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هاي اجتماعی  استفاده از ماهواره، اینترنت و شبکهرابطه بین بررسی 
  به دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج و نگرش  مجازي
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  چکیده

هاي نوین  ا هدف بررسی رابطه بین میزان استفاده از فناوريپژوهش حاضر ب
بر نگرش ) هاي اجتماعی مجازي ماهواره، اینترنت و شبکه(ارتباطی 

هاي  دانشجویان به دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج در چارچوب
روش تحقیق . ویندال انجام گرفت» اثرات پیامدهاي« و گربنر» اثرات کاشت«

ها با استفاده از پرسشنامه از بین دانشجویان  وده و دادهحاضر همبستگی ب
هاي دولتی، پیام نور، آزاد اسالمی و علوم پزشکی شهر  دختر و پسر دانشگاه

آوري  شده بودند، جمع اي نامتناسب انتخاب گیري طبقه اراك که به شیوه نمونه
ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون  منظور تحلیل داده به. شد
مراتبی  نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله. مراتبی استفاده شد سلهسل

هاي اجتماعی مجازي و  نشان داد از بین متغیرهاي تحقیق استفاده از شبکه
ماهواره بعد از کنترل جنس، اعتقادات دینی و میزان ارتباط والدین با فرزندان 

مخالف را تبیین درصد از تغییرات نگرش به دوستی با جنس  26اند  توانسته
همچنین بین استفاده از اینترنت و نگرش به دوستی با جنس مخالف . نمایند

از بین متغیرهاي کنترل، جنس و اعتقادات دینی . رابطۀ معناداري مشاهده نشد
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در . بینی نگرش به دوستی با جنس مخالف بود اي معنادار قادر به پیش گونه به
هاي مجازي، جنس  واره، استفاده از شبکهتوان گفت، استفاده از ماه مجموع می

درصد از تغییرات متغیر وابسته را در جامعۀ  62اند  و اعتقادات دینی توانسته
  .بینی نمایند آماري تحقیق پیش

هاي اجتماعی، دوستی با جنس  ماهواره، اینترنت، شبکه :هاي کلیدي واژه
  .مخالف، دانشگاه، دانشجویان

  
  مقدمه

اینترنت، (هاي اطالعاتی  یم که تحوالت شگرفی در فناوريکن عصري زندگی می در
اتفاق افتاده و هرروز بر ) تلویزیون و ماهواره(و ارتباطی ) هاي اجتماعی مجازي شبکه

هاي اخیر  اي که این تحوالت در دهه گونه به. شده است سرعت و وسعت آن افزوده
» 3جامعۀ اطالعاتی«و  »2عصر اطالعات«، »1عصر ارتباطات«باعث ظهور مفاهیمی چون 

پردازان  شده است و موجب شده نظریه) 21: 1371و معتمدنژاد،  526: 1390وبستر، (
هاي این  ترین ویژگی مهم. نظر کنند هاي مختلف در مورد آن بحث و تبادل در عرصه

سویۀ انتقال پیام از گیرنده به فرستنده  جریان یک :تعاملی شدن) 1 :زعصر عبارتند ا
هر زمان : پذیري انعطاف) 2. جریانی چند سویه و رفت و برگشتی شده استتبدیل به 

  . آن وجود داردمتنوع هاي  برداري از پیام و هرکجا امکان ورود به دنیاي اطالعات و بهره
ها از  با کاهش اهمیت مرزهاي فیزیکی و جغرافیایی، فعالیت: سازي جهانی) 3

یافته است  هاي جهانی انتقال ارد به محیطها قرار د هاي ملی که تحت سلطۀ دولت محیط
: سازي مجازي) 4. اي که دیگر افراد تابع قواعد مرزهاي ملی نخواهند بود گونه به

  ).68:1389کستلز، (یافته است  ها از دنیاي واقعی به فضاهاي مجازي انتقال فعالیت
                                                   

1. Communication era 
2. Information Era 
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اوري هایی که در سطح جهانی در زمینۀ فن ها دربارة دگرگونی بسیاري از بررسی
ها و  ها در دگرگونی نگرش داده است، بیانگر تأثیر این فناوري  اطالعات و ارتباطات رخ

، شولت(هاي فردي است  ها، نزدیک شدن آراء و عقاید افراد و افزایش آزادي دیدگاه
ها و  جمعی باعث یکسان شدن نگرش به گفتۀ کازنو، وسایل ارتباط). 115:1382

گونه که  هاي نوین ارتباطی یا آن هرکدام از فناوري). 43:1381کازنو، (اند  ها شده اندیشه
بر ) 327: 1397کلینی مقدم، (اند  گلینی مقدم و همکارانش رسانه اجتماعی نامیده

ها به جهان اندیشه ما و حتی در دگرگونی سنن  ها و انتقال واقعیت دریافت و استنتاج
ها  درواقع، رسانه). 23: 1394پناهی،  ویسه و(اي دارد  ها تأثیرات ویژه اجتماعی و نگرش

که  هایی را کنشها و  کنند و ارزش عنوان منبع و منشأ هنجارهاي اجتماعی عمل می به
  ). Azjen, 1985(کنند  اند تعیین می نشده شده یا پذیرفته توسط دیگران پذیرفته

) هاي اجتماعی مجازي ماهواره، اینترنت و شبکه(هاي نوین ارتباطی  فناوري
بهرامیان ( )79: 1395دارابی و همکاران، (وجب تضعیف هویت دینی و فرهنگی افراد م

مهدي زاده اشرفی و (ها  ها و دگرگونی دیدگاه ، تغییر نظام ارزش)193: 1395و یاقوتی، 
، تغییر سبک )46: 1392وطنی و ساعی، (، Wright, 2011: 43((، )14: 1395همکاران، 

و تغییر ) 33: 1394پور و شهیادمنش،  سیف( )8:1395گرایی و همکاران، (زندگی 
) 108: 1395مریجی و احسانی، (فردي زنان و مردان قبل و بعد از ازدواج  روابط میان

ویژه کشورهاي  این تأثیرات در اغلب کشورها به. شود می) 134: 1395عجم، (
ین مطالعات بر اساس آخر. توسعه جریان دارد و کشور ما نیز از آن مستثنا نیست درحال

که  درحالی، درصد بوده 5/66صورت گرفته در دهۀ اخیر میزان تماشاي تلویزیون در ایران 
جایی  درصد است و این به معناي جابه 4/31هاي ماهواره  این آمار براي تماشاي برنامه

   ).1394جام جم آنالین، (هاي خارجی است  سوي رسانه تدریجی از رسانه داخلی به
هاي  ه دهۀ اخیر شاهد پیدایش و رشد روزافزون استفاده از برنامهسو در س از یک

از سویی دیگر از اوایل  و کنند ایم که عمدتاً فرهنگ بیگانه را تبلیغ می اي بوده ماهواره
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نتایج تحقیقات . نیز استفاده از اینترنت بین کاربران رو به فزونی گذاشت 1370سال 
درصد کاربران اینترنت  40کنند،  رنت استفاده میدرصد مردم از اینت 60دهد که  نشان می

سال قرار دارند و اینترنت موبایل بیشترین میزان اتصال به  29تا  20در گروه سنی 
هاي اجتماعی  شبکه). 23:1392اکبري تبار و اسکندري پور، (اینترنت در ایران را دارد 

هاي اخیر  ودن، در سالبودن و تعاملی ب 1اي هایی چون چندرسانه مجازي نیز با ویژگی
نسل . ندا اند و ستون فقرات جامعۀ اطالعاتی را تشکیل داده رشد چشمگیري داشته

پذیر شده و  ها جامعه ها هستند و از طریق آن جوان امروزي مخاطبان اصلی این رسانه
  ).203:1390جکسون هاریس، (نمایند  هاي جدید کسب می ها و نگرش ارزش

هاي اجتماعی شکل  ی که از طریق اینترنت و شبکهامروزه تعداد روابط شخص
بسیاري . گیرد، به دلیل دسترسی باالي مردم به آن، با سرعت رو به افزایش است می

هاي  شده مبنی بر تماس آوري روابط ذاتاً عاشقانه و عاطفی هستند و شواهد جمع ازاین
موحد و (ست گواهی بر این مطلب ا ،چهره به چهره پس از برقراري روابط مجازي

