وجود دارد؛ یعنی با افزایش استفاده از رسانه

  رفتارهاي پرخطراي با  مصرف رسانهرابطه  آزمون :9جدول 

  آزمون فرضیه سطح معناداري مقدار همبستگی متغیرها

  تایید  04/0  -10/0  تلویزیون داخلی و رفتارهاي پرخطر

  تایید  000/0  19/0  اي و رفتارهاي پرخطر هاي ماهواره شبکه

  تایید  002/0  16/0  اینترنت و رفتارهاي پرخطر

  تایید  000/0  24/0  هاي اجتماعی مجازي و رفتارهاي پرخطر شبکه

رابطه  و رفتارهاي پرخطر جمعی و ابعاد آن هاي دهد که بین پایبندي به ارزش ، نشان می10اطالعات جدول 

رفتارهاي  میزان ،هاي جمعی میزان پایبندي پاسخگویان به ارزشوجود دارد؛ یعنی با افزایش  معکوسیمعنادار 

  .کند پیدا می آنها کاهش پرخطر

  هاي جمعی با رفتارهاي پرخطر پایبندي به ارزشرابطه  آزمون :10جدول 

  آزمون فرضیه سطح معناداري مقدار همبستگی متغیرها

  تایید  000/0  -52/0  هاي خانوادگی و رفتارهاي پرخطر پایبندي به ارزش

  تایید  000/0  -37/0  هاي دینی و رفتارهاي پرخطر پایبندي به ارزش

  تایید  000/0  -36/0  هاي اجتماعی و رفتارهاي پرخطر پایبندي به ارزش

  تایید  000/0  -49/0  هاي جمعی و رفتارهاي پرخطر پایبندي به ارزش
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در ادامه به منظور مشخص شدن سهم تأثیر هر یک از متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته به تحلیل رگرسیونی 

 -  ١که به روش همزمان رگرسیونی چندمتغیره رفتارهاي پرخطر پاسخگویان را مدل  ،11جدول . شود پرداخته می

اطالعات مندرج در این جدول نشان . دهد نشان می اند را  وارد مدل شده - آزمایی است چون هدف ما فرضیه

پایبندي به چهار متغیر محاسبه شده که گویاي این مطلب است که  57/0دهد همبستگی چندگانه معادل می

درصد  57هاي اجتماعی مجازي به طور همزمان  میزان استفاده از شبکه دینی، اجتماعی و ،خانوادگیهاي  ارزش

درصد از  32به این معنی که  ؛محاسبه شده است 32/0ضریب تعیین نیز . ارتباط دارند رفتارهاي پرخطربا 

این ضرایب تأثیر استاندارد موجود در . است شده تبیین چهار متغیر مذکورتوسط  رفتارهاي پرخطرتغییرات 

به ترتیب متغیرهاي پایبندي به  رفتارهاي پرخطرهاي  کننده  بینی ترین پیشدهد که قوي نشان می  جدول

هاي اجتماعی  میزان استفاده از شبکه ،)- 20/0(هاي اجتماعی  پایبندي به ارزش ،)- 42/0( خانوادگیهاي  ارزش

  .باشندمی  ) - 10/0(هاي دینی  به ارزشو پایبندي  )13/0(مجازي 

  پاسخگویان  رفتارهاي پرخطر  مدل رگرسیونی چندمتغیره :11جدول 

 B Beta T Sig R R2 F Sig متغیرهاي مستقل

-27/1 هاي خانوادگی پایبندي به ارزش  42/0-  21/9-  000/0  

32/0  57/0  67/58  000/0  
-48/0 هاي اجتماعی پایبندي به ارزش  20/0-  36/4-  000/0  

92/0 هاي اجتماعی مجازي شبکه  13/0  91/2  004/0  

-22/0 هاي دینی پایبندي به ارزش  10/0-  10/2-  030/0  

  

  بحث و نتیجه گیري 

 با رابطه جنسی، رفتار خشونت، الکل، سیگار، مخدر، مواد مصرف( پرخطر رفتارهاي از سطحی ايجامعه هر در

  -شود می افزوده رفتارها این میزان بر نیز روز هر آمارها طبق و دارد وجود )خطرناك راننگی و مخالف جنس

 که گردد جامعه سالمت براي جدي مسائلایجاد  هم و فردي مسائل بروز باعث تواند می هم رفتارها این افزایش

 شودمی  آن از مانع حتی یا و کندمی  ایجاد خلل پیشرفت و رشد سمت به جامعه حرکت دربه نوبه خود، 

دینی و  خانوادگی،(هاي جمعی  ارزش پایبندي به حاضر، تحقیق به با توجه )151: 1393افشانی و همکاران، (

 به افراد جامعه کمتر یا بیشتر که کنند فراهم امکانی توانند می هاي ارتباط جمعی استفاده از رسانهو ) اجتماعی

