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  استان بوشهر درآسیب هاي اجتماعی  نگرش جوانان به بر رسانه ها تأثیر دو گانه

  

    1سوران رجبی

  

٣/١٠/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ  
  ٨/١١/١٣٩٣:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                                             

  

نگرش  بر )رسانه هاي چاپی، الکترونیکی و دیجیتال( رسانه ها يتأثیر دو گانهاین تحقیق با هدف تعیین 

روش تحقیق، پیمایشی از نوع مقطعی توأم با . انجام گرفت استان بوشهر درآسیب هاي اجتماعی  جوانان به

از بین نفر با استفاده از روش نمونه گیري چند مرحله اي  1030نمونه اي به حجم . روش همبستگی است

جمع آوري داده ها از پرسشنامه نگرش  براي. انتخاب شدساله استان بوشهر  35تا  18جوانان دختر و پسر 

. جمعیت شناختی استفاده شد ویژگی هايبه آسیب هاي اجتماعی، پرسشنامه نگرش به رسانه و پرسشنامه 

 9/77(شبکه هاي ماهواره  و )درصد 2/92(، تلویزیون داخلی یشترین رسانه مورد استفادهب دادفته ها نشان یا

 تحلیل واریانس مختلط بیانگر این بود که بین میزان ساعات استفاده از رسانه هاي داخلی و. بود) درصد

بین دو گروه دختران و پسران از نظر میزان استفاده از رسانه ها . خارجی تفاوت معنی داري وجود دارد

و  ترویجزمینه رسانه داخلی و خارجی در نگرش جوانان به بین  ،همچنین. نداشتتفاوت معناداري وجود 

از نظر جوانان، که  بودیافته بعدي این . داشتآسیب هاي اجتماعی تفاوت معنی داري وجود  از پیشگیري

نشان داد  رگرسیون تحلیل. ستآنهاباالتر از نقش پیشگیرانه در ترویج آسیب هاي اجتماعی ا نقش رسانه ه

بهترین پیش بینی  ،و مجالت و روزنامه هاي داخلیداخلی، سایت هاي اینترنت خارجی  ماهواره، تلویزیون

تلویزیون  در گروه پسران نیز ماهواره،. کننده هاي نگرش جوانان دختر به آسیب هاي اجتماعی هستند

و رادیوهاي داخلی بهترین پیش بینی کننده  داخلی، سایت هاي اینترنت خارجی رایانه ايداخلی، بازي هاي 

درصد واریانس نگرش جوانان  22این تحقیق نشان داد . هاي نگرش آنان به آسیب هاي اجتماعی است

  .استبل تبیین به آسیب هاي اجتماعی توسط رسانه ها قاواریانس نگرش پسران  18و دختر 

  

  جوان آسیب اجتماعی، ماهواره، اینترنت و رسانه، :کلیدي گانواژ
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  مقدمه

مانند سرقت، جرایم جنسی و فحشا،  آسیب ها و کجروي هاي اجتماعیاز دیدگاه بسیاري از اندیشمندان، 

مشکالت نتیجه آدم ربایی، خشونت و قتل، خودکشی، اعتیاد، طالق، فرار از خانواده و موارد دیگر 

متعددي اشاره دارند  مسائلآنها در تعریف خود از مشکالت خانوادگی به ). 1390ستوده، ( خانوادگی است

طرد فرزندان از سوي والدین، فقدان ارتباط هیجانی و عدم حمایت  :که می توان آنها را در مقوله هایی چون

  ).2010، 1اسکونی، هنري، و اسمیت توالن، گورمن( فرزندان از سوي والدین خالصه کرد

شنیداري و دیداري در ارائه تصویر جرم و اطالعات اخبار ست که عالوه بر خانواده، ا اما واقعیت این

 ترین بزرگ ها، در واقع رسانه .هایی مانند پلیس در جامعه نقش مهمی دارند به مردم و توسعه سازمان

 اصلی، نیروي یک عنوان به تلویزیون و چون رادیو هایی رسانه ظهور زمان از. هستند امروز دنیاي مربیان

 به ارتباطی هاي بسیج طریق از واقعی اطالعات ارائۀ که فرض کردند چنین جامعه امنیت حامیان از بسیاري

 علم اساس، امروزه. شود می منجر سالم رفتارهاي آن از پس و ها تغییر نگرش به خودکار طور به جامعه

 از بیشتر پیشگیريبر  که کند مبارزه روشی به نابهنجاري هاي اجتماعی با تا شود میگذاشته  پایه براین

  ). 2013، 2، مارتین و فابوسامپبلک(شود  تأکید است، کم اثرو گاه  که پرهزینه برخوردهاي انتظامی

 هاي در سیاست جدید سفیران عنوان به امواج. است المللی بین زبان رسانه جهانی، دهکده در امروز

بدین ). 1390سپهري و گیویان، (روند  می شمار به تغییرات ایجاد براي کارآمد و مؤثر اي وسیله ارتباطی،

 کرده مجهز دولبه شمشیري به را جهان ،3هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی ظهور و گسترش فناوري ،ترتیب

از یک سو و با ارائه تصویري از جرم از  ،می توان گفت رسانه با تاثیرگذاري بر ساختار خانوادهاینک، . است

تاثیر رسانه ممکن است در . بر شکل گیري یا کاهش جرائم اجتماعی موثر واقع می شود ،سوي دیگر

اما این تاثیر عام نبوده و در مواردي خاص به  ،مواردي به صورت مستقیم منجر به ارتکاب جرم شود

بانک یا ربودن یک شی از مغازه یا دزدي  دیدن صحنه سرقت یک. صورت موردي گزارش شده است

اما خارج از چارچوب رسانه هاي رسمی  ،خانوادگی ممکن است بیننده جوانی را به ارتکاب جرم بکشاند

شدیدتر و  ،کشور تاثیر فیلم هاي ماهواره اي یا ویدئویی که بر روي آنها هیچ گونه کنترلی وجود ندارد

ئم جنسی اغلب تحت تاثیر این گونه فیلم ها بوده و مرتکبین آنها ارتکاب جرا به طوري که ؛عمیق تر است

  ).1385فرجیها، ( خود به این تاثیر اعتراف نموده اند

مدعی است که رسانه ها با نمایش مستمر تصاویر ) 1982، 5بنت( 4نظریه بازتاب رسانه اي جرم

. هاي درونی را تضعیف می کنندفریبنده و خوشایند از ارتکاب جرم و اسطوره سازي از مجرمان، کنترل 

                                                 
1  Tolan, Gorman-Smith, Henry, & Schoeny 
2  Campbell, Martin, & Fabos 
3  new information and communication technologies 
4  Reflection Theory of  Mass Media 
5  Bennett 
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این امر در نظریه هاي روان شناسانه در مورد مهارزدایی و حساسیت زدایی در بخش شکل گیري انگیزه 

می گوید افراد نیز ) 2002( 2نظریه کنترل اجتماعی هیرشی). 2012، 1رینر( ارتکاب جرم بررسی شده است

نقش رسانه ها در  ،در واقع .م اعتنا یا بی اعتنا شوندزمانی بزهکار می شوند که نسبت به قیود اجتماعی ک

هنگامی که . این است که می توانند هنجارهاي اجتماعی موجود در جامعه را تقویت یا تضعیف نمایند

نوعی رهایی رفتاري در او  ،باورها و اعتقادات فرد نسبت به یک موضوع کمرنگ شده یا از بین می رود

اگر فردي قویاً باور داشته  .ود را از قید و بندهاي گذشته رها حس می کندبه طوري که خ ؛پدید می آید

 باشد که برخی رفتارهاي انحرافی درست نیست، مشارکت در آن رفتار براي او دور از تصور است

 .رسانه ها تاثیر معناداري بر تصویر کلی جرم در درون جامعه دارند ،در این نظریات). 1385رابرتسون، (

ست که می توان گفت انگاره هایی که بر آگاهی عموم درباره جرم سایه افکنده گستره این تاثیر تا آنجا

وایت، (نامید  3این پدیده را می توان تصویر رسانه اي رایج جرم. ستعمدتاً محصول رسانه ها ،است

1389.(  

که ما در دوران کودکی درس هایی ند معتقد) 2002( 4شاناهان ، مورگان، گروس، سیگنوریلی وگربنر

تلویزیون منبع معناداري از . احتماالً پایه هایی براي جهان بینی وسیع ما می گردند ،از تلویزیون می آموزیم

هنگامی که رسانه ها برخی  ،به عبارت دیگر. ستید قالبی، ایدئولوژي و دیدگاههاارزش هاي عمومی، عقا

فاعل آنها فردي موفق مطرح می شود، نابهنجار بودن  از کجروي ها را به گونه اي نمایش می دهند که

اگر محیط خانواده  و ندان به این نوع آموزش نیازمندندفرز .کجروي نیز کمرنگ شده و حتی از بین می رود

  . قادر به انجام آن نباشد، این الگوها به شکل دیگري در ذهن آنها جایگزین می گردد

ها و گونه هاي متفاوت به خود می پذیرد که  طیفی از شکل ،و اجتماعپرخاشگري در محیط خانواده 

 دارد و نگرش ها و گفتارهاي پرخاشگرانه والدین در سوي دیگر بدرفتاري با کودکان در یک سوي آن قرار

    کودکان با شدت تمام در معرض  ،معتقد است در همین عرصه تربیتی )1973( 5اندوراب .آن قرار دارد

آن نمونه ها را به  ،و پرخاشگري قرار می گیرند و عمل والدین 6نده از قهر و اجبارنمونه هایی روشن و ز

رسانه  ،بنابراین. عنوان شیوه هاي مطلوب حل اختالف و اظهار تمایالت و خواسته ها به آنان معرفی می کند

یر قرار دهد و هم می تواند از طریق تأثیرگذاري بر روابط بین زوجین، فرآیند تربیت فرزندان را تحت تأث

این تأثیر حتی می تواند ساختار . هم بصورت مستقیم بر اندیشه و طرز رفتار فرزندان مؤثر واقع شود