ناپذیر از زندگی انسان  در واقع، روابط آنالین و مجازي بخش جدایی). 1385شوازي، 
و چیونگ، چیو و لی ) 2016(محققانی چون آلوفادي . امروزي را شکل داده است

درصد دوستانه و  35روابط، عاشقانه،  درصد ازاین 51گزارش دادند که نزدیک به ) 2011(
 Cheung chi(؛ ) Olufadi, 2016: 463( روابط شکل داده استدرصد دیگر را سایر  14

& Lee, 2011: 1339(  
ها را  فرهنگ رسانه مجازي بسیاري از باورها و نگرش) 2018(به گفته کریستینسن 

بین اما، نوجوانان و جوانان با بیشترین میزان آسیب اجتماعی و   تغییر داده است؛ دراین
هاي عاطفی این دوره  آنکه روابط عاطفی به دلیل هیجان ویژه شوند؛ به عاطفی درگیر می

هاي مجازي با این  از دید مثبت، شبکه). Christensen, 2018: 13(شدت رواج دارد  به
هدف که انسان را از دایره تنهایی بیرون آورده و او را با تمام مردم جهان مرتبط ساخته 
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به جنبه منفی این عصر اشاره  است، بسیار سودمند و مفید است؛ اما محققان زیادي
گیري روابط دختر و پسر با هدف روابط عاطفی و عاشقانه است  آن، شکل کهاند  داشته

)Olufadi, 2016: 453.( هاي  بنابراین باید گفت دوستی دختر و پسر ازجمله پدیده
اجتماعی نوظهوري است که در مقطع کنونی همراه با دگرگونی ساختی و اجتماعی 

گیري  هاي نوین ارتباطی و بهره ۀ شهرنشینی، گسترش کمی و کیفی فناوريچون توسع
شده است  عنوان یک مسئله اجتماعی مطرح رویۀ جوانان، در جامعه حال حاضر به بی
  ). 11 :1377فرجاد، (

درصد  70تا  30شده است که حدود  برابر نتایج تحقیقات متعدد در ایران مشخص
به  ).112 :1384گلزاري، (ستی با جنس مخالف درگیرند نوعی با مسئله دو نوجوانان به

اي به زندگی افراد رسوخ  گونه هاي اینترنتی به شبکه) 2004(گفته آندروود و فایندلی 
طور  آن اند هاي قانونی، فرهنگی، اجتماعی و دینی نتوانسته که حتی محدودیت ندا کرده

). Underwood & Findlay, 2004: 129(که بایسته است این روابط را کنترل کنند 
حاکی از آن است ... هاي اجتماعی، ماهواره، اینترنت و  بررسی میزان استفاده از شبکه

ها  ها خانواده که در ایران نیز همانند سایر کشورها مقبولیت و محبوبیت باالي این شبکه
 هاي جدیدي مواجه ساخته است، چرا که کنترل استفاده از این وسایل را با دغدغه

ها غیرممکن است و بر نگرانی  طور انکارناپذیري از سوي خانواده ارتباطی جدید به
  . ها افزوده است آن

شده و آمار موجود مبنی بر استفاده باالي  هاي بیان بنابراین، با توجه به دیدگاه
، این )63:1395بیچرانلو، (جمعی جدید  نوجوانان و جوانان ایرانی از وسایل ارتباط

تواند نگرش  هاي ارتباطی و اطالعاتی می شود که آیا هجمه باالي شبکه می سؤال مطرح
هاي قبل  کرده یک جامعه نسبت به موضوع دوستی عنوان قشر تحصیل دانشجویان را به

مانند (کنند  اي که محققان بیان می از ازدواج تغییر دهد؟ آیا متغیرهاي محدودکننده
ما نیز مصداق دارد؟ پاسخ به سؤال به دلیل  در کشور...) تحصیالت، اعتقادات دینی و
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ریزي و  تواند کمک شایانی به برنامه کشف ماهیت عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان می
  .آموزش و تربیت در زمینه انسان مدرن عصر ارتباطات نماید

 
  مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته

ابتدا باید به تعاریف نگرش و  براي پرداختن به مقولۀ نگرش به رابطه با جنس مخالف
شده  هاي مختلف تعریف نظران به گونه نگرش توسط صاحب: انواع آن اشاره نمود

اند که  هاي پیچیده و منظم اعتقادي اي از نظام ها گونه کولتز معتقد است نگرش. است
بسیاري از ) 7:1384کریمی، (ند نک هاي رفتاري خاص می ها را آمادة بروز واکنش انسان

گذارانه  گیري کلی و ارزش نظران نگرش را قبل از هر چیز به معناي جهت احبص
همانند مخالف یا موافق چیزي بودن، چیزي را . اند نسبت به موضوع معینی دانسته

دیگر، نگرش،  بیان به. )33:1379تایپا، (خوب یا بد دانستن، درست یا غلط پنداشتن 
  . هاي مختلف است به ابژههاي افراد نسبت  ها و طرز تلقی گیري جهت

: رفتاري و ج: عاطفی، ب: الف: کند بندي می روزنبرگ نگرش را به سه بعد تقسیم
موضوع  به بعد عاطفی نگرش، احساسات مثبت یا منفی را که فرد نسبت. شناختی

در اینجا، شیوه نگرش به ماهیتی اشاره دارد که ارزیابی . گیرد نگرش دارد، دربرمی
وع نگرش اشاره دارد ضها نسبت به مو ها و واکنش اري نگرش به کنشبعد رفت. شود می

و بعد شناختی نگرش به باورهایی اشاره دارد که یک فرد در مورد موضوع نگرش در 
روزنبرگ نگرش به رابطه با جنس مخالف را که در ). Rozenberg, 1960(سر دارد 

کارانه  دو مقولۀ محافظه بههایت و هرش  گنجد، به استناد هاي جنسیتی می مقولۀ نگرش
کارانه  نگرش جنسیتی محافظه). Haidt & Harsh, 2001: 203(و لیبرالیستی تقسیم نمود 

نگرشی است که در آن اعمال و روابط جنسیتی غیرمعمول، غدغن شده و با 
در مقابل، نگرش . هاي زیاد نسبت به روابط با جنس مخالف همراه است گیري سخت

رشی است که در آن هرگونه رابطه با جنس مخالف اشتباه نیست و جنسیتی لیبرال، نگ
  .)Haidt & Harsh, 2001: 203-205(اي نیز بر آن حاکم نیست  بایدها و نبایدهاي گسترده
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شود و بنابراین  آلبرت بندورا معتقد است رفتار در اثر مرور زمان آموخته می
زمینه کاربرد ویژه داشته  نظریه بندورا در دو. شخصیت زاییدة تجارب محیطی است

که کودکان در  هنگامی. یادگیري نقش جنسی) یادگیري رفتار تهاجمی ب) الف: است
بینند مفاهیم زن بودن و مرد بودن را  جریان رشد، تفاوت بین رفتارهاي زن و مرد را می

در مورد کاربرد دوم باید گفت  ).140: 1372احدي، (گیرند  در فرهنگ خود فرامی
هاي همگانی را در کنار خانواده، همساالن و معلمان  ادگیري اجتماعی، رسانهنظریه ی

  ).Marry, 2004: 108(گیرد  پذیري در نظر می عنوان یکی از عوامل اولیۀ جامعه به
پردازان  نظریه. شده است ها نیز نظریات متعددي ارائه در زمینۀ ارتباطات و رسانه

هاي  نظریه) 1: اند هاي زیر تقسیم کرده را به دورهها  تاریخ تحقیق در مورد تأثیر رسانه
هاي  بازگشت به نظریه) 3ها  رسانه 2هاي تأثیر محدود نظریه) 2ها  رسانه 1تأثیر مطلق

که  با توجه به این. 4هاي تأثیر متقابل رسانه و مخاطب نظریه) 4ها  رسانه 3تأثیر قدرتمند
شده است به این حوزه  ینچارچوب نظري تحقیق بر اساس نظریات دستۀ سوم تدو

ها  نظریات حوزة تأثیر رسانه باوجود اعتقاد بسیار بر تأثیر رسانه .بیشتر خواهیم پرداخت
ازجمله داشتن مخاطبان همیشگی و  شرایط الزمدارند که اگر  بر روي مخاطبان بیان می