  .شوند کشیده و انحرافی پرخطر رفتارهاي سمت

                                                           
1. Enter 
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نشان داد که به لحاظ رفتارهاي پرخطر، بین جنس، وضعیت تأهل و پایگاه  مورددر این  هاي پژوهش یافته

اقتصادي تفاوت معناداري وجود دارد، به طوري که میزان وقوع رفتارهاي پرخطر در بین مردان  -اجتماعی

. باشد یین بیشتر از طبقه متوسط و باال میو در بین طبقه پا افراد مجرد بیشتر از افراد متأهل، در بین زنانبیشتر از 

، احمدي و معینی )1393(، افشانی و همکاران )1392(نیا  هاي پژوهش علیوردي در راستاي یافته ها این یافته

  .است) 1394(و رشید ) 1394(

دارد، اي و رفتارهاي پرخطر رابطه وجود  همچنین، نتایج آزمون فرضیه دوم مبنی بر این که بین مصرف رسانه

هاي تلویزیونی داخلی و رفتارهاي پرخطر رابطه معنادار معکوسی وجود دارد؛  نشان داد که بین استفاده از برنامه

اما  ،یابد  هاي تلویزیونی داخلی، میزان رفتارهاي پرخطر کاهش می به طوري که با افزایش میزان استفاده از برنامه

هاي اجتماعی مجازي با رفتارهاي پرخطر رابطه معنادار  نت و شبکهاي، اینتر هاي ماهواره بین استفاده از شبکه

. یابد هاي نوین، میزان رفتارهاي پرخطر نیز افزایش می مستقیمی وجود دارد؛ یعنی با افزایش استفاده از این رسانه

، )1395(ان ، مهرابی و همکار)1392(، عبدي )1386(خانی  هاي قنبري و رمضان هاي پژوهش ها با یافته این یافته

  .همخوانی دارند) 2011( ٢و هولتز و اپل )2005(اسکوبار و همکاران   ،)2003( ١ویکفیلد

هاي توصیفی پژوهش نیز نشان داد میزان استفاده دانشجویان از  طور که یافته   همان ،ها این یافته در تحلیل

این  در حضور و تبادل اطالعات صرف را خود وقت بیشتر آنان هاي نوین در سطح باالیی قرار دارد و رسانه

گمنامی و ناشناس "، "فرامکانی و فرازمانی" :هایی همچون با توجه به این که ویژگی. کنند می هاي نوین رسانه

هاي نوین  هاي محیط تعاملی رسانه از مهمترین ویژگی "نبود کنترل بر محتواي مطالب مبادالتی"و  "بودن

توانند  ود در سطح جامعه میهاي اخالقی موج وجه به شرایط سنی و محدودیتهستند، دانشجویان و جوانان با ت

با توجه به این که معتقدند ) 1395(در این زمینه مهرابی و همکارانش . نوع اطالعاتی دست پیدا کنندبه هر 

 شود می محسوب خصوصی حریم  وجز ،موبایلی هاي اجتماعی شبکهو  اینترنت در مبادله مورد مطالب محتواي

 نظارت، و هدایت نبودن بودن، شخصی حریم این هواسط به لذا ،ندارد وجود هم آن بر خاصی نظارت لزوماً و

 فضاهاي در حضور بودن پنهان و باالتر بازداري عدم و بودن جوانی دوران اقتضاي جنسی غرایز بر مبتنی

 این به است ممکن مخالف، جنس با رابطه برقراري براي عاطفی و جنسی تمایالت نسبی ارضاي براي مجازي

 با زا آسیب هرابط ویژه به پرخطر رفتارهاي برخی به بیشتر گرایش با ها رسانه این در بیشتر حضور که شود منجر

 رفتارهايبه  ترغیب و آشنایی هزمین توانند به راحتی می هاي نوین رسانه ،همچنین. شود بیشتر مخالف جنس

  .فراهم سازند هم را ، و رابطه با جنس مخالفقلیان و سیگار ،الکی مشروبات مواد، مصرفي همچون پرخطر

                                                           
1. Wakefield 
2. Holtz & Appel 
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خانوادگی، (هاي جمعی  که بین پایبندي به ارزش، نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش حاکی از آن است همچنین

 افزایشمعکوسی وجود دارد؛ به طوري که با و رفتارهاي پرخطر رابطه معنادار ) اجتماعی -فرهنگیدینی و 

ها در  یافتهاین . کند رخطر آنان کاهش پیدا میهاي جمعی، میزان رفتارهاي پ میزان پایبندي دانشجویان به ارزش

خاچکی نایبی و لطفی  ،)1394(احمدي و معینی ، )1393(افشانی و همکارانش هاي پژوهش  راستاي یافته