   .خانواده را با تغییراتی عمیق روبرو سازد

                                                 
1  Reiner 
2  Hirschi's social control theory 
3  Popular media images of crime 
4  Gerbner, Morgan, Gross, Signorielli, & Shanahan 
5  Bandora 
6  Coercion 
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تصور درستی از موقعیت هاي مناسب و رفتار متناسب با آن را  ،رسانه می تواند با شیوه هاي گوناگون

 و می گیرد جداي از کنترل اجتماعی غیر رسمی است که در جامعه یا مدرسه صورت ،ثیرتأ این. ایجاد نماید

عشق و تعلق و آزادي، رسانه می تواند بر نیازهایی مانند  .اثر آن را باید به ابزارهاي درونی مربوط دانست

که باورها و  هنگامی). 1385سلیمی، ( احترام تأکید نماید و از طریق آنها فرد را تحث تأثیر قرار دهد

       نوعی رهایی رفتاري در او پدید  ،اعتقادات فرد نسبت به یک موضوع کمرنگ شده یا از بین می رود

یکی از مصداق هاي آن بدحجابی  .به طوري که خود را از قید و بندهاي گذشته رها حس می کند ؛می آید

هاي نوین  دیدگاه. مطرح می باشدبی مذههاي رفتاریکی از  به عنوان 1حجاب برتر. در بین جوانان است

بر نقش عمل به باورهاي دینی و مذهبی دراحساس شادي و تأکید زیادي و روان شناسی جامعه شناسی 

؛ کوینگ، مک 1997، 4؛ موشر و هاندل1995و همکاران،  3فرانسیس(در جوانان دارند  2احساس خوب بودن

و همکاران،  8؛ باریرا2010و همکاران،  7وسمن؛ 2010و همکاران،  6؛ دیو2001، 5مک کالو و و الرسون

هاي معنوي در انسان و در نظرگرفتن آن به  با توجه به اهمیت معنویت و رشد ارزش ،بنابراین). 2011

  . مهم است مسئله، توجه به این )1999، 9هیل و هود(عنوان بعد چهارم از دید سازمان بهداشت جهانی 

در بحث طالق، آنچه مهم است جدایی . کشور ما طالق استاز دیگر آسیب هاي اجتماعی مهم در 

عاطفی افراد از یکدیگر است، طالق پنهان یا طالق عاطفی به معناي زندگی در زیر یک سقف بدون همدلی 

 تحقیقات نشان دهنده گسترش. و عالقه متقابل است که خود زمینه را براي طالق واقعی مهیا می سازد

سازمان ( 10انوادگی ناشی از عوامل مختلف ازجمله خشونت و همسرآزارينارسازگاریها و تنش هاي خ

و  15اریکسون( 14، اعتیاد)2010و همکاران،  13؛کراگ1997و همکاران ،  12؛ موفیت1997، 11بهداشت جهانی

؛ 2001، 18استام و کویجپرس(و بیماري ) 2012، 17؛ گالوانی2003، 16استیوارت –؛ فالس 2003همکاران، 

فحاشی، ضرب و شتم و به عبارت دقیقتر خشونت . است) 2010، 20وسلر و همکاران؛ ر2002، 19کورینگ

                                                 
1. Superior Hijab 
2. well-bing 
3. Francis 
4. Mosher & Handal 
5. Koeing, McKullough, and Larson 
6. Dew 
7. Weisman  
8. Barrera 
9. Hill & Hood 
10 . wife abuse 
11 . World Health  Organizatzation 
12 . Moffitt 
13 . Krug 
14 . addiction 
15   . Eriksson 
16   . Fals. Stewart 
17   . Galvani 
18 . Stam  and Cuijpers 
19 . Corring 
20 . Rossler 
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؛ سازمان بهداشت 1994، 1ویگنیز(هاي اجتماعی در آمده است  ترین نگرانی خانوادگی به عنوان یکی از عمده

و نرخ  یک طالق رخ داده است 91ازدواج در سال  5/6از هر در استان بوشهر ). 1997بهداشت جهانی، 

که بیانگر لزوم توجه بیشتر به مقوله سازگاري زوجین درصد بوده است  18نزدیک به  93ال طالق در س

  .  )1394، سایت ثبت احوال ایران( بویژه زوجین جوان است

طالق نیز مانند سایر آسیب هاي اجتماعی تحت تأثیر عوامل متعددي است و تأثیر رسانه ها نیز در این 

در واقع رسانه ها نقشی کلیدي در تبیین ). 2011، 2زارتلر(  مستقیم باشدمورد می تواند به صورت غیر 

رسانه ها ممکن است با ارائه تصاویري از چشم و . دایفا می کنن 3شکل گیري فشار ناشی از خالء هنجاري

هم چشمی عمومی در مورد برخورداري از یک زندگی مرفه، احساس محرومیت نسبی را تشدید می کنند و 

   ).2007، 4سیگل( د آمدن فشار براي رسیدن به سطوح باالي موفقیت می شوندموجب وار

 طریق این از و می کنند مطرح را طالق از تازه اي تصویر امروز دنیاي در جمعی بنابراین رسانه هاي

آسیب  یک تنها را طالق گذشته، مانند جمعی رسانه هاي .می گذارند تأثیر خود مخاطبان رفتار نگرش و بر

رسانه  .می کنند تلقی زندگی کیفیت حفظ براي ناچاري روي از راه حلی را آن بلکه نمی دانند؛ اجتماعی

 طالق از دوران پس براي باید طالق، دربارة مردم احساسات و عواطف بر تأکید جاي به امروزه جمعی هاي

 طالق از پس روابط خانواده بازتعریف مورد ناچارند در جمعی رسانه هاي .نمایند تولید مناسبی برنامه هاي

 زمینه این در نیز جمعی نقش رسانه هاي جوامع در طالق پدیدة شیوع به توجه با و باشند داشته برنامه هایی

  .)2011زارتلر، (است   حساس بسیار

از آنجا که گسترش فضاي اجتماعی به واسطه رسانه ها، عام شدن بسیاري از امور خاص و درهم 

جهان، موجب شده است که جوانان امروزي در انتخاب هویت هاي منسجم و یگانه با مشکل و تنیدگی 

) 2012؛ گریر و لچنر، 2007، 5لچنر(حتی بحران مواجه شوند و هویت آنها دچار چندپارگی و انشقاق گردد 

 6و شاید به همین جهت بیشتر در خطر ارتکاب به آسیب هاي اجتماعی و برهم زدن نظم اجتماعی) 2012

است که نقش دوگانه رسانه هاي جمعی در ترویج و  مسئلهلذا این تحقیق به دنبال بررسی این . باشند

پیشگیري از آسیب ها و کجروي هاي اجتماعی یعنی سرقت، جرایم جنسی، خشونت، خودکشی، اعتیاد، 

  است؟  چگونهطالق، فرار از خانواده و بدحجابی در جوانان 

  پژوهشپیشینه 

بررسی تاثیر تماشاي سریال هاي ماهواره اي "عنوان  باتحقیقی طی ) 1390(رحمان زاده و طهماسبی 

مضامین مثبتی از قبیل مبارزه علیه اي هاي ماهواره  در سریال دریافتند که  "بر سبک زندگی بانوان دانشجو

                                                 
1  Wigniez 
2  Zartler 
3 Anomic Strain 
4  Siegel 
5  Lechner 
6  social order 
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بی بندوباري و خیانت روابط نامشروع،  :موانع و مشکالت و احترام به والدین و مضامین منفی همچون

با توجه به آزمون فرضیه هاي موجود و تحلیل یافته ها می توان در این . برجسته و مشهود بوده است

ماهواره بیشتر می شود، سبک زندگی  سریال هايپژوهش این طور نتیجه گرفت که هر اندازه تماشاي 

  . تغییر پیدا می کند ها این سریالبانوان دانشجوي ارتباطات دانشگاه آزاد تهران شرق هم مطابق با 

مطالعه موردي (تاثیر تعامل خانواده و ماهواره در بروز پدیده طالق "عنوان  باتحقیقی ) 1390(نعیمی 

در ایجاد ارزش هاي نتایج به دست آمده نشان دهنده تاثیر ماهواره . انجام داده است ")شهرستان گرگان

نتایج حاکی از  ،همچنین. یی ارزش هاي سنتی در بین زوجین بودتاثیر خانواده در پیدا مدرن در زوجین و

آن بود که براي ایجاد توازن در ارزش هاي مسلط در زوجین و براي جلوگیري از تغییرات ناگهانی و یا 

  . جامعه پذیري صورت گیردبین این دو بال مهم تضاد ارزشی در بین آنان باید تعاملی سنجیده 

پژوهشی به بررسی رابطه استفاده از رسانه هاي نوین با ابعاد هویتی در در ) 1391(کوهی و حسنی 

نتایج نشان داد که بین استفاده از پایگاه هاي اینترنتی . ساله شهر تبریز پرداختند 29تا  14نوجوانان و جوانان 

بین . دارد و ماهواره با هویت فردي و هویت جهانی، رابطه مثبت و با هویت ملی و دینی، رابطه منفی وجود

استفاده از تلفن همراه و هویت فردي، رابطه مثبت و بین استفاده از تلفن همراه و هویت دینی، قومی و 

بین استفاده از لوح فشرده و لوح ویدئویی با هویت ملی  ،همچنین .خانوادگی رابطه منفی دیده می شود

  .رابطه منفی و با هویت جهانی رابطه مثبت وجود دارد

در تحقیقی به بررسی مسئله آسیب پذیري اجتماعی شدن کودکان ) 1392(نی تبریزي صدفی و محس

یافته هاي تحقیق بر مبناي . پرداختند )خانواده هاي شهر زنجان مطالعه موردي(ي رسانه هاي فراملی در فضا

کودکان  در فرآیند جامعه پذیري) نسبت به مادران(نشان داد که از نظر پدران ) r(ضریب همبستگی پیرسون 

و هم از  الیی به پیام هاي بازرگانی دارنددر فضاي شبکه هاي اینترنتی و ماهواره اي، کودکان هم گرایش با

تفاوت معناداري میان پدران و  ،در عین حال. انگیزه باالیی در پیروي از پیام هاي بازرگانی برخوردارند

و همچنین  و ماهواره اي که هاي اینترنتیمادران از نظر آسیب پذیري اجتماعی شدن کودکان در فضاي شب