 از طرفیو آمیز نخواهد بود  ها وجود نداشته باشد، فرایند تأثیرگذاري موفقیت تداوم پیام
ها عوامل و شرایط فردي و  آن. پذیرد ها در بلندمدت صورت می تأثیرگذاري این رسانه

  . گیرند محیطی را براي تأثیرگذاري در نظر می
، اثرات پیامدهاي ویندال و نظریه 5جمله نظریات در این زمینه، نظریۀ کاشت از
دارد،  ر بیان میدر نظریه کاشت، جورج گربن. شاو و مکسول است 6سازي برجسته

                                                   
1. Simple Effect 
2. limited Effect 
3. powerful effect 
4. Negotiated Effect 
5. Cultivation 
6. Agenda-setting theory 
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هاي مدرن چنان جایگاه محوري در زندگی روزمره ما پیدا کرده  تلویزیون در میان رسانه
هایش در مورد واقعیت، جاي تجربه  که منجر به غلبه آن بر محیط نمادین شده و پیام

- 392: 1381سورین و تانکارد، (شخصی و سایر وسایل شناخت جهان را گرفته است 
از نظر تماشاگران پرمصرف، تلویزیون منبع : دهد لعات گربنر نشان مینتایج مطا). 389

هاي  اثر این مواجهه با پیام. هاست هاي آن اي از اطالعات، افکار و آگاهی بخش عمده
خواند، یا آموزش  کند که گربنر آن را کاشت می مشابه در تلویزیون، چیزي را تولید می

تلویزیون خالق و ). 35 :1367ازنو، ک(هاي رایج  ها و ارزش بینی، نقش جهان
ها و باورهایی است که از نیازهاي نهادینه جامعه پیرامون  کنندة عقاید، اندیشه منعکس
   ).Gerbner, 2008: 49(پذیرند  تأثیر می

ها  هر گروه از بینندگان ممکن است در جهت متفاوتی تالش کنند، اما همۀ گروه
رو کاشت بخشی از یک فراگرد دائمی  ازاین .تحت تأثیر جریان مرکزي واحدي هستند

ویندال و همکاران، (هاي قبلی است  ها و زمینه رونده تعامل میان پیام پویا و پیش
نظران حوزة رسانه، نظریه اثرات  عنوان یکی از صاحب ویندال به). 365- 1376:364

گون از هاي گونا الگوي وي حاکی از آن است که استفاده. سازد پیامدها را مطرح می
ها عامل مهمی در  میزان استفاده از برنامه. آورند رسانه، نتایج گوناگونی را به بار می

این الگو میان نتایجی که عمدتاً ناشی از نوع . بینی نتایج هستند کاربرد محتوا براي پیش
و نتایجی که حاصل استفاده از خود رسانه ) 1محتواي ارتباطات(استفاده  هاي مورد برنامه
گویند معموالً به رابطه  ها از اثرات سخن می وقتی محققان رسانه. گذارد ، فرق میاست

انواع خاصی از محتوا به تولید انواع خاصی از تأثیر منجر . میان پیام و نتیجه اشاره دارند
  .نامند می 2در الگوي ویندال این نتایج را اثرات. شوند می

محتواي ) 2سانه یا ابزار ارتباطی ر) 1: هر فرایند ارتباطی داراي سه بخش است
تر، در میزان و گسترة تأثیرگذاري رسانه  به بیان دقیق. مخاطب) 3رسانه یا پیام رسانه و 

                                                   
1. Community Content 
2. Effects 
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که رسانه چه  شوند که از آن میان خود رسانه و این بر افراد، متغیرهاي بسیاري دخیل می
ره و پوشش آن تا هایی دارد، اقبال عمومی آن در نزد مخاطب چگونه است، گست قابلیت

هاي شخصیتی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی  چه اندازه باشد، محتواي رسانه و ویژگی
سو به محتواي رسانه  توان گفت تأثیر رسانه از یک می. مخاطب اهمیت بسیار دارد

هاي مخاطب که خود در یک فضاي فرهنگی و  بستگی دارد و از سوي دیگر به ویژگی
ها و  ارزش( 1فردي هاي درون تر، ویژگی به عبارت کامل. اجتماعی خاص قرار داد

نیازها، عالیق، روابط (مخاطبان  2و برون فردي) اعتقادات، جنسیت و ضریب هوشی
ها و  ها و محتواي آن بر روي دسترسی مخاطب به رسانه) اجتماعی و محیط خانوادگی

انتظار  رو قابل ازاین). 283- 1387:281ویندال، (گذارد  انتظار مخاطب از رسانه تأثیر می
هاي نوین ارتباطی که عمدتاً نگاهی لیبرال به مسائل جنسیتی  است محتواي فناوري

هاي لیبرال به این  نوعی مروج نگرش خصوصاً مسئلۀ دوستی با جنس مخالف دارند به
  .موضوع باشند

 
  مدل نظري پژوهش -1نمودار 

                                                   
1. Inter-individual characteristic 
2. Intra-individual characteristic 
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  هاي پژوهش فرضیه
اي، اینترنت و  هاي ماهواره برنامه(ین ارتباطی هاي نو بین استفاده از فناوري -
و نگرش دانشجویان به دوستی با جنس مخالف قبل از ) هاي اجتماعی مجازي شبکه

 .ازدواج رابطه وجود دارد

اي و نگرش پاسخگویان در خصوص دوستی  هاي ماهواره بین استفاده از برنامه -
 .با جنس مخالف قبل از ازدواج رابطه وجود دارد

ستفاده از اینترنت و نگرش پاسخگویان در خصوص دوستی با جنس بین ا -
  .مخالف قبل از ازدواج رابطه وجود دارد

هاي اجتماعی مجازي و نگرش پاسخگویان در خصوص  بین استفاده از شبکه -
 .دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج رابطه وجود دارد

، اینستاگرام، تلگرام(طور مجزا  هاي اجتماعی مجازي به هریک از شبکه -
تا چه میزان با نگرش به دوستی با جنس مخالف قبل از ) بوك و ایمو واتساپ، فیس

  .ازدواج رابطه دارند
هاي اجتماعی مجازي با  اي، اینترنت و شبکه هاي ماهواره بین استفاده از برنامه -

توجه به متغیرهاي جنس، اعتقادات دینی، ارتباط والدین با فرزندان و فشار گروه 
وستان و نگرش پاسخگویان در خصوص دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج رابطه د

  .وجود دارد
  

  مطالعات پیشین
هاي نوین ارتباطی بر نگرش افراد در حوزة  مطالعاتی که به مسئلۀ تأثیر فناوري

ها اشاره  اند گوناگون است که در ذیل به تعدادي از آن دوستی با جنس مخالف پرداخته
  :شود می
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شناختی روز  بررسی جامعه«به در پژوهش خود ) 1386(هدي زاده و عبداللهی م
از  استفاده وی روش کم از در این پژوهش. اند پرداخته» ولنتاین در میان جوانان تهرانی

نتیجه پژوهش گویاي آن است که ولنتاین یا . پرسش شده استساله  26تا  25جوانان 
شري انجامیده و اشاعه آن از طریق تکنولوژي روز عشّاق به هماهنگی با مشترکات ب

روز ولنتاین از . شود اي از مرجع قرار گرفتن غرب محسوب می اطالعاتی و ارتباطی، نشانه
هاي برتر  کنندگان جایگاه شده و ابتدا توسط اشغال طریق ماهواره به جوانان ایرانی معرفی

  ).97: 1386، و عبداللهی ادهمهدي ز(اقتصادي و فرهنگی مورداستفاده قرار گرفته است 
هاي جدید  بررسی رابطۀ فناوري«به در پژوهشی ) 1395(زاده و همکاران  شریف

هاي شهر  آموزان دبیرستان ارتباطی و اطالعاتی و دوستی با جنس مخالف در بین دانش
هاي جدید  کننده از فناوري استفادة سرگرمکه نتایج نشان داد . اند پرداخته» کنار فریدون

  .بر دوستی با جنس مخالف مؤثر است) ماهواره و اینترنت(رتباطی ا
بررسی عوامل مؤثر بر نگرش «با عنوان ) 1390(پژوهش سیدان و نجفی نژاد 

نگرش خانواده و دوستان، اعتقادات، بین نشان داد » دختران به رابطه با جنس مخالف
نگرش دختران  وتماعی ها و پایبندي دینی، سبک زندگی و پایگاه اقتصادي و اج ارزش