ها مطابق  این یافته .است) 2013(چان و چوي و ) 20005(، تاکر و همکاران )1395(ایمان و همکاران  ،)1394(

خانوادگی، (ها  هاي افراد به ارزش با نظریه کنترل اجتماعی هیرشی است که معتقد است پیوندها و دلبستگی

پایبندي و دلبستگی به . دارد آنان را از ارتکاب اعمال مجرمانه و بزهکارانه بازمی) اجتماعی -دینی، فرهنگی

پیوندها یا  ،در واقع. گذارد ها و الگوهاي رفتاري افراد در جامعه تاثیر می مهاي خانوادگی بر تصمی ارزش

در این . افتد پذیري موثر اتفاق می کنند که از طریق آن جامعه هاي خانوادگی به عنوان مجرایی عمل می ارزش

عدم  ،گیهاي خانواد به ارزشجوانان هاي متعددي نشان داده شده است که عدم پایبندي  زمینه در پژوهش

در  یبسیار مهم سایی در عملکردهاي خانوادگی عاملو نار روابط و پیوندهاي صمیمانه بین اعضاي خانواده

  .بزهکاري و رفتارهاي پرخطر نوجوانان و جوانان است

اجتماعی نیز از مهمترین عواملی هستند که نقش بسیار  -هاي دینی و فرهنگی عالوه بر این، پایبندي به ارزش

و  دین بر این باور است که) 2003( ١اسمیت در این زمینه،. در ارتکاب رفتارهاي پرخطر دارندچشمگیري 

 رفتارهاي انجام از مانع اجتماعی، قوانین ین تدو اي بر شدن مبنا و اخالقی نظم یک ایجاداز طریق  مذهب

 براي که کند می تأکید نبایدهایی و بایدها بر صراحت به دین، براساس شده تدوین اخالقی نظام .شود می پرخطر

 ،همچنین. )1395به قل از مهرابی و همکاران، ( نماید می تعیین مرز و حد انسان اجتماعی و فردي رفتارهاي

 آن ارتکاب براي قوي یهای بازدارنده حرام، خصوص به و مکروه اعمال قالب در و فرهنگی دینی هاي آموزه

 بودن حرام امر، این بارز مصداق. است انسان سالمت با تقابل در که کند می تعیین رفتارهایی و اعمال از دسته

در باورهاي دینی و  آن مانند و مخدر مواد مصرف زناشویی، حریم از خارج جنسی هرابط خواري، مشروب

  .  باشد می فرهنگی ما

  پژوهش هايپیشنهاد

 عاملی مهم در گرایش و ) هاي اجتماعی مجازي اینترنت و شبکه(هاي نوین  با توجه به این که رسانه

آموزش استفاده ( اي دانشجویان افزایش سواد رسانه ارتکاب دانشجویان به رفتارهاي پرخطر هستند،

و  هاي نوین هاي اجتماعی رسانه تواند نقش پررنگی در کاهش آسیب می) درست از فضاي مجازي

  .فضاي مجازي داشته باشد

                                                           
1. Smith 
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 ها و باورهاي دینی و فرهنگی دانشجویان؛ تقویت ارزش  

 و برقراري روابط نزدك و صمیمانه با  شان هاي فرزندان ها بر روي فعالیت اعمال نظارت بیشتر خانواده

  آنها؛

 هاي  برنامهاجتماعی و استفاده از آنها در  - هاي خانوادگی، دینی و فرهنگی توجه به نقش ارزش

  ؛پیشگیري از رفتارهاي پرخطر

 پیرامون یش آگاهی و تغییر نگرش و رفتارهاجانبه به دانشجویان جهت افزا هاي مستمر و همه آموزش 

 .رفتارهاي پرخطر شایع از جمله دوستی با جنس مخالف و مصرف مشروبات الکی
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The aim of the present study is to investigate the relationship between adherence to 
collective values (family, religion, socio-cultural) and the use of mass media (TV, 
satellite, Internet, virtual social networks) with high-risk behaviors. The method 
employed in the study was survey research and the data were collected via a 
questionnaire. The statistical population of the study consisted of all students of 
Azarbaijan Shahid Madani University during the academic year of 2016-2017 as 
7000 individuals. 370 students were selected as participants from the population 
via the stratified sampling technique. Findings indicate that there is a significant 
difference of variables of gender, marital status, and socio-economic status with 
high risk behaviors. There is also a significant correlation of the variables of media 
consumption and adherence to collective values with high risk behaviors. 
Generally speaking, independent variables (adherence to family, religious, and 
socio-cultural values and the degree of use of virtual social networks) in the 
research regression model could explain 32% of the variations in the students’ 
high-risk behaviors. 

Key words: Adherence to Collective Values, High-Risk Behaviors, Media 
Consumption and Students 

 