و اقناع رسانه اي پیام هاي بازرگانی  نی، گزینش پیام هاي مهم بازرگانیارزش اقتصادي پیام هاي بازرگا

و تحلیل مسیر جهت نیکویی برازش ) R(در صورتی که بر اساس تحلیل رگرسیون چندگانه . وجود ندارند

تغییرات آسیب پذیري اجتماعی شدن کودکان در  درصد 64مجموع در ) β(مدل نظري، برحسب ارزش بتا 

به افزایش اقناع رسانه اي ) -16/0(، از نظر مادران )R2= 64/0(فضاي شبکه هاي اینترنتی و ماهواره اي 

، کاهش ارزش اقتصادي +)26/0(، افزایش انگیزش پیروي از پیام هاي بازرگانی +)54/0(پیام هاي بازرگانی 

و افزایش گرایش به پیام هاي +) 17/0(، افزایش گزینش پیام هاي مهم بازرگانی )-17/0(ازرگانی پیام هاي ب

و فاقد مسکن شخصی +) 12/0(، در خانواده هاي شهر زنجان با حجم باالي بعد خانوار +)10/0(بازرگانی 

  . ، بستگی دارد)12/0(
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در تحقیقی به بررسی تاثیر رسانه هاي جمعی بر ) 1391( و عبدالعلی پور، قبادي ، ایی نورآق شکربیگی

نتایج . پرداختند) سال استان چهارمحال و بختیاري 18- 38مطالعه موردي، افراد (احساس امنیت اجتماعی 

اد به رسانه هاي داخلی و ابعاد مختلف احساس امنیت اجتماعی تحقیق نشان داد بین میزان توجه و اعتم

درصد بین میزان توجه و اعتماد به  95سطح معناداري باال و سطح اطمینان حداقل  .رابطه مثبت می باشد

، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی رابطه مثبتی با سطح معناداري باال ییرسانه هاي خارجی، در چهار بعد قضا

درصد وجود دارد، اما بین این متغیر و احساس امنیت عمومی رابطه معناداري  95اقل سطح اطمینان حد

نکته قابل توجه در نتایج تحقیق این است که وجود همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته و . مشاهده نشد

ت، گرایش لزوماً تاثیر رسانه ها بر احساس امنیت نیست، بلکه می توان گفت افراد، با احساس امنیت متفاو

متفاوت در انتخاب و اعتماد به رسانه هاي داخلی و خارجی دارند و رسانه ها صرفاً نقش تقویت کننده 

  .نگرش قبلی مخاطبان را دارند

در تحقیقی به بررسی رابطه مصرف رسانه اي با اعتماد ) 1392( علیزاده ، وسپهري، پورعدلی، احمدي 

رابطه رسانه هاي جمعی در دو شکل داخلی  ،هدف مطالعه. تبریز پرداختند اجتماعی در بین جوانان شهر

اینترنت، ماهواره و شبکه هاي اجتماعی (و برون مرزي آن ) رادیو و تلویزیون و روزنامه و مجالت(

پژوهش حاضر، به روش پیمایشی و با استفاده از . با اعتماد اجتماعی و ابعاد آن بوده است) مجازي

سال کالن شهر تبریز در سال  33تا  18نفر در بین جوانان  600ق ساخته با حجم نمونه پرسشنامه محق

یافته هاي پژوهش حاکی از آن . روش نمونه گیري، خوشه اي چند مرحله اي است. انجام شده است 1392

 .است که رسانه هاي داخلی باعث افزایش اعتماد اجتماعی و رسانه هاي خارجی باعث کاهش آن می شوند

همچنین، بین میزان استفاده از رسانه هاي داخلی و خارجی با اعتماد میان فردي رابطه معناداري مشاهده 

نشد، اما بین میزان استفاده از رسانه هاي داخلی با اعتماد به نظام و اعتماد تعمیم یافته رابطه مستقیم و مثبت 

  .، رابطه معکوسی به چشم می خوردوجود دارد، اما بین رسانه هاي خارجی با این دو نوع اعتماد

مطالعه تطبیقی (ی رسانه هاي جمعی و نظم اجتماعینیز در تحقیق چندملیتی به بررس) 1392(لبیبی 

این محقق نتیجه گیري می کند که رسانه هاي جمعی قادرند . پرداخته است) شهرهاي تهران، لندن و بمبئی

ر افراد، تقویت میزان مشارکت اجتماعی آنان، کاهش از طریق کاهش میزان احساس بی عدالتی و ناامنی د

، همسو ساختن باورهاي دینی با )اولویت دادن منافع خانوادگی بر منافع جمعی(میزان خانواده گرایی 

سیاست ها و خط مشی هاي اجتماعی و تقویت باورهاي اخالقی افراد موجب پایبندي بیشتر افراد به التزام 

ر شهروندان، اعتماد به دیگران و پرهیز از اعمال خشونت نسبت به دیگران به قانون، رعایت حقوق سای

این تحقیق نشان داد . رگذار باشندبر افزایش میزان گرایش به نظم اجتماعی در جامعه تاثی ،شوند و در نهایت

 .احساس بی عدالتی و ناامنی در شهر تهران بیشتر از دو شهر لندن و بمبئی است که
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تاثیر برنامه هاي ماهواره اي بر نگرش جوانان به روابط "عنوان  باتحقیقی ) 1392(ن دیوبند و همکارا

یافته ها نشان داد که تفاوت معناداري بین استفاده کنندگان و غیراستفاده کنندگان . ندانجام داده ا "نامشروع

رادي که از برنامه هاي اف. مشاهده می شود نظر نگرش نسبت به روابط نامشروع از برنامه هاي ماهواره اي از

ماهواره اي خارجی استفاده کردند در مقایسه با کسانی که استفاده نمی کردند، با برقراري روابط نامشروع 

    نتایج رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه نشان داد که متغیر استفاده از برنامه هاي . موافق تر بوده اند

  .س متغیر نگرش به روابط نامشروع را پیش بینی کنددرصد از واریان 9ماهواره اي توانسته است 

   :در پژوهش هاي خارجی نیز به بررسی تأثیر رسانه ها پرداخته شده است

به مقایسه ویژگی هاي روان شناختی، شخصیتی ) 2007(و همکاران  ٢و ین) 2007(و همکاران  ١کائو

نتایج . مقابل سایر دانشجویان پرداختند و اجتماعی دانشجویانی که استفاده مفرط از اینترنت داشتند، در

پژوهش هاي آنها نشان داد که میزان افسردگی، اضطراب، افکار خودکشی، پیش فعالی، هراس، ترس 

اجتماعی،  پرخاشگري و خشونت و رفتارهاي ضد اجتماعی در دانشجویانی که به اعتیاد اینترنت مبتال 

  . بودند از سایرین بیشتر بود

ضمن پژوهشی نشان دادند که جوانانی که تجربۀ رابطۀ ) 2010( ٣فیشر و گروب برسامین، بوردو،

اما برنامه هاي  ،جنسی نداشته اند،  بیشتر از جوانانی که تجربۀ جنسی داشته اند تلویزیون تماشا کرده اند

. اندشبکه هاي موسیقى و جنسی و شبکه هایی را که مربوط به بزرگساالن می شده است، کمتر تماشا کرده 

نتایج رگرسیون نشان داده است که استفاده از تلویزیون به طور کلی و همچنین استفاده از برنامه هاي 

  . بینی کننده هاي معناداري به شمار مى روند ویدیویی موسیقى، جنسی و بزرگساالن پیش

 طالق از ايتازه  تصویر ،امروز دنیاي در جمعی نشان می دهد که رسانه هاي) 2011(تحقیقات زارتلر 

 مانند جمعی رسانه هاي .می گذارند تأثیر خود مخاطبان رفتار نگرش و بر طریق این از و می کنند مطرح را

 کیفیت براي حفظ ناچاري روي از راه حلی را آن بلکه، نمی دانند آسیب اجتماعی یک تنها را طالق گذشته،

 دربارة طالق، مردم احساسات و عواطف بر تأکید جاي به امروزه جمعی رسانه هاي .می کنند تلقی زندگی

مورد  ناچارند در جمعی رسانه هاي .نمایند تولید مناسبی برنامه هاي طالق از دوران پس براي باید

 ،جوامع در طالق پدیدة شیوع به توجه با و باشند داشته برنامه هایی ،طالق از پس روابط خانواده بازتعریف

  .است حساس بسیار زمینه این در نیز جمعی نقش رسانه هاي

  پژوهشسواالت 

 میزان استفاده جوانان دختر و پسر از رسانه هاي داخلی و خارجی به تفکیک نوع رسانه چگونه است؟ -1

 آیا بین مدت زمان استفاده از رسانه ها در جوانان تفاوت وجود دارد؟  -2

                                                 
1 Cao 
2 Yen 
3 Bersamin, Bourdeau, Fisher, & Grube 
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مدت زمان استفاده از رسانه هاي داخلی و خارجی به تفکیک نـوع   پیرامونآیا بین جوانان دختر و پسر  -3

 رسانه تفاوت وجود دارد؟

نگرش جوانان دختر و پسر نسبت به نقش رسانه هـاي داخلـی و خـارجی در تـرویج یـا پیشـگیري از        -4

 آسیب هاي اجتماعی چگونه است؟

در نگـرش  ) هاي رایانـه  زيبا رادیو، تلویزیون، مجالت، اینترنت و(سهم رسانه هاي داخلی و خارجی  -5

 جوانان دختر به آسیب هاي اجتماعی چقدر است؟ 

در نگـرش  ) ي رایانـه بازي  هـا رادیو، تلویزیون، مجالت، اینترنت، (سهم رسانه هاي داخلی و خارجی  -6

  ؟جوانان پسر به آسیب هاي اجتماعی چقدر است

  روش شناسی پژوهش

  و جامعه آماري روش تحقیق

تحقیق پیمایشی از نوع مقطعی توأم با روش همبستگی از نوع پیش بین استفاده در این تحقیق از روش 

ساله استان بوشهر است که در  35تا  18کلیه جوانان دختر و پسر  ،جامعه آماري این پژوهش. شده است

با توجه به اینکه حداقل حجم نمونه در تحقیقات  .در استان بوشهر ساکن بودند 1393نیمه دوم سال 