  .نسبت به روابط با جنس مخالف رابطۀ معنادار وجود دارد
یافته است که افزایش استفاده از  در پژوهش خود به این نتیجه دست کریستال

ها و هنجارهاي تربیتی جامعه همراه بوده  هاي نوین با کاهش توجه به ارزش فناوري
  ).264: 1397فرقانی و مهاجري، : به نقل از(است 

اي که بر دانشجویان دانشگاه شیراز و دانشگاه  در مطالعه) 1385(موحد و شوازي 
شکی شیراز انجام دادند، به بررسی چگونگی نگرش دختران جوان به دوستی زعلوم پ

پذیري با نگرش دختران به دوستی  هاي فرهنگی جامعه پیش از ازدواج، و رابطه زمینه
هاي این گستره از  این تحقیق نشان داد اگرچه دگرگونینتایج . پیش از ازدواج پرداختند

هاي  رود، اما دختران، همچنان میان ارزش هاي مدرن پیش می سوي ارزش روابط، به
  .اند سنتی و مدرن سرگردان
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هاي جمعی بر  در پژوهشی به پیامدهاي رسانه) 1386(زاده اقدم و همکاران  رسول
زمان عضویت  هاي پژوهش نشان داد بین مدت تهیاف. هاي جوانان ایرانی پرداختند ارزش

هاي اجتماعی، نوع استفاده و واقعی تلقی  هاي اجتماعی، میزان استفاده از رسانه در رسانه
ها و  هاي اجتماعی و پایبندي جوانان به نگرش شده در رسانه کردن محتواي مطالب ارائه

  .س وجود داردهاي خانوادگی، دینی و اجتماعی و فرهنگی رابطه معکو ارزش
هاي مجازي و  رایس و همکاران در پژوهشی به بررسی استفاده از اینترنت و شبکه

استفاده از که نتایج نشان داد . خانمان به بیماري ایدز پرداختند خطر ابتالي جوانان بی
هاي مجازي، رابطۀ مثبتی با انتخاب شریک جنسی از طریق اینترنت  اینترنت و شبکه

اند،  انی که از طریق اینترنت با اعضاي خانوادة خود نیز ارتباط داشتهجوان. داشته است
 ).Rice et al, 2010: 291(اي سوق یافته بودند  کمتر به سمت روابط جنسی مبادله

ها و منابع اطالعاتی بر  بررسی تأثیر رسانه«نگوین و همکاران در تحقیقی با عنوان  
افراد ( اعضاي جامعهدسته از  4نگرش  تغییر» نگرش افراد، ادراك و اهداف افراد

هاي  را که از شبکه) ها و کارشناسان صنایع مشهور، عموم افراد، کارشناسان سازمان
منابع که نتایج نشان داد . کردند بررسی نمودند اجتماعی توییتر و بالگ استفاده می

قواعد،  توانند نگرش افراد نسبت به هاي اجتماعی مجازي می اطالعاتی از قبیل شبکه
 ).Nguyen et al, 2017(تحت تأثیر قرار دهند  راهنجارها و موضوعات 

هاي جمعی بر روي رفتار جنسی جوانان  رایت در پژوهشی به مطالعۀ تأثیر رسانه
طور حتم تأثیر علّی بر روي  هاي جمعی به رسانهکه نتایج این تحقیق نشان داد . پرداخت

پژوهش حاضر نشان داد که . کنند آمریکا اعمال میمتحدة  رفتار جنسی جوانان در ایاالت
طورکلی تأثیر مثبتی بر  هاي جمعی با محتواي جنسی به قرار گرفتن در معرض رسانه

  ).Wright, 2011(رفتار جنسی خواهد داشت 
آموز دبیرستانی در  دانش 6504بر روي  2000نایت در تحقیقی که در سال 

آیا استفاده  کرده به این سؤال پاسخ دهد که تالشمتحدة آمریکا انجام داد  ایاالت
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ها در مورد روابط جنسی تأثیر دارد یا  آنکنش ها بر روي نگرش و  از رسانه نوجوانان
. ها با نگرش جنسی در ارتباط است استفاده از رسانهکه ها نشان داد  خیر؟ یافته

کردند،  استفاده میکننده جنسی  هاي تحریک هایی با صحنه نوجوانانی که بیشتر از رسانه
 ,Knight(بیشتر بر سر این موضوع توافق داشتند که فعالیت جنسی سودمند است 

2000: 189.(  
طورکلی و  برسامین و همکاران به این نتیجه دست یافتند که استفاده از تلویزیون به

هاي با محتواي جنسی بر روي نگرش و رفتارهاي جنسی  همچنین استفاده از برنامه
 ,Bersamin et al(گذارد  ن و وضعیت رابطۀ جنسی نوجوانان در آینده تأثیر مینوجوانا

2010.(  
دهد حتی کسانی که با دیگر اهداف  نیز نشان می) 2014(گزارش رایان و همکاران 

هاي مجازي  وارد دنیاي مجازي و شبکه...) مانند روابط تجاري، شغلی، تحصیلی و(
هاي مجازي و در نهایت روابط  سوي دوستی شوند با گذشت زمان نگرش آنان به می

این آمار در کشورهایی که ازلحاظ دینی . یابد عاطفی و جنسی بین دختر و پسر سوق می
  ).Ryan et al, 2014(دانند نیز در حال گسترش است  این روابط را نامشروع می

 
 روش پژوهش

دن موضوع از در این پژوهش با توجه به گسترده بودن جمعیت آماري و پیچیده بو
که خود ) Correlation(تحقیق همبستگی . روش تحقیق همبستگی استفاده شد

شود که  است، با این هدف انجام می) غیرآزمایشی(زیرمجموعه تحقیقات توصیفی 
ضرورت آزمون رابطه  را نشان دهد که با توجه به) Variables(رابطه میان متغیرها 

بنابراین، پژوهش حاضر از  ).89: 1395ي، محمود(متغیرها مناسب تشخیص داده شد 
صورت میدانی و از طریق  ها به بود که داده) روش پیمایشی(همبستگی  - نوع توصیفی

  .آوري گردید پرسشنامه جمع
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تمام دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه دولتی، علوم پزشکی، پیام نور و 
عه آماري این پژوهش را جام 1394- 1395آزاد اسالمی شهر اراك در سال تحصیلی 

کل  بر این اساس الزم بود نسبت دانشجویان هر دانشگاه به. تشکیل داده است
  دانشجویان چهار دانشگاه ذکرشده مشخص و برحسب مقطع تحصیلی و دانشکده 

آمده از  دست تعداد کل دانشجویان بر اساس آمار بهابتدا . در نمونه قرار گیرند
 1دانشجو بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 34727شده  هاي یاد دانشگاه

)
pqzNd

PqNz
22

2


 380درصد اطمینان، عدد  95براي  1,96و در نظر گرفتن ضریب ) 

اي نامتناسب نمونه مورد نظر  گیري تصادفی طبقه با استفاده از روش نمونه. حاصل شد
هاي  دانشگاه و سپس دانشکدهها براي هر  بدین ترتیب تعداد نمونه. انتخاب شد

  :شود در جدول ذیل مالحظه می خالصه آنآمده که  دست زیرمجموعه به
  

  محاسبه حجم نمونه آماري با استفاده از فرمول کوکران به تفکیک دانشگاه -1جدول 

دولتی   ها دانشگاه
  اراك

علوم   آزاد اسالمی
  پزشکی

  جمع  پیام نور

  34727  4479  5300  17521  7427  حجم جمعیت آماري
  380  50  57  191  82  حجم نمونۀ آماري

  
صورت که  بدین. گیري از اعتبار صوري استفاده شد ابزار اندازه 2براي تعیین اعتبار

پس از مطالعه منابع مرتبط و مستند در این زمینه، تحقیقات پیشین صورت گرفته و 
شناسی جوانان  متخصصان حوزه روانبا نظران حوزة رسانه و گفتگو  مشاوره با صاحب

گیري  خصوص بهره اند به که در زمینۀ رابطه با جنس مخالف تحقیقات و تألیفاتی داشته
و پرسشنامۀ ) 1386(مقیاس نگرش به جنس مخالف توسط عصمت یاري 

                                                   
1. Cochran 
2. Validity 
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و موحد و شوازي ) 1390(آور  نوري و دل اي بر مبناي پرسشنامه خواجه یافته تعدیل
گیري متغیر نگرش به دوستی با جنس  اي اندازهدر این پژوهش بر. طراحی شد) 1385(