نفر در  1030اما جهت افزایش اعتبار نتایج، نمونه اي به حجم  ،نفر می باشد 100و همبستگی  توصیفی

با استفاده از ) 2007، 5و ماریسون 4، مانیون3به نقل از کوهن 1970( 2و مورگان 1جدول کرجسیتطبیق با 

گیري  ة نمونهاین شیو) 2001(به عقیدة کوهن و همکاران . روش نمونه گیري چند مرحله اي انتخاب شد

تواند در مراحل مختلف انتخاب  آید که در آن محقق می اي به حساب می گیري خوشه نوعی از نمونه

و اگر بخواهد نسبت افراد نمونه برابر با  گیري تصادفی ساده نیاز از نمونه خوشه یا گروه نمونه بر حسب

اي،  گیري چند مرحله در نمونه ،عبارت بهتر به .اي استفاده کند گیري طبقه نسبت افراد جامعه باشد، از نمونه

، ییکند و در هر مرحله امکان دارد نمونه بر اساس مالك جغرافیا گیري هدف تغییر می در هر مرحله نمونه

  . انتخاب شود... اقتصادي، سیاسی و

شهر به پنج منطقه جغرافیایی شمال، جنوب، نفر به این صورت انتخاب شد که استان بو 1080حجم نمونه 

نفر  216سپس در هر شهرستان . یک شهرستان انتخاب شد ،هر منطقه ازغرب و مرکز  تقسیم و شرق، 

 18گروه سنی در بطور مثال (بدین شکل که با توجه به هر گروه سنی  ؛جوان دختر و پسر انتخاب شدند

به شیوه تصادفی با مراجعه به منازل به شیوه ) نفر پسر 6و  نفر دختر 6(نفر  12، )در شهرستان گناوه سال

در محدوده سنی فردي  ،اگر در خانه انتخاب شده. نمونه گیري منظم بر اساس پالك منزل، انتخاب شدند

                                                 
1 Krejcie 
2 Morgan 
3 Cohen  
4 Manion 
5 Morrison 
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فرد مورد نظر  در نهایت،، به منزل همسایه مراجعه می شد تا نبودوجود نداشت و یا در منزل مورد نظر 

حویل پرسشنامه و برگرداندن به صورت ت و هروز 60در محدوده زمانی پرسشنامه  يجراا .شناسایی می شد

  .نفر بود 1030نمونه نهایی بعد از حذف پرسشنامه هاي ناقص، . بوده است ر حضور پرسشگرانآن د

  ابزار گردآوري داده ها

 که  پرسشنامه نگرش به آسیب هاي اجتماعی یکی،: ابزار گردآوري داده ها شامل دو پرسشنامه بود

ه آسیب ها و کجروي هاي را بنگرش شرکت کنندگان بود و محقق ساخته و آیتمی  40 اي پرسشنامه

و طالق  ، بدحجابیفرار از خانه، خودکشی ،مسائل جنسی، مواد مخدرخشونت،  ،سرقتاجتماعی یعنی 

  عتبار صوري و محتوایی در اختیار متخصصان پرسشنامه جهت تعیین ااین . ادمورد سنجش قرار می د

بر  1پس از اصالحات و تایید آن، پرسشنامه در قالب طرح مقدماتی. جامعه شناس و روان شناس قرار گرفت

نفر جوان دختر و پسر اجرا شد و ضریب پایایی به روش آلفاي  100نفر نوجوان  دختر و پسر و  100روي 

پس از اجراي مقدماتی و . کرونباخ و روایی آن با استفاده از تحلیل عاملی تاییدي مورد بررسی قرار گرفت

ضریب پایایی به روش آلفاي  تأیید ضریب پایایی و روایی پرسشنامه، بر روي نمونه اصلی اجرا شد که

است که در  80/0تا  60/0پایایی ابعاد پرسشنامه در دامنه . آمد به دست 87/0براي کل پرسشنامه  کرونباخ

  .دارد قرارحد قابل قبول و خوبی 

سوال تشکیل شده است و  16این پرسشنامه محقق ساخته که از . پرسشنامه نگرش به رسانه بودابزار دوم،  

رسانه ها در پنج . قرار داردبر اساس طیف پنج گزینه اي لیکرت از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم  سواالت آن

و مجالت،  ي رایانه ايبازي  ها، )ماهواره و سیماي جمهوري اسالمی ایران(رادیو، اینترنت، تلویزیون  دسته

 .گردیدرش به هر دسته طراحی و تابلوها طبقه بندي شد و بر اساس آن سواالتی راجع به نگ ها روزنامه

پرسشنامه ها جهت تعیین اعتبار صوري و محتوایی در اختیار متخصصان جامعه شناس و روان شناس قرار 

پرسشنامه هاي ساخته شده بر  ،در قالب طرح مقدماتیاعمال اصالحات و تایید پرسشنامه ها  پس از .گرفت

نفر جوان دختر و پسر اجرا شد و ضریب پایایی به روش آلفاي  100نفر نوجوان دختر و پسر و  100روي 

را بر پس از اجراي مقدماتی و تأیید ضریب پایایی و روایی پرسشنامه ها، اج. کرونباخ و روایی آن تأیید شد

 به دست 71/0براي کل پرسشنامه  ی به روش آلفاي کرونباخکه ضریب پایای  روي نمونه اصلی انجام گرفت

  .روایی صوري و محتوایی آن نیز مورد تأیید قرار گرفت  ،همچنین. آمد

  روش تجزیه و تحلیل داده ها

                                                 
1 pilot study 
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روش هاي آماري مورد استفاده در این تحقیق شامل تحلیل واریانس مختلط، رگرسیون چندمتغیره به شیوه 

و نرم افزار  20ویرایش  SPSSکه داده ها با نرم افزار  بودي معادالت ساختاري ساز مدلگام به گام و 

AMOS  انجام گرفت 20ویرایش.  

  پژوهشیافته هاي 

  :این تحقیق را نشان می دهد هاي ، ویژگی هاي جمعیت شناختی نمونه1جدول 

  

  جمعیت شناختی ویژگی هايتوزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان برحسب : 1جدول 

  درصد از کل  درصد  فراوانی  گروه  شاخص

  جنسیت
  9/50  9/50  524  مرد

  1/49  1/49  506  زن

  --  --  )14/5( 42/26  )انحراف معیار(سن و میانگین 

  محکومیت قضایی 

  مذکر
  9/2  7/5  30  بله

  48  3/94  492  خیر

  مونث
  1  2  10  بله

  1/48  98  494  خیر

  کل
  9/3  9/3  40  بله

  1/96  1/96  986  خیر

  اعتیاد

  مذکر
  6/0  1/1  6  بله

  4/50  9/98  518  خیر

  مونث
  6/0  2/1  6  بله

  4/48  8/98  498  خیر

  کل
  2/1  2/1  12  بله

  8/98  8/98  1016  خیر

  خودکشیاقدام به 

  مذکر
  2/1  3/2  12  بله

  8/49  7/97  512  خیر

  مونث
  6/1  2/3  16  بله

  5/47  8/96  488  خیر

  کل
  7/2  7/2  28  بله

  3/97  3/97  1000  خیر

  رابطه جنسی نامشروع

  مذکر
  3/11  1/22  116  بله

  7/39  9/77  408  خیر

  مونث
  6/5  5/11  58  بله

  4/43  5/88  446  خیر

  کل
  9/16  9/16  174  بله

  1/83  1/83  854  خیر
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  خشونت و درگیري

  مذکر
  9/11  3/23  122  بله

  1/39  7/76  402  خیر

  مونث
  3/3  7/6  34  بله

  7/45  3/93  470  خیر

  کل
  2/15  2/15  156  بله

  8/84  8/84  872  خیر

  طالق

  مذکر
  1  9/1  10  بله

  50  1/98  514  خیر

  مونث
  4/1  8/2  14  بله

  7/47  2/97  490  خیر

  کل
  3/2  3/2  24  بله

  7/97  7/97  1004  خیر

  

داخلی و خارجی به تفکیک نوع رسانه میزان استفاده جوانان دختر و پسر از رسانه هاي . 1سوال 

 چگونه است؟

نشان می دهد که بین دو گروه دختران و پسران در میزان استفاده از سایت هاي اینترنت  2نتایج جدول 

و رادیوهاي خارجی تفاوت معنی داري خارجی  رایانه اياخلی، بازي هاي د رایانه ايداخلی، بازي هاي 

 2/92(شبکه هاي تلویزیون داخلی  مربوط بهکه بیشترین میزان استفاده  این تحقیق نشان داد. وجود دارد

اده یا عدم بیانگر استف تنهاالزم به ذکر است که این آمار  .است )درصد 1/78(شبکه هاي ماهواره  و )درصد

   .را نشان نمی دهدست و شدت یا میزان ساعات استفاده استفاده از رسانه ها

  

  درصد شرکت کنندگان به تفکیک رسانه هاي مورد استفاده آنانتوزیع فراوانی و : 2جدول 

  گروه
  استفاده  عدم استفاده

  p  خی دو
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

مجالت و روزنامه 

  هاي خارجی

  08/0  98/2  4/13  138  5/37  386  مذکر

  7/10  110  4/38  396  مونث

  1/24  248  9/75  782  کل

مجالت و روزنامه 

  هاي داخلی

  98/0  001/0  7/23  244  2/27  280  مذکر

  9/22  236  2/26  270  مونث

  6/46  480  4/53  550  کل

سایت هاي 

  اینترنت خارجی

  13/0  19/2  6/20  212  3/30  312  مذکر

  7/17  182  5/31  324  مونث
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  3/38  394  7/61  636  کل