، سنجش شده است 3و عاطفی 2، رفتاري1مخالف، ابعاد نگرش که شامل بعد شناختی
عد عاطفی گویه و ب 14عد رفتاري توسط گویه، ب 22عد شناختی نگرش توسط ب. است

 نمرات(بندي سنتی  در نهایت متغیري با سه سطح طبقه. گویه سنجیده شد 7توسط 
) 157نمرات باالتر از (و مدرن ) 157تا  100نمرات بین (، نیمه سنتی )100تر از  پایین

. ، از آلفاي کرونباخ استفاده شده است4جهت تعیین میزان پایایی. آمد به دست
پرسشنامه در بین جمعیت مورد  30ها،  آوري داده صورت که قبل از اجراي جمع بدین

اگر مقدار . ي کرونباخ متغیرهاي تحقیق سنجیده شدتحقیق توزیع گردید و مقدار آلفا
قبول و کمتر از آن  قابل 7/0- 8/0خوب،  8/0- 9/0باشد عالی،  9/0آلفاي بیش از 

عد شناختی ضریب آلفا کرونباخ براي بDeVellis, 2016: 167 .((قبول است  غیرقابل
با جنس  عد رفتاري نگرش به رابطه، براي ب86/0نگرش به رابطه با جنس مخالف 

  .به دست آمد 81/0عد عاطفی متغیر یادشده و براي ب 78/0مخالف 
  

                                                   
1. Cognitive dimension 
2. Behavioral dimension 
3. Emotional 
4. Reliability 
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  هاي سنجش متغیر نگرش به رابطه با جنس مخالف به تفکیک ابعاد گویه -2جدول 

آلفاي   ها گویه  ابعاد  متغیر
  کرونباخ

ف
خال

س م
 جن

ه با
ابط

ه ر
ش ب

گر
ن

  

  شناختی

س مخـالف  دوستی با جن. دوستی دختر و پسر یک بازي بچگانه است
به نظر من دوستی . باید در حد دو دوست و براي شناخت بیشتر باشد

هـا را   به نظـرم خداونـد انسـان   . دختر و پسر باید مثل غرب آزاد باشد
دوستی با . دوستی آنان مشکلی ندارد پسآفریده تا در کنار هم باشند، 

دوستی با جـنس  . جنس مخالف، براي اجتماعی شدن انسان مهم است
دوستی بـا جـنس مخـالف باعـث     . در سنین جوانی الزم استمخالف 

هر فردي الزم است با یک نفـر  . شود افزایش پرستیژ نزد همساالن می
در دوسـتی  . جنس خود رابطۀ دوستانه و عـاطفی داشـته باشـد    غیر هم

هـاي   آسـیب  دلیـل دختر و پسر منافع و تجارب زیادي هست کـه بـه   
 هپسر و دختر امروزي، باید روابطیک . احتمالی نباید آن را محدود کرد

در جامعه مذهبی مثـل ایـران،   . اي با جنس مخالف داشته باشد دوستانه
هر چیـزي را  . قوانین حکومتی باید دوستی دختر و پسر را کنترل کند

شود، رابطـه دختـر و پسـر از     بخواهیم در جامعه محدود کنیم بدتر می
ی دخترها و پسرها مسئولین نباید به روابط خصوص. همین دست است

تـوان هـم    می. حساسیت نشان دهند و سعی در کنترل آن داشته باشند
در حال . آدم دینداري بود و هم با جنس مخالف دوستی سالمی داشت

. ربط درك درستی از روابط دختر و پسـر ندارنـد   حاضر، نهادهاي ذي
 اگر بخواهیم به احکام علما در زمینۀ معاشرت دختر و پسر عمل کنیم،

هاي جامعه مـا در حـوزة    سنت. زندگی بر ما بسیار سخت خواهد شد
الزم است که براي رابطۀ . محدودیت روابط دختر و پسر باید تغییر کند

هاي مذهبی از سوي علما تعریف  دوستی میان دختر و پسر، چارچوب
. جنسش نیاز دارد اش به یک نفر غیر هم هر کس براي رفع تنهایی. شود

ها بـه   ها مشکل شده است، این دوستی ه ازدواج جواندر حال حاضر ک
در جامعه ما اگر دختري را با یک پسر ببینند، آن . کنند ازدواج کمک می

کسی که بـراي خـودش   . شود دختر براي ازدواج خود دچار مشکل می
  .شود نباید با جنس مخالف زیاد صمیمی شود ارزش قائل می

86/0  
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  رفتاري

ومی، اگر ارتباط لمسی بین دختر و پسر به نظر من در اماکن عم
یک فرد مسلمان باید در روابط خود با . مشاهده شود باید تذکر داد

پشت هر حدیثی استداللی . جنس مخالف جنبۀ احتیاط را رعایت کند
است و وقتی احادیث دینی دوستی دختر و پسر را منع کرده، باید به 

ها  ر قبل از ازدواج، زوجتجربۀ دوستی با افراد مختلف د. آن عمل کرد
ممکن است دو نفر . سازد اعتماد می را بعد از ازدواج به یکدیگر بی

همدیگر را دوست داشته باشند، ولی ضرورتی ندارد که این رابطه به 
دوستی با جنس مخالف از هرکجا شروع شود در . ازدواج ختم شود

دوستانه با ارتباط . شود نهایت به مسائل نادرست و انحرافی کشیده می
جنس مخالف باعث کاهش حیثیت اجتماعی شخص در جامعه 

ارتباط صمیمانه و جنسی دختر و پسر، فرد را در آینده با . شود می
دخترها و پسرها باید با جنس . کند رو می اي روبه مشکالت عدیده

بهتر است معاشرت وجود . مخالف معاشرت بسیار محدود داشته باشند
روابط تا آن جایی که به . نزدیک و دوستانه نباشد داشته باشد اما زیاد

اگر اجازه ندهند دختر و پسر علنی و . روابط جنسی نرسد مانعی ندارد
تواند  شود که می آشکار باهم دوست باشند، روابط پنهانی ایجاد می

دخترها و پسرها باید با جنس مخالف ارتباط حضوري . زا باشد آسیب
کالی ندارد که دوستی دختر و پسر براي هیچ اش. محدود داشته باشند

  .تأمین نیازهاي جنسی باشد

78/0  

  عاطفی

دوستی با . ها نیاز دارد انسان موجودي عاطفی است و به این دوستی
دوستی . جنس مخالف، شیوة مناسبی براي پر کردن خأل عاطفی است

اگر مدتی با جنس . اي جز افسردگی ندارد با جنس مخالف، نتیجه
به . کنم رتباط نداشته باشم احساس اضطراب و افسردگی میمخالف ا

تر از سایر  نظر من افرادي که دوستی از جنس مخالف دارند جذاب
زمانی که با فردي از جنس مخالف گفتگو . رسند افراد به نظر می

وقتی انسان با جنس مخالف دوست باشد . شوم زده می کنم هیجان می
  .کند ر احساس میمفهوم دوست داشتن را خیلی بیشت

81/0  
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نتایج توصیف آماري حاصل درباره متغیر سن حاکی از آن است که در مجموع 
سال و حداکثر  18حداقل سن . اند نفر از پاسخگویان سن خود را مشخص کرده 380
درصد از  48. سال است 5/23میانگین سن پاسخگویان برابر با . باشد سال می 41آن 

درصد از پاسخگویان مجرد و  67. باشند می زنها  د از آندرص 52و  ردپاسخگویان م
درصد در  38درصد از پاسخگویان در مقطع کارشناسی،  51. باشند درصد متأهل می 33

میانگین . باشند درصد در مقطع دکتري مشغول به تحصیل می 11مقطع کارشناسی ارشد و 
و  84/3، استفاده از اینترنت 29/3 هاي ماهواره برابر با میزان استفادة پاسخگویان از برنامه

اي  هاي ماهواره در میان کسانی که از برنامه. است 43/3هاي اجتماعی  استفاده از شبکه
هاي  ، میانگین استفاده از برنامه6/3هاي علمی  کنند میانگین استفاده از برنامه استفاده می

هاي  ن استفاده از برنامه، میانگی1/1هاي مذهبی  ، میانگین استفاده از برنامه1/3خبري 
شود که  مالحظه می. باشد می 6/2ها  ها و سریال و میانگین استفاده از فیلم 8/1سیاسی 