سایت هاي 

  اینترنت داخلی

  035/0*  46/4  0/32  330  8/18  194  مذکر

  8/27  286  4/21  220  مونث

  8/59  616  2/40  414  کل

رایانه بازي هاي 

  داخلی اي

  007/0**  15/7  5/16  170  4/34  354  مذکر

  2/12  126  9/36  380  مونث

  7/28  296  3/71  734  کل

رایانه بازي هاي 

  خارجی اي

  000/0***  45/13  9/16  174  0/34  350  مذکر

  3/11  116  0/38  390  مونث

  2/28  290  8/71  740  کل

  رادیوهاي داخلی

  43/0  63/0  7/21  224  1/29  300  مذکر

  8/19  204  3/29  302  مونث

  6/41  428  4/58  602  کل

  رادیوهاي خارجی

  000/0***  63/13  0/13  134  0/38  390  مذکر

  0/8  82  2/41  424  مونث

  0/21  216  0/80  814  کل

شبکه هاي 

  تلویزیون داخلی

  27/0  19/1  4/47  488  5/3  36  مذکر

  9/44  462  3/4  44  مونث

  2/92  950  8/7  80  کل

  شبکه هاي ماهواره

  09/0  73/2  8/40  420  1/10  104  مذکر

  3/37  384  8/11  122  مونث

  1/78  804  9/21  226  کل

      

  آیا بین مدت زمان استفاده از رسانه ها در جوانان تفاوت وجود دارد؟ . 2سوال 

مقایسه شدت و یا میانگین ساعات استفاده از رسانه ها، از تحلیل  واریانس درون گروهی استفاده  براي

 ؛اردنشان می دهد که تفاوت معنی داري بین میزان ساعات استفاده از رسانه ها وجود د 3نتایج جدول . شد

  .بیشترین میزان ساعات استفاده جوانان مربوط به شبکه هاي ماهواره است به طوري که
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  نتایج تحلیل واریانس یک عاملی درون گروهی براي مقایسه میانگین ساعات استفاده از رسانه ها در کل نمونه  :3جدول 

 ES  معنی داري  F)1و SD( M  )1028(  متغیر

ده
فا

ست
د ا

ور
 م

نه
سا

 ر
وع

ن
  

  08/10)50/11(  ماهواره

*
*

*
91/

42
8

  

00
0

/0
  

29/0
  

  80/9)23/9(  تلویزیون داخلی

  73/3)48/5(  سایت هاي اینترنت داخلی

  13/2)07/4(  سایت هاي اینترنت خارجی

  69/1)75/4(  رادیوهاي داخلی

  46/1)87/4(  داخلی رایانه ايبازي هاي 

  45/1)67/2(  مجالت و روزنامه هاي داخلی

  31/1)18/3(  خارجی رایانه ايي بازي  ها

  68/0)87/1(  رادیوهاي خارجی

  67/0)90/1(  مجالت و روزنامه هاي خارجی

 

مدت زمان استفاده از رسانه هاي داخلی و خارجی به  پیرامونآیا بین جوانان دختر و پسر . 3سوال 

  تفکیک نوع رسانه تفاوت وجود دارد؟

بیانگر این است که بین میزان ساعات استفاده از رسانه هاي داخلی و خارجی تفاوت  4نتایج جدول 

       میزان استفاده از رسانه هاي داخلی باالتر از میزان استفاده از  به طوري که ؛معنی داري وجود دارد

اما بین دو گروه دختران و پسران از نظر میزان استفاده از رسانه ها تفاوت  رسانه هاي خارجی است،

  .این عدم معناداري در تعامل با نوع رسانه نیز محرز است. معناداري وجود ندارد

از نظر مدت زمان ) n=506(و مونث ) n=524(براي مقایسه جوانان مذکر نتایج تحلیل واریانس مختلط  :4جدول 

  نه هاي داخلی و خارجیاستفاده از رسا

  SD( M(  گروه  متغیر
  F)1و 1028(

  تعامل  جنسیت  رسانه

ها
ه 

سان
 ر

از
ه 

اد
تف

س
ت ا

د
م

  

  65/18)02/17(  مذکر  رسانه داخلی

*
*

*
47/

32
  

25/3
  

24/0
  

  63/17)48/13(  مونث

  15/18)38/15(  کل

  66/15)94/13(  مذکر  رسانه خارجی

  07/14)69/14(  مونث

  88/14)33/14(  کل
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نگرش جوانان دختر و پسر نسبت به نقش رسانه هاي داخلی و خارجی در ترویج یا . 4سوال 

  پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی چگونه است؟

بین نگرش جوانان به رسانه نشان می دهد  5نتایج تحلیل واریانس دو عاملی درون گروهی در جدول 

به  ؛پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی تفاوت معنی داري وجود داردداخلی و خارجی در زمینه ترویج و 

در مقایسه با رسانه در پیشگیري و ترویج آسیب هاي اجتماعی رسانه خارجی  نگرش بهمیانگین  طوري که

نقش ترویجی رسانه ها با میانگین نگرش جوانان به این است که  5جدول یافته بعدي . بیشتر استداخلی 

       28/22نقش پیشگیرانه رسانه ها از آسیب هاي اجتماعی با میانگین نگرش جوانان به  باالتر از 50/30

  . و این تفاوت از نظر آماري معنی دار است می باشد

براي مقایسه نگرش جوانان نسبت به نقش رسانه هاي داخلی و  دوعاملی درون گروهیتحلیل واریانس : 5جدول 

  خارجی در ترویج یا پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی

نوع 

  رسانه

نقش 

  رسانه
)SD( M  

  F)1و 1028(

  تعامل رسانه و نقش رسانه  نقش رسانه  نوع رسانه

  14/18)49/0(  پیشگیري  داخلی

***00/305  ***36/11  ***85/56  

  86/14)44/0(  ترویج

  27/22)12/0(  پیشگیري  خارجی

  49/23)13/0(  ترویج

  کل
  28/22)04/4(  پیشگیري

  50/23)21/4(  ترویج

    

) ي رایانهبازي  هارادیو، تلویزیون، مجالت، اینترنت، (سهم رسانه هاي داخلی و خارجی  .5سوال 

  در نگرش جوانان دختر به آسیب هاي اجتماعی چقدر است؟ 

به منظور تعیین متغیرهاي مؤثر در  پیش بینی نگرش جوانان دختر به آسیب هاي اجتماعی بر اساس  

      ي بازي ها رادیو، تلویزیون، مجالت، اینترنت و(میزان استفاده آنان از رسانه هاي داخلی و خارجی 

 F . استفاده گردید) stepwise(از تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش مرحله اي  ) رایانه اي

بیانگر معنی داري بودن سهم متغیرهاي پیش بین در متغیر ،  001/0 يمعنی دار آمده در سطح به دست

ترتیب مالحظه می شود، از میان مجموع متغیرهاي پیش بین به  6همانطور که در جدول . وابسته است

و مجالت و روزنامه هاي داخلی  ن داخلی، سایت هاي اینترنت خارجیاهمیت، شبکه هاي ماهواره، تلویزیو

درصد  22به طوري که  ؛بهترین پیش بینی کننده هاي نگرش جوانان دختر به آسیب هاي اجتماعی هستند

نیز نمایش داده  1در نمودار  می باشد وواریانس نگرش جوانان دختر به آسیب هاي اجتماعی قابل تبیین 
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داخلی، رادیوهاي داخلی، سایت هاي اینترنت داخلی، رادیوهاي  رایانه ايمتغیر هاي بازي هاي . شده است

  . خارجی از معادله رگرسیون حذف شدند رایانه ايخارجی، مجالت و روزنامه هاي خارجی و بازي هاي 

  

ي بازي  هارادیو، تلویزیون، مجالت، اینترنت، (نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهاي رسانه هاي داخلی و خارجی : 6جدول 

 )گام به گام(با نگرش جوانان دختر به آسیب هاي اجتماعی به روش مرحله اي ) رایانه

  شاخص ها              

 پیش بین ها

MR RS F  
p 

 ضرایب رگرسیون

1 2 3 4 

 ماهواره

34/0  

 

11/0  

 

23/65  

001/0p< 

34/0β=  

07/8t=  

001/0p< 

  

 

  

 تلویزیون داخلی

42/0 18/0 57/54  

001/0p< 

43/0 β=  

97/9 =t  

001/0p< 

27/0- β= 

24/6- =t 

001/0p< 

  

سایت هاي اینترنت 

 خارجی

45/0 20/0 23/43  

001/0p< 

41/0 β=  

61/9 =t  

001/0p< 

24/0- β= 

63/5- =t 

001/0p< 

17/0 β=  

13/4 =t  

001/0p< 

 

مجالت و روزنامه  

 داخلی

46/0 22/0 56/34  

001/0p< 

40/0 β=  

50/9 =t  

001/0p< 

23/0- β= 

36/5- =t 

001/0p< 

17/0 β=  

28/4 =t  

001/0p< 

11/0- β=  

65/2- =t  

001/0p< 



 

 

 رایانهي بازي  ها یون، مجالت، اینترنت و

تعیین متغیرهاي مؤثر در پیش بینی نگرش جوانان پسر به آسیب هاي اجتماعی بر اساس میزان 

متغیر  بربیانگر معنی داري بودن سهم متغیرهاي پیش بین 

مالحظه می شود، از میان مجموع متغیرهاي پیش بین به ترتیب 

و  رایانه اي داخلی، سایت هاي اینترنتی خارجی

ي به طور ؛رادیوهاي داخلی بهترین پیش بینی کننده هاي نگرش جوانان پسر به آسیب هاي اجتماعی هستند

نمایش  2در نمودار  و درصد واریانس نگرش جوانان پسر به آسیب هاي اجتماعی قابل تبیین هستند

داخلی، رادیوهاي خارجی،  یمتغیر هاي مجالت و روزنامه هاي داخلی، سایت هاي اینترنت

  . حذف شدند خارجی از معادله رگرسیون

0

شبکه هاي ماهواره

تلویزیون داخلی

سایت هاي خارجی

مجالت و روزنامه داخلی

ضریب بتاي عوامل پیش بینی کننده نگرش جوانان دختر به آسیب هاي اجتماعی  
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یون، مجالت، اینترنت ورادیو، تلویز(سهم رسانه هاي داخلی و خارجی 

  در نگرش جوانان پسر به آسیب هاي اجتماعی چقدر است؟

تعیین متغیرهاي مؤثر در پیش بینی نگرش جوانان پسر به آسیب هاي اجتماعی بر اساس میزان 

بیانگر معنی داري بودن سهم متغیرهاي پیش بین پژوهش ساعات استفاده آنان از رسانه ها، نتایج 