هاي  هاي علمی ماهواره براي تماشا اولویت دارد و شبکه براي اکثریت پاسخگویان، برنامه
  .باشد مذهبی نیز در بین بینندگان ماهواره داراي کمترین طرفدار می

  اي نمونه آماري توزیع آماري متغیرهاي زمینه -3جدول 
 متغیر نوع درصد فراوانی

 سال 20زیر  20

 سن
 سال 25تا  20 45
 سال 30تا  25 23
 سال به باال 30 12
 زن 52  جنس مرد 48
 متأهل 33 وضعیت تأهل مجرد 67
 کارشناسی 51

 کارشناسی ارشد 38 مقطع تحصیلی
 دکتري 11
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شود میانگین استفاده پاسخگویان از  مالحظه می 4که در جدول گونه  همان
، واتساپ 91/3، اینستاگرام 81/4، تلگرام 84/3، از اینترنت 29/3اي  هاي ماهواره شبکه

بر این . باشد می 21/2هاي اجتماعی  و سایر شبکه 72/2، ایمو 11/3بوك  ، فیس83/3
  .باشد اعی تلگرام میاساس بیشترین میزان استفاده مربوط به شبکۀ اجتم

  
  هاي اجتماعی هاي جمعی و شبکه میانگین و انحراف معیار استفاده از رسانه -4جدول 

 شاخص
ماهوار

 ه
اینترن
 ت

 تلگرام
اینستاگرا

 م
واتسا
 پ

بو فیس
 ك

 ایمو
سایر 

هاي  شبکه
 اجتماعی

29/3 میانگین  84/3  81/4  91/3  83/3  11/3  72/2  21/2  
انحراف 

 معیار
97/0  89/0  76/0  74/0  93/0  15/1  18/2  18/1  

  
در نهایت در ارتباط با نگرش به رابطه با جنس مخالف برحسب جنس؛ میانگین 

که میانگین نگرش زنان  است، درحالی 2/152نگرش مردان به رابطه با جنس مخالف برابر با 
شود که مردان در مقایسه با زنان داراي نگرش  مالحظه می. باشد می 6/144برابر با 

هاي عریضی و همکاران  این یافته مؤید یافته. باشند تري در رابطه با جنس مخالف می مدرن
  .تري دارند هاي جنسیتی لیبرال باشد که پسران نسبت به دختران نگرش می) 1385(

  
  توصیف آماري نگرش به معاشرت با جنس مخالف برحسب جنس -5جدول 

نگرش به معاشرت /جنس
  با جنس مخالف

  انحراف معیار  حداکثر  حداقل  میانگین

  2/26  215  65  2/152  مرد
  4/37  205  54  6/144  زن
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  ها تحلیل داده
اي و نگرش پاسخگویان در  هاي ماهواره بین استفاده از برنامه :فرضیه اول

 .خصوص دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج رابطه وجود دارد

ا جنس مخالف در سطح که متغیرهاي میزان استفاده از ماهواره ب با توجه به این
از ضریب  یادشده، اي قرار دارند براي سنجش رابطه بین دو متغیر سنجش فاصله

نتایج استفاده از آزمون همبستگی پیرسون دربارة . همبستگی پیرسون استفاده شده است
رابطه بین استفاده از ماهواره با نگرش نسبت به دوستی با جنس مخالف بیانگر رابطه 

این بدان معناست که هرچه . است 32/0مقدار همبستگی برابر با . استبین دو متغیر 
میزان استفاده از ماهواره افزایش یابد نگرش پاسخگویان به رابطه با جنس مخالف 

درصد به لحاظ آماري معنادار است  95این رابطه با سطح اطمینان . شود تر می مدرن
)007/0=S.(  

  
 عاشرت و رابطه با جنس مخالف برحسب استفاده از ماهوارهتوزیع نگرش پاسخگویان به م -6جدول 

  نتیجه  مقدار  سطح معناداري  نوع آزمون  متغیر
استفاده از ماهواره 
  و نگرش به دوستی

  تأیید فرضیه  32/0  007/0  همبستگی پیرسون

  
بین استفاده از اینترنت و نگرش پاسخگویان در خصوص دوستی با  :فرضیه دوم

  .دواج رابطه وجود داردجنس مخالف قبل از از
که متغیر استفاده از اینترنت همانند متغیر معاشرت و رابطه با جنس  با توجه به این

 یادشده،اي قرار دارد براي سنجش رابطه بین دو متغیر  مخالف در سطح سنجش فاصله
آمده  دست سطح معناداري به. از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است

)082/0=S (دهد رابطۀ آماري معناداري بین دو متغیر میزان استفاده از اینترنت  نشان می
است که با توجه به  12/0مقدار ضریب همبستگی برابر . با جنس مخالف وجود ندارد
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دیگر  عبارتی به. سطح معناداري یادشده حاکی از عدم وجود رابطه بین دو متغیر است
ش سنتی یا مدرن نسبت به معاشرت و بین افزایش یا کاهش استفاده از اینترنت و نگر

  .اي وجود ندارد رابطه با جنس مخالف رابطه
  

  توزیع نگرش پاسخگویان به معاشرت و رابطه با جنس مخالف برحسب استفاده از اینترنت -7جدول 
  نتیجه  مقدار  سطح معناداري  نوع آزمون  متغیر

استفاده از اینترنت 
و نگرش به دوستی 

  با جنس مخالف

  رد فرضیه  12/0  082/0  پیرسونهمبستگی 

  
هاي اجتماعی مجازي و نگرش پاسخگویان در  بین استفاده از شبکه :فرضیه سوم

 .خصوص دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج رابطه وجود دارد

هاي مجازي از ضریب  اي بودن سطح سنجش استفاده از شبکه با توجه به فاصله
نتایج حاصل از آزمون . شده است فتههمبستگی پیرسون براي سنجش آن بهره گر

هاي مجازي و نگرش به  همبستگی پیرسون در خصوص رابطۀ بین استفاده از شبکه
مقدار . باشد معاشرت با جنس مخالف حاکی از وجود رابطه بین دو متغیر یادشده می

آمده حاکی از  دست است که با توجه به سطح معناداري به 46/0ضریب پیرسون برابر 
این یافته بدان معناست که هرچه =). 000/0S(ابطۀ معنادار بین دو متغیر است وجود ر

هاي مجازي افزایش یابد نگرش به دوستی با جنس مخالف در جامعه  استفاده از شبکه
  .شود تر می آماري مدرن

توزیع نگرش پاسخگویان به معاشرت و رابطه با جنس مخالف برحسب استفاده از  -8جدول 
  زيهاي مجا شبکه

  نتیجه  مقدار  سطح معناداري  نوع آزمون  متغیر
هاي  استفاده از شبکه

مجازي و نگرش به 
  دوستی با جنس مخالف

همبستگی 
  پیرسون

  تأیید فرضیه  46/0  000/0
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تلگرام، اینستاگرام، (هاي اجتماعی مجازي  هریک از شبکه :رضیه چهارمف 
ی با جنس مخالف قبل از تا چه میزان با نگرش به دوست) بوك و ایمو واتساپ، فیس

  .ازدواج رابطه دارند
هاي مجازي بر روي نگرش به دوستی  براي سنجش میزان تأثیر هر یک از شبکه
تحلیل رگرسیون به ما این . شده است  با جنس مخالف از رگرسیون ساده بهره گرفته

ی و سهم بین دهد تا تغییرات متغیر وابسته را از طریق متغیرهاي مستقل پیش امکان را می
در مورد متغیرهاي . هر یک از متغیرهاي مستقل را در تبیین متغیر وابسته تعیین نماییم

طور که در جدول  همان. است) Enter(زمان  روش ورود متغیرها در معادله، هم  یادشده،
) R(دهد که ضریب رگرسیون چندگانۀ  آمده نشان می دست شود نتایج به مشاهده می 9

ضریب رگرسیون . باشد می 65/0هاي اجتماعی برابر با  اده از شبکهمتغیر میزان استف
 422/0این بدان معناست که . باشد می 422/0برابر با  یادشدهمتغیر ) (استانداردشدة 

هاي اجتماعی  درصد تغییرات نگرش به دوستی با جنس مخالف توسط استفاده از شبکه
هاي اجتماعی توانسته  متغیر میزان استفاده از شبکهدیگر  عبارت به. شده است بینی پیش