مالحظه می شود، از میان مجموع متغیرهاي پیش بین به ترتیب  7نطور که در جدول 

رایانه اي داخلی، سایت هاي اینترنتی خارجیاهمیت، شبکه هاي ماهواره، تلویزیون داخلی، بازي هاي 

رادیوهاي داخلی بهترین پیش بینی کننده هاي نگرش جوانان پسر به آسیب هاي اجتماعی هستند

درصد واریانس نگرش جوانان پسر به آسیب هاي اجتماعی قابل تبیین هستند

متغیر هاي مجالت و روزنامه هاي داخلی، سایت هاي اینترنت

خارجی از معادله رگرسیون رایانه ايمجالت و روزنامه هاي خارجی و بازي هاي 

0.1 0.2 0.3

-0.23

0.17

-0.11

ضریب بتاي عوامل پیش بینی کننده نگرش جوانان دختر به آسیب هاي اجتماعی  : 1نمودار  

  

سهم رسانه هاي داخلی و خارجی  .6سوال 

در نگرش جوانان پسر به آسیب هاي اجتماعی چقدر است؟) اي

تعیین متغیرهاي مؤثر در پیش بینی نگرش جوانان پسر به آسیب هاي اجتماعی بر اساس میزان در 

ساعات استفاده آنان از رسانه ها، نتایج 

نطور که در جدول هما. وابسته است

اهمیت، شبکه هاي ماهواره، تلویزیون داخلی، بازي هاي 

رادیوهاي داخلی بهترین پیش بینی کننده هاي نگرش جوانان پسر به آسیب هاي اجتماعی هستند

درصد واریانس نگرش جوانان پسر به آسیب هاي اجتماعی قابل تبیین هستند 18که 

متغیر هاي مجالت و روزنامه هاي داخلی، سایت هاي اینترنت. ندداده شده ا

مجالت و روزنامه هاي خارجی و بازي هاي 

  

  

  

0.4

0.4

نمودار  
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ي بازي  هارادیو، تلویزیون، مجالت، اینترنت، (نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهاي رسانه هاي داخلی و خارجی : 7جدول 

  )گام به گام(با نگرش جوانان پسر به آسیب هاي اجتماعی به روش مرحله اي ) اي رایانه

  شاخص ها     

 پیش بین ها

MR RS F  
p 

 ضرایب رگرسیون

1 2 3 4 5 

 ماهواره

33/0  

 

11/0  

 

74/63  

001/0p< 

33/0β=  

98/7t=  

001/0p< 

  

 

   

تلویزیون 

 داخلی

38/0 14/0 76/43  

001/0p< 

37/0 β=  

90/8 =t  

001/0p< 

19/0- β=  

61/4- =t  

001/0p< 

   

بازي هاي 

 رایانه اي

 داخلی

40/0 16/0 08/33  

001/0p< 

41/0 β=  

53/9 =t  

001/0p< 

18/0- β=  

31/4- =t  

001/0p< 

14/0- β=  

19/3- =t  

001/0p< 

  

سایت هاي 

 یاینترنت

 خارجی

42/0 18/0 65/27  

001/0p< 

40/0 β=  

36/9 =t  

001/0p< 

15/0- β=  

77/3- =t  

001/0p< 

15/0- β=  

53/3- =t  

001/0p< 

13/0 β=  

11/3 =t  

002/0p< 

 

رادیوهاي 

 داخلی

43/0 18/0 52/23  

001/0p< 

39/0 β=  

30/9 =t  

001/0p< 

15/0- β=  

39/3- =t  

001/0p< 

15/0-β=  

65/3- =t  

001/0p< 

12/0 β=  

08/3 =t  

002/0p< 

10/0- β=  

43/2- =t  

015/0p< 



 

  
  

نیز نمایش داده شده است که  1 نمودار

، P ،157=df=0001/0(مجذور خی 

دهنده میزان واریانس و کواریانس تبیین 

دهند هاي مربوط به نیکویی برازش نشان می

   نشان می دهد 1 نمودار. ه شده برخوردار است

به آسیب هاي را منفی  ینگرش ،به آسیب هاي اجتماعی و رسانه داخلی

                                                
1 Structural Equation Modelling 
2 Goodness of Fit Index 

0

شبکه هاي ماهواره

شبکه هاي تلویزیون داخلی

بازي کامپیوتري داخلی

سایت هاي خارجی

رادیو داخلی

  ضریب بتاي عوامل پیش بینی کننده نگرش جوانان پسر به آسیب هاي اجتماعی

١٩ 

نمودارتأثیر رسانه ها بر نگرش افراد در مورد آسیب هاي اجتماعی در 

مجذور خی  ،در این مدل. است) SEM( 1ي معادالت ساختاري

دهنده میزان واریانس و کواریانس تبیین  که نشان GFI 2شاخص نیکویی برازش. محاسبه شد

هاي مربوط به نیکویی برازش نشان میشاخص ،در مجموع. محاسبه شد 91/0شده توسط مدل است، 

ه شده برخوردار استهاي مشاهد مناسبی با داده که مدل پیشنهادي از برازش

به آسیب هاي اجتماعی و رسانه داخلیمثبت  ینگرش

  . نداجتماعی پیش بینی کرده بود

         

0.1 0.2 0.3

-0.15

-0.15

0.12

-0.1

ضریب بتاي عوامل پیش بینی کننده نگرش جوانان پسر به آسیب هاي اجتماعی: 2نمودار 

تأثیر رسانه ها بر نگرش افراد در مورد آسیب هاي اجتماعی در 

ي معادالت ساختاريساز مدلنتیجه 

3/1245=x2 (محاسبه شد

شده توسط مدل است، 

که مدل پیشنهادي از برازش

نگرش ،خارجیهاي رسانه 

اجتماعی پیش بینی کرده بود

 

0.4

0.39

نمودار 



 

  

نگرش  بر) رسانه هاي چاپی، الکترونیکی و دیجیتال

سوال اول تا سوم تحقیق این بود که میزان استفاده جوانان دختر و پسر از رسانه هاي داخلی و خارجی 

داخلی،  ین و پسران در میزان استفاده از سایت هاي اینترنت

و رادیوهاي خارجی تفاوت معنی داري وجود 

شبکه هاي تلویزیون داخلی  :این تحقیق نشان داد که بیشترین رسانه مورد استفاده به ترتیب

این . بود) درصد 6/59(داخلی  یهاي اینترنت

. شدت یا میزان ساعات استفاده را نشان نمی دهد

تفاده از رسانه ها تفاوت معنی داري بین میزان ساعات اس

. است اي بیشترین میزان ساعات استفاده جوانان مربوط به شبکه هاي ماهواره

خارجی،  یداخلی، سایت هاي اینترنت

٢٠ 

 

رسانه هاي چاپی، الکترونیکی و دیجیتال( رسانه ها تأثیر دو گانهتعیین  

  .بود استان بوشهر درآسیب هاي اجتماعی 

سوال اول تا سوم تحقیق این بود که میزان استفاده جوانان دختر و پسر از رسانه هاي داخلی و خارجی 

  به تفکیک نوع رسانه چگونه است؟

ن و پسران در میزان استفاده از سایت هاي اینترنتیافته اول نشان داد که بین دو گروه دخترا

و رادیوهاي خارجی تفاوت معنی داري وجود  رایانه اي خارجیداخلی، بازي هاي 

این تحقیق نشان داد که بیشترین رسانه مورد استفاده به ترتیب

هاي اینترنت سایتو ، )درصد 9/77(بکه هاي ماهواره 

شدت یا میزان ساعات استفاده را نشان نمی دهدست و اده یا عدم استفاده از رسانه ها

تفاوت معنی داري بین میزان ساعات اسکه میانگین ساعات استفاده از رسانه ها نشان داد 

بیشترین میزان ساعات استفاده جوانان مربوط به شبکه هاي ماهواره به طوري که

داخلی، سایت هاي اینترنت یشبکه هاي تلویزیون داخلی، سایت هاي اینترنت

 بحث و نتیجه گیري

 ،هدف این تحقیق

آسیب هاي اجتماعی  جوانان به

سوال اول تا سوم تحقیق این بود که میزان استفاده جوانان دختر و پسر از رسانه هاي داخلی و خارجی 

به تفکیک نوع رسانه چگونه است؟

یافته اول نشان داد که بین دو گروه دخترا

داخلی، بازي هاي  رایانه ايبازي هاي 

این تحقیق نشان داد که بیشترین رسانه مورد استفاده به ترتیب ،همچنین. دارد

بکه هاي ماهواره ش ، )درصد 2/92(

اده یا عدم استفاده از رسانه هابیانگر استف تنهاآمار 

میانگین ساعات استفاده از رسانه ها نشان داد 

به طوري که ؛وجود دارد

شبکه هاي تلویزیون داخلی، سایت هاي اینترنت :سپس به ترتیب
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رایانه اي ي بازي  هاداخلی، مجالت و روزنامه هاي داخلی،  رایانه ايي هابازي رادیوهاي داخلی، 

 .قرار دارندو مجالت و روزنامه هاي خارجی  خارجی، رادیوهاي خارجی

نتایج بیانگر این بود که بین میزان ساعات استفاده از رسانه هاي داخلی و خارجی تفاوت  ،همچنین

       سانه هاي داخلی باالتر از میزان استفاده از میزان استفاده از ر به طوري که ؛معنی داري وجود دارد

اما بین دو گروه دختران و پسران از نظر میزان استفاده از رسانه ها تفاوت معناداري  ،ودبرسانه هاي خارجی 

   .وجود نداشت

از علل جذب و گرایش جوانان به رسانه ها بویژه رسانه هاي  که یکی در تبیین این یافته باید گفت

موتور هاي  ،وب سایت ها دقابلیت هاي جذاب اینترنت ماننی مانند ماهواره و اینترنت، ي و دیجیتالدیدار

و  وب الگ ها، پست الکترونیکی ،صفحه هاي اطالعات، ارسال پیام هاي آنی ،گپ خانه ها، جست و جو

ي اینترنت یکی از علل مصرف باال ،همچنین .ي استجذابیت هاي تصویري و صوتی شبکه هاي ماهواره ا

زیرا امکانات ورزشی یا تفریحی به اندازه  ،پر کردن اوقات فراغت استقابلیت و ماهواره در میان جوانان، 