مقدار . درصد از تغییرات متغیر نگرش به دوستی با جنس مخالف را تبیین کند 53است 
F  این سطح . باشد می 000/0آمده که داراي سطح معناداري  دست به 84/33نیز برابر با

ضرایب استاندارد  .است یادشدهدهندة معنادار بودن ضریب تعیین  معناداري نشان
، 48/0هاي اجتماعی مجازي، به ترتیب تلگرام با  دهد از بین شبکه آمده نشان می دست به

هاي اجتماعی قادر به  بیش از سایر شبکه 29/0بوك با  و فیس 35/0اینستاگرام با 
  .دنباش بینی متغیر نگرش به دوستی با جنس مخالف می پیش
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هاي اجتماعی مجازي بر نگرش به  یون دربارة تأثیر شبکهنتایج آزمون تحلیل رگرس -9جدول 
 دوستی با جنس مخالف

  B beta  t  sig  شبکه اجتماعی
  000/0  86/3  48/0  43/0  تلگرام

  000/0  21/5  35/0  30/0  اینستاگرام
  112/0  /.613  091/0  11/0  واتساپ

  001/0  81/3  29/0  26/0  بوك فیس
  214/0  31/1  07/0  10/0  ایمو

R= 65/0   =0/422  Anova=33/01  Sig=0/000 

  
هاي اجتماعی  اي، اینترنت و شبکه هاي ماهواره بین استفاده از برنامه :فرضیۀ پنجم

مجازي با توجه به متغیرهاي جنس، اعتقادات دینی، ارتباط والدین با فرزندان و فشار 
قبل از ازدواج  گروه دوستان و نگرش پاسخگویان در خصوص دوستی با جنس مخالف

  .رابطه وجود دارد
هاي  ماهواره، اینترنت و شبکه(منظور سنجش رابطۀ متغیرهاي مستقل پژوهش  به

بر روي متغیر وابسته با کنترل متغیرهاي جنس، اعتقادات دینی، ) اجتماعی مجازي
عنوان سایر  ارتباط والدین با فرزندان و گروه همساالن که در تحقیقات پیشین به

ي اثرگذار بر روي نگرش به دوستی با جنس مخالف تبیین شده بودند از متغیرها
طور که در  همان. شده است مراتبی بهره گرفته رگرسیون چندمتغیره به شیوة سلسله

شود در اولین مرحله رابطۀ متغیرهاي جنس، اعتقادات دینی،  مشاهده می 10جدول 
نگرش به دوستی سنجیده شد که ارتباط والدین با فرزندان و گروه همساالن بر روي 

در مرحلۀ دوم . فقط رابطۀ اعتقادات دینی و جنس بر روي متغیر وابسته معنادار شد
قبول  آمده قابل دست متغیر استفاده از اینترنت به تحلیل افزوده شد که سطح معناداري به

ه کردن در مرحلۀ سوم استفاده از ماهواره وارد تحلیل شد که با اضاف). S=052/0(نبود 



 
 
 
 
 
 
 

  1398، تابستان 18هاي نوین، سال پنجم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      154

در نهایت با افزودن متغیر استفاده . درصد افزایش یافت 13بینی  متغیر یادشده توان پیش
هاي اجتماعی مجازي به معادله، متغیرهاي جنس، اعتقادات دینی، استفاده از  از شبکه

درصد از تغییرات متغیر دوستی با  62توانستند  ،هاي مجازي و استفاده از ماهواره شبکه
  .ا تبیین نمایندجنس مخالف ر

آمده از آزمون رگرسیون چندگانه  دست بدین ترتیب با توجه به بتاي به
هاي نوین ارتباطی  توان معادلۀ زیر را براي محاسبه رابطۀ بین فناوري مراتبی می سلسله

و نگرش به دوستی با جنس مخالف با کنترل ) با در نظر گرفتن متغیرهاي کنترل(
  :نگرش ارائه نمود گر بر این متغیرهاي تعدیل

 Y=a + b x  
گرش به دوستی با جنس مخالفن=  75/4 + )36/0( )استفاده از ماهواره)+ (43/0)(هاي مجازي استفاده از شبکه(   

+  )13/0)(جنس( ) +- 34/0)(اعتقادات دینی(   

 
نتایج آزمون رگرسیون چندمتغبره سلسله مراتبی براي تبیین نگرش به دوستی با جنس  -10جدول 

  الفمخ
  الگوي چهارم  الگوي سوم  الگوي دوم  الگوي اول  متغیر

B t sig B t sig B t sig B t sig 
  02/0  62/5  13/0  01/0  21/5  13/0  001/0  67/4  34/0  001/0  33/5  38/0  جنس

اعتقادات 
  001/0  -39/11  -34/0  000/0  -42/8  -35/0  000/0  -39/12  24/0  000/0  -75/14  -36/0  دینی

ارتباط 
ا ب والدین

  فرزندان
11/0  181/1  23/0  10/0  65/1  31/0  08/0  96/1  41/0  20/0-  67/2  42/0  

فشار 
گروه 
 دوستان

03/0 74/2 42/0 05/0 89/1 30/0 06/0 11/3 42/0 08/0 25/2 24/0 

  08/0  12/1  12/0  09/0  15/2  14/0  052/0  35/3  14/0  اینترنت
  001/0  84/23  36/0  000/0  19/22  36/0  ماهواره

  000/0  49/3  43/0  هاي اجتماعی مجازي شبکه
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  خالصه نتایج رگرسیون سلسله مراتبی براي تبیین نگرش به دوستی با جنس مخالف -11جدول 
  داري سطح معنی  R  R2  F  الگو
1  55/0  31/0  81/14  003/0  
2  60/0  36/0  51/18  004/0  
3  70/0  49/0  62/14  000/0  
4  79/0  62/0  84/16  000/0  

  
و متغیر نگرش به  شتوان روابط بین متغیرهاي مستقل پژوه میبر این اساس 

  :داددوستی با جنس مخالف را در مدل تحلیل مسیر زیر نشان 

استفاده از شبکه هاي  
اجتماعی مجازي

استفاده از ماهواره

  
 هاي نوین ارتباطی بر نگرش به دوستی با جنس مخالف تحلیل مسیر تأثیر فناوري -2نمودار 
  

هاي اجتماعی مجازي  شود استفاده از شبکه مشاهده می 2طور که در نمودار  همان
کنندگی را در خصوص نگرش به دوستی با جنس مخالف داشته  بیشترین قدرت تبیین

هاي  درصد از تغییرات نگرش به این موضوع توسط استفاده از شبکه 43در واقع . است
د از درص 26اي نیز  هاي ماهواره استفاده از برنامه. اجتماعی مجازي تبیین شده است

  .ندا تغییرات نگرش به دوستی با جنس مخالف را تبیین نموده



 
 
 
 
 
 
 

  1398، تابستان 18هاي نوین، سال پنجم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      156

  گیري بحث و نتیجه
ها بود که آیا بین میزان استفاده از  پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش

با نگرش به ) هاي اجتماعی مجازي ماهواره، اینترنت و شبکه(هاي نوین ارتباطی  فناوري
هاي شهر اراك رابطه  زدواج در بین دانشجویان دانشگاهدوستی با جنس مخالف قبل از ا

هاي  هاي نوین ارتباطی در قالب تماشاي برنامه استفاده از فناوري. وجود دارد
هاي اجتماعی مجازي و استفاده از اینترنت موردسنجش  اي، استفاده از شبکه ماهواره

 41شد که شامل قرار گرفت که رابطه آن با نگرش به دوستی با جنس مخالف بررسی 
هاي شهر  دانشجو از دانشگاه 380شده بین  بر این اساس پرسشنامۀ طراحی. شد گویه می

و  spssافزار  ها از نرم براي تحلیل داده. اراك توزیع و نتایج آن مورد تحلیل قرار گرفت
نتایج تحقیق نشان . مراتبی استفاده شد ضریب همبستگی و رگرسیون چندمتغیرة سلسه

هاي نوین ارتباطی با نگرش به دوستی با جنس مخالف رابطه  اده از فناوريداد استف
هاي نوین ارتباطی  دیگر هر چه میزان استفاده از فناوري عبارت داري دارد، به معنی