اکثر خانواده ها نیز از این امر استقبال می کنند که نوجوانان در خانه و در . کافی در اختیار آنان قرار ندارد

بر پایه نظریه کنترل اجتماعی کنار آن ها با یک کامپیوتر و اشغال خط تلفن سرگرم باشند، غافل از این که 

اینترنت، آثار منفی و مخرب آن به مراتب رسانه بویژه در صورت استفاده نامناسب از ) 2002( ١هیرشی

  . بیش تر از بسیاري از سرگرمی هاي دیگر است

وجود شکاف هاي اجتماعی، شکاف بین نسل ها و نیز از هم پاشیدگی تعامالت بین والدین و فرزندان، 

مشکالت، دردها و  براي فرار از گاهی و جوانان پناهسیاري از نوجوانان موجب شده است تا اینترنت براي ب

  .عنوان یک مامن و ابزار سرگرم کننده نگاه کنندآن به و به  شان باشدرنج هاي 

 35تا  18ی نمونه تحقیق بین اما در تبیین تفاوت جنسیتی در استفاده از رسانه ها باید گفت که دامنه سن

در این سن، در گروه مردان به دلیل قبول مسئولیت هاي احتماالً  لذا .سال بود 26و میانگین سنی آنان  سال 

زندگی، ورود به بازار کار  و عالقه به مسائل سیاسی و اقتصادي روز، گرایش به رادیو جهت آگاهی از 

نکات آگاهی از به دلیل تمایل بیشتر به احتماالً گروه زنان در که  در حالی ،اتفاقات روز افزایش می یابد

، )مسائلی که در مجالت بیشتر دیده می شود(به خانه داري، تربیت فرزندان و مسائل بهداشتی مربوط 

به آسیب آنان در تبیین واریانس نگرش  تر و لذا نقش بیشتر و معنی دارترموجبات گرایش و استفاده بیش

یت مردانه دارند و ماه رایانه ايبا توجه به اینکه بیشتر بازي هاي  ،همچنین. فراهم می آیدهاي اجتماعی 

تبال و مسابقات محتواي خشونت و درگیري در آنان بیشتر است و یا حاوي بازي هاي مردانه تر مانند فو

به طور طبیعی باید انتظار گرایش بیشتر آنان به بازي هاي رایانه اي را داشت که این اتومبیل رانی است، 

                                                 
1 Hirschi's social control theory 
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نیز منجر به سهم بیشتر و معنادارتر آن در تبیین واریانس نگرش پسران به آسیب هاي اجتماعی  مسئله

  .خواهد شد

سوال چهارم این بود که نگرش جوانان دختر و پسر نسبت به نقش رسانه هاي داخلی و خارجی در 

 ترویج یا پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی چگونه است؟

جوانان، رسانه هاي خارجی هم در پیشگیري و هم در ترویج آسیب هاي نشان داد که از نظر  هایافته 

از نظر جوانان، که  بودیافته بعدي این  .نقش بیشتري را ایفا می کنند) یعنی نقش دوگانه رسانه(اجتماعی 

و این تفاوت از نظر  استآسیب هاي اجتماعی  آنها درنقش ترویجی رسانه ها باالتر از نقش پیشگیرانه 

  .معنادار بودنیز نقش رسانه و تعامل رسانه . معنی دار بودآماري 

    در تبیین این یافته که رسانه خارجی در مقایسه با رسانه داخلی نقش باالتري هم در پیشگیري از

آسیب هاي اجتماعی و هم در ترویج آسیب هاي اجتماعی داشتند و اینکه نقش ترویجی رسانه ها از نقش 

باالتر بود می توان گفت که رسانه ها اغلب جرم را در قالب موج هایی  نظر جوانانپیشگیرانه رسانه ها از 

ین شکل که با ارائه گزارش هاي بد ؛برجسته و متمایز و به تعبیر نویسندگان، امواج جرم به تصویر می کشند

جرم خیابانی مانند ضرب و شتم، تجاوز به عنف و  از جمله -مکرر از ارتکاب برخی اشکال خاص جرم

انعکاس . موجب می شوند که توجه افکارعمومی با شدت بیشتري، به این دسته از جرایم جلب شود -قتل

انحرافات و عادي شدن نابهنجاري در جامعه  نفرت ازمیزان کجروي هاي اجتماعی در رسانه ها در کاهش 

تأثیر بسزایی دارد، زیرا فرد ضمن اطالع از نقض هنجارها توسط رسانه ها، درمی یابد که هنجارهاي 

لذا انگیزه ارتکاب جرم در . اجتماعی که به نظر وي غیرقابل تخطی بودند، قابل شکستن و تخلف هستند

. دهاي منفی بیان کجروي ها و انحرافات اجتماعی در رسانه هاستفرد تقویت می شود و این یکی از کارکر

رسانه ها با تنزل قدرت انتخاب مخاطبان و تضعیف روند نهادي شدن ارزش هاي اجتماعی و  ،همچنین

انتقال تصورها و انگاره هاي ازهم گسیخته، افراد جامعه را دچار تعارض ها و چندگانگی هاي فرهنگی و 

در  .می نمایندجدایی و خشم و خصومت تبدیل  وفاق، مشارکت و همدلی را به نفاق، می کنند واجتماعی 

چنین شرایطی تنش، تعارض و خشونت پدیدار می شوند و هنجارها و ارزش هاي پسندیده جامعه رنگ 

رسانه ها با تولید انبوه فیلم هاي جنایی و نشر وسیع اخبار جرم و جنایت، خشونت و  ،امروزه. می بازند

بر این اساس . شگردهاي جنایی به کل مردم می شوند ،ناامنی، سبب انتقال تجارب و فنون و به عبارت بهتر

ایجاد  یم و غیرعمد درخودآگاه یا غیرمستق و شاید بتوان گفت که رسانه ها به نوعی به طور مستقیم

  .دخیل هستند... انحرافات اجتماعی وخشونت، جرم، جنایت، 

به  ،فرایند تولید و نمایش محصوالت خود عدم سانسور دررسانه هاي خارجی فارسی زبان به دلیل 

راحتی قادر به ارائه محصوالت متنوع و غیراستاندارد هستند و این موجب تأثیر بیشتر این رسانه ها بر 

از طرف دیگر، شاید به دلیل اینکه محصوالت رسانه هاي . جتماعی در جوانان استترویج آسیب هاي ا
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خارجی به میزان کمتري تحت تأثیر مالحظات سیاسی قرار می گیرد موجب شده است تا مسائل و 

معضالت داخلی به روشنی و از ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گیرد و همین عامل موجب شده است 

      نگرش مثبت تري به این رسانه ها در مقایسه با  ،مصرف کنندگان رسانه هاي خارجی تا کاربران و

نباید فراموش کرد که این یافته بیانگر نگرش جوانان در مورد تأثیر رسانه ها . رسانه هاي داخلی داشته باشند

  .بر آسیب هاي اجتماعی بوده است و تبیین کننده نقش واقعی رسانه ها نیست

بازي   رادیو، تلویزیون، مجالت، اینترنت و(سهم رسانه هاي داخلی و خارجی   ،جم و ششمسوال پن

  .در نگرش جوانان دختر و پسر به آسیب هاي اجتماعی مورد پرسش قرار می دادرا ) ي رایانهها

داري نتایج بیانگر معنی یافته هاي مربوط به تعیین سهم رسانه ها در نگرش به آسیب هاي اجتماعی، در 

از میان مجموع متغیرهاي پیش بین به  به طوري که ؛بودن سهم متغیرهاي پیش بین در متغیر وابسته بود

و مجالت و روزنامه ی خارجی ، تلویزیون داخلی، سایت هاي اینترنتاي شبکه هاي ماهواره :ترتیب اهمیت

به طوري که  ؛تماعی بودندهاي داخلی بهترین پیش بینی کننده هاي نگرش جوانان دختر به آسیب هاي اج

درصد واریانس نگرش جوانان دختر به آسیب هاي اجتماعی قابل تبیین بود و متغیر هاي بازي هاي  22

داخلی، رادیوهاي خارجی، مجالت و روزنامه هاي  یداخلی، رادیوهاي داخلی، سایت هاي اینترنت رایانه اي

 . ن حذف شدندخارجی از معادله رگرسیو رایانه ايخارجی و بازي هاي 

ي بازي  ها رادیو، تلویزیون، مجالت، اینترنت و(سهم رسانه هاي داخلی و خارجی در تعیین  ،همچنین

شبکه هاي  :به ترتیب اهمیت نتایج نشان داد که ،در نگرش جوانان پسر به آسیب هاي اجتماعی) رایانه

و رادیوهاي داخلی ی خارجی نترنتداخلی، سایت هاي ای رایانه ايماهواره، تلویزیون داخلی، بازي هاي 

درصد  18به طوري که  ؛بهترین پیش بینی کننده هاي نگرش جوانان پسر به آسیب هاي اجتماعی بودند

قابل تبیین بود و  این رسانه هاواریانس نگرش جوانان پسر به آسیب هاي اجتماعی توسط میزان استفاده از 

داخلی، رادیوهاي خارجی، مجالت و  یهاي اینترنتمتغیر هاي مجالت و روزنامه هاي داخلی، سایت 

  . خارجی از معادله رگرسیون حذف شدند رایانه ايروزنامه هاي خارجی و بازي هاي 

، )1391(، کوهی و حسنی )1390(، نعیمی )1390(رحمان زاده و طهماسبی این یافته با نتایج تحقیقات 

  و) 1392(، لبیبی )1392(سنی تبریزي صدفی و مح، )1391( و عبدالعلی پور، قبادي ، آقایی نور شکربیگی

  . همخوانی دارد) 1392( علیزاده و سپهري، پورعدلی، احمدي

    مدعی است که ) 1982، ٢بنت( ١یافته می توان گفت نظریه بازتاب رسانه اي جرماین در تبیین 

     سانه ها با نمایش مستمر تصاویر فریبنده و خوشایند از ارتکاب جرم و اسطوره سازي از مجرمان، ر

  این امر در نظریه هاي روان شناسانه در مورد مهارزدایی و . کنترل هاي درونی را تضعیف می کنند

                                                 
1 Reflection Theory of  Mass Media 
2 Bennett 
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نظریه کنترل ). 2012، ١رینر(  حساسیت زدایی در بخش شکل گیري انگیزه ارتکاب جرم بررسی شده است

نیز می گوید افراد زمانی بزهکار می شوند که نسبت به قیود اجتماعی کم اعتنا ) 2002( ٢اجتماعی هیرشی

نقش رسانه ها در این است که می توانند هنجارهاي اجتماعی موجود در جامعه  ،در واقع .یا بی اعتنا شوند

ات فرد نسبت به یک موضوع کمرنگ شده یا از بین هنگامی که باورها و اعتقاد. را تقویت یا تضعیف نمایند

به طوري که خود را از قید و بندهاي گذشته رها حس  ؛نوعی رهایی رفتاري در او پدید می آید ،می رود

اگر فردي قویاً باور داشته باشد که برخی رفتارهاي انحرافی درست نیست، مشارکت در آن رفتار . می کند

رسانه ها تاثیر معناداري بر تصویر کلی  ،در این نظریات). 1385ابرتسون، ر(براي او دور از تصور است 

ست که می توان گفت انگاره هایی که بر آگاهی عموم گستره این تاثیر تا آنجا. جرم در درون جامعه دارند

 این پدیده را می توان تصویر رسانه اي رایج. ست، عمدتاً محصول رسانه هادرباره جرم سایه افکنده است

  ).1389وایت، (نامید  ٣جرم

احتماالً  ،درس هایی که ما در دوران کودکی از تلویزیون می آموزیممعتقدند ) 2002( و همکاران گربنر

تلویزیون منبع معناداري از ارزش هاي عمومی، عقاید قالبی، . پایه هایی براي جهان بینی وسیع ما می گردند

هنگامی که رسانه ها برخی از کجروي ها را به گونه اي  ،به عبارت دیگر. ستها ایدئولوژي و دیدگاه

نمایش می دهند که فاعل آنها فردي موفق مطرح می شود، نابهنجار بودن کجروي نیز کمرنگ شده و حتی 

اگر محیط خانواده قادر به انجام آن نباشد، این الگوها  ؛فرزندان به این نوع آموزش نیازمندند .از بین می رود

  .در ذهن آنها جایگزین می گردد به شکل دیگري

افراد با تجربه حضور عدالت در ) 1994ون داین و گراهام، ( ٤بر پایه نظریه مبادله اجتماعیهمچنین 

کوهن چاراش و (، تمایل بیشتري به فعالیت مثبت و سازنده دارند ٥جامعه، بر مبناي اصل مقابله به مثل

استفاده کنندگان از رسانه ها، بر اثر القائات و یا واقعیت هاي بیان شده به این معنا که اگر ).  2001اسپکتور، 

در رسانه ها، مشاهده کنند که در جامعه عدالت اجرا نمی شود، دچار تنش می شوند و به تدریج از سطح 

کمتر  ،در این صورت. هاي آن جامعه کاسته می شود دلبستگی و تعهد آنها نسبت به کشور، قوانین و ارزش

تمال دارد که جوانان به انجام رفتارهاي مدنی و وظایف صحیح خود مبادرت نمایند و شاهد گریز از اح

رد، برانگیخته اگر جوانان احساس کنند در جامعه آنها عدالت وجود دا ،برعکس. قانون مندي خواهیم بود

این . معه باشند، وظایف و مسوولیت هاي خود، پذیراي قوانین و ارزش هاي آن جامی شوند تا در شغل

و  قبادي ، آقایی نور شکربیگی؛ )1392( علیزاده ، وسپهري، پورعدلی، احمدي در نتایج تحقیق  مسئله

  .آمده است به دست) 1392(لبیبی و) 1391( عبدالعلی پور

                                                 
1 Reiner 
2 Hirschi's social control theory 
3 Popular media images of crime 
4 social exchange theory 
5 reciprocal principle 



٢٥ 
 

ند تا نیازهاي خود را در دو سطح روانی و مادي به بهترین نحو ممکن ارضا ا همچنین افراد در تالش

عکس العمل و واکنشی نشان خواهند  ،نمایند و هر گاه درجریان رفع نیازهاي خود با مشکلی مواجه شوند

دهند این است که در مقابل  نیازها، ازخود نشان می يهایی که افراد در زمان عدم ارضا از جمله واکنش. داد

  رسانه ها و مطالب بیان شده در  ،براین اساس. کنند جامعه و قوانین آن موضع گیري و با آنها مقابله می

تاثیر بسزایی در واکنش جوانان نسبت به قوانین و  ،دنمومی به حساب می آیرسانه ها که به واقع دانشگاه ع

مادي دست یابند،  لذا چنانچه افراد به رضایت روانی و. هاي اخالقی و اجتماعی آن جامعه دارد ارزش

جامعه نیز با توان باالتري در تحقق اهداف که همان ارتقاي سطح رفاه و امنیت اجتماعی است، حرکت 

  . مودخواهد ن

  بطور مثال، پدیده طالق مانند سایر آسیب هاي اجتماعی تحت تأثیر عوامل متعددي است و تأثیر 

در واقع رسانه ها نقشی ). 2011زارتلر، (رسانه ها نیز در این مورد می تواند به صورت غیر مستقیم باشد 

نه ها ممکن است با ارائه رسا. ایفا می کنند ١کلیدي در تبیین شکل گیري فشار ناشی از خالء هنجاري

تصاویري از چشم و هم چشمی عمومی در مورد برخورداري از یک زندگی مرفه، احساس محرومیت 

، ٢سیگل(نسبی را تشدید کنند و موجب وارد آمدن فشار براي رسیدن به سطوح باالي موفقیت شوند 

 این از و می کنند مطرح را القط از تازه اي تصویر امروز دنیاي در جمعی رسانه هاي ،بنابراین ).2007

 یک تنها را طالق گذشته، مانند جمعی رسانه هاي .می گذارند تأثیر خود مخاطبان رفتار نگرش و بر طریق

 .می کنند تلقی زندگی کیفیت حفظ براي ناچاري روي از راه حلی را آن بلکه نمی دانند، آسیب اجتماعی

 از دوران پس براي باید طالق، دربارة مردم احساسات و عواطف بر تأکید جاي به امروزه جمعی رسانه هاي

 از پس روابط خانواده بازتعریف مورد ناچارند در جمعی رسانه هاي .نمایند تولید مناسبی برنامه هاي طالق

 در نیز جمعی نقش رسانه هاي ،جوامع در طالق پدیدة شیوع به توجه با و باشند داشته برنامه هایی طالق

  ).2011زارتلر، (است   شده حساس بسیار زمینه این

گسترش فضاي اجتماعی به واسطه رسانه ها، عام شدن بسیاري از امور خاص و درهم تنیدگی جهان، 

موجب شده است که جوانان امروزي در انتخاب هویت هاي منسجم و یگانه با مشکل و حتی بحران مواجه 

شاید به همین ). 2012؛ گریر و رینر، 2007، ٣لچنر(شوند و هویت آنها دچار چندپارگی و انشقاق گردد 

  .باشند ٤جهت بیشتر در خطر ارتکاب به آسیب هاي اجتماعی و برهم زدن نظم اجتماعی

از  :به طور کلی می توان گفت که رسانه ها از طرق زیر کارکرد دو گانه خود را به اجرا می گذارند

رشناسی، کارکرد کنترل اجتماعی و تعریف جرم و طریق اطالع رسانی از وقایع، قانون شناسی و کیف

تصویر کلی از جرم، عادي سازي ارائه کجروي، تأثیر مثبت خود را بر مخاطبان می گذارند و از طریق 

                                                 
1 Anomic Strain 
2 Siegel 
3 Lechner 
4 social order 
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شگردهاي  ،به عبارت بهتر - وسعه خشونت، انتقال تجارب و فنونهنجارشکنی، ایجاد زمینه هاي بروز و ت

      جاد گسست فرهنگی و تبلیغ الگوهاي جامعه مشتري مبتنی برایجاد اختالف و تجزیه، ای  - جنایی

 .تأثیر منفی خود را بر مخاطبان می گذارند ،ارزش هاي جامعه مصرفی

طور کامل نقش رسانه ها را در پیشگیري و یا ترویج آسیب هاي ه ادعا نمی کند که ب نویسنده مقاله

این تحقیق نیز این نبوده است که کلیه متغیرها اجتماعی مورد بررسی قرار داده است و در واقع هدف 

امکان بررسی تمام  ،که در یک تحقیق هرچند به گستردگی تحقیق حاضر نیز باشد چرا ،بررسی شوند

  .متغیرها نیست

لذا پیشنهاد می شود جهت دستیابی به مدل هاي نظري بیشتر به بررسی نقش عوامل زمینه اي از جمله  

کشور، موقعیت  جغرافیایی، سوابق تاریخی، نقش احزاب، دسترسی به منابع و  اوضاع  سیاسی و اقتصادي

          هاي جامعه و فرهنگ نیز در گرایش افراد به رسانه ها و اطالعات علمی، نقش خانواده، ارزش

 .آسیب پذیري آنان در برابر آسیب هاي اجتماعی پرداخته شود
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This study is to determine the dual effects of mass media (print media, 
electronic and digital) among Bushehr province youth and determine the print 
media, electronic and digital mass media role in promoting or preventing social 
abnormality. Methodology was together with a survey of a cross correlation 
between the advance. To collect  the data two questionnaires about the media 
and demographic characteristics were used. Findings indicate that  the most  of 
youth use domestic television networks (92.2 percent) and satellite networks 
(77.9 percent). But between the two groups of boys and girls in terms of the 
media, there was no significant difference. Combined analysis of variance 
showed that the domestic and foreign media in promoting social and injury 
prevention, there is a significant difference. It was later found that the role of 
the media in promoting higher than average 30.50 proactive role social media 
damage is average 22.28. In males, the satellite networks, local television, video 
games, internal, external Internet sites, and local radios are the best predictors of 
their attitudes to social harm. The study showed that the frequency used by most 
media, local TV and media most used by the average number of hours, the 
satellite network. Also, 22% of the variance in the attitude of young girls and 18 
boys' attitudes to social damage variance can be explained by the media. 
 
Keywords: Media, Social Harm, Satellite, Internet and Youth 