بر اساس چارچوب  .شود تر می نگرش به دوستی با جنس مخالف مثبت ،افزایش یابد
  . رضیه تدوین شدف 5هاي تحقیقات پیشین،  نظري تحقیق و یافته

اي و نگرش  هاي ماهواره فرضیۀ اول که در پی بررسی رابطۀ بین استفاده از برنامه
این . باشد به دوستی با جنس مخالف بود گویاي رابطۀ مثبت و معنادار بین دو متغیر می

خوانی دارد  اند هم یافته با نتایج بیشتر تحقیقاتی که به موضوع تماشاي ماهواره پرداخته
، رسیو و 2000، نایت، 1386، خراسانی، 1390، صفر شالی، 1385یضی و همکاران، عر(

نشان دادند دخترانی که در منزل ماهواره ) 1385(عریضی و همکاران ). 2008مالنی، 
بر ) 1386(خراسانی . کنند یابی جنسیتی از الگوهاي مدرن تبعیت می دارند براي هویت
بر روي مدگرایی و تغییرات رفتارهاي اجتماعی جوانان  اي هاي ماهواره تأثیر فزاینده شبکه
اي بر  هاي ماهواره بر تأثیر منفی استفاده از برنامه) 1390(صفري شالی . تأکید نموده است

بر اساس چارچوب نظري تحقیق محتواي . روي استحکام بنیان خانواده تأکید دارد
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اي از  منبع بخش عمده ،جامعههایی همچون ماهواره با توجه به سطح گستردگی در  رسانه
  ).1367کازنو، (دهند  هاي تماشاگران آن را تشکیل می ها و نگرش ها، آگاهی ارزش

فرضیۀ دوم که در پی بررسی رابطۀ بین استفاده از اینترنت و دوستی با جنس 
این یافته با . بود یادشدهمخالف بود، حاکی از عدم وجود رابطۀ معنادار بین دو متغیر 

باشد که با افزایش استفاده از  ناهمسو می) 1395(زاده و همکاران  هاي شریف یافته
یکی از دالیل عدم وجود رابطه بین دو . یابد اینترنت دوستی با جنس مخالف افزایش می

که استفاده از اینترنت بیشتر با اهداف آموزشی و کسب این است ممکن است  ،متغیر
کننده از اینترنت در قالب استفاده از  رمگیرد و استفاده سرگ اطالعات صورت می

  .گیرد هاي مجازي صورت می شبکه
هاي اجتماعی  در مورد فرضیه سوم، که در پی بررسی رابطه بین استفاده از شبکه
نتایج حاصل از مجازي و نگرش پاسخگویان در خصوص دوستی با جنس مخالف بود، 

ماعی مجازي و نگرش به هاي اجت ضریب همبستگی پیرسون بین استفاده از شبکه
 یادشدهدهندة رابطۀ مثبت و نسبتاً قوي بین دو متغیر  دوستی با جنس مخالف نشان

باشد که بیانگر  می) 2017(هاي نگوین و همکاران  این یافته همسو با یافته. باشد می
آور و  نتایج تحقیق دل. باشد گیري نگرش افراد می هاي مجازي در شکل نقش شبکه

هاي نوین ارتباطی بر میزان ارتباط با  دهندة تأثیر استفاده از فناوري نشان) 1391(احمدي 
  .باشد جنس مخالف می

هاي  فرضیه چهارم که در پی پاسخگویی به این سؤال بود که هریک از شبکه
تا چه میزان بر ..) بوك، ایموو تلگرام، اینستاگرام، واتساپ، فیس(اجتماعی مجازي 

هاي اجتماعی  از بین شبکهکه د نشان داد نخالف رابطه دارنگرش به دوستی با جنس م
بیش از  29/0بوك با  و فیس 35/0، اینستاگرام با 48/0مجازي، به ترتیب تلگرام با 

این یافته . باشند بینی متغیر نگرش به دوستی با جنس مخالف می سایرین قادر به پیش
هاي  طۀ استفاده از شبکهدر خصوص راب) 1394(هاي ودودي و دالور  همسو با یافته

  .باشد هاي شخصیتی جوانان می مجازي در تغییر ویژگی
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مراتبی در پی  گیري از رگرسیون چندمتغیره سلسه در نهایت فرضیه پنجم که با بهره
هاي مجازي با کنترل متغیرهاي  بررسی رابطۀ استفاده از ماهواره، اینترنت و شبکه

) والدین و فرزندان و فشار گروه همساالن جنس، اعتقادات دینی، رابطه(گر  تعدیل
حاصل از تحقیقات پیشین بر روي نگرش به دوستی با جنس مخالف بود، حاکی از 

در گام . باشد هاي اجتماعی مجازي و متغیر وابسته می رابطۀ استفاده از ماهواره و شبکه
و ) B=38/0(ها فقط جنس  وارد معادله شدند که از بین آن ،اول متغیرهاي کنترل

، در ندبینی متغیر وابسته بود به گونۀ معنادار قادر به پیش) =B - 36/0(اعتقادات دینی 
هاي  مراحل بعدي به ترتیب متغیر استفاده از اینترنت، استفاده از ماهواره و شبکه

از بین متغیرهاي یادشده در گام چهارم فقط جنس . اجتماعی مجازي وارد معادله شد
همسو «، اعتقادات دینی »)1383(، جوکار )1391(آور و احمدي  لهاي د همسو با یافته«

، و »)1389(؛ میرزایی و برغمدي 1390، صفري شالی، )1391(نوري  هاي خواجه با یافته
صورت معنادار قادر  به) =B - 43/0(هاي اجتماعی مجازي  استفاده از ماهواره و شبکه

 62اند  هاي مستقل و کنترل توانستهدر مجموع متغیر. بینی متغیر وابسته بودند به پیش
  .درصد از تغییرات متغیر نگرش به دوستی با جنس مخالف را تبیین نمایند

ها و مالحظه ادبیات موضوع، مدل حاصل از چارچوب  با توجه به آزمون فرضیه
هاي اجتماعی و ماهواره بر اساس آزمون  رابطه استفاده از شبکه. شود نظري تأیید می

ر نهایت، رابطه استفاده از اینترنت اگرچه در پژوهش حاضر اثبات نگردید، ها و د فرضیه
دهد که افزایش  نتایج این پژوهش نشان می. با مراجعه به ادبیات موضوع تأیید شداما 

هاي فرهنگی  باري بر روي ارزش هاي نوین ارتباطی تبعات زیان استفاده از فناوري
توان دریافت  یج این تحقیق و تحقیقات مشابه میبا نگاهی به نتا. جامعۀ ما گذاشته است

هاي اجتماعی مجازي و استفادة  ویژه شبکه ها به که گسترش سریع این فناوري
ها و  ها تأثیر زیادي بر لیبرالیزه نمودن نگرش این فناوري ازگونۀ جوانان  افراط

از قبیل به خطر ها تبعاتی  استفاده از این فناوري. هاي جوانان جامعه داشته است دیدگاه
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هاي اینترنتی، کاهش  برداري هاي جامعه، کاهش روابط چهره به چهره، کاله افتادن ارزش
رو الزم است  ازاین. انسجام خانواده، تأخیر در ازدواج و اتالف زمان را در پی دارد

دهی مناسب به آن  حل مناسبی براي هدایت و جهت کارگزاران و مسئولین کشور راه
هاي  هاي داخلی، تولید برنامه طریق اقداماتی چون تنوع بخشیدن به برنامهبیابند و از 

گذاري صحیح در فضاي  قانون و هاي داخلی رسان تر، تبلیغ و گسترش پیام جذاب
ها  عنوان رقباي جدي آن ها، خود را به بار این فناوري مجازي ضمن کاهش اثرات زیان

  .مطرح کنند
توان به عدم همکاري برخی از مسئولین  یهاي این پژوهش م ازجمله محدودیت

که تحقیق حاضر  هاي شهر اراك با محقق در تکمیل پرسشنامه اشاره کرد و این دانشگاه
شده و شایسته است در جامعۀ آماري  انجامهاي شهر اراك  بر روي دانشجویان دانشگاه

  .دیگر بررسی و نتایج با هم مقایسه شوند
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  .پنجم
 هاي اجتماعی  هاي اجتماعی و شبکه رسانه). 1392. (پور، ابراهیم اسکندري و اکبر اکبري تبار، علی

 .چاپ اول، مؤسسۀ فرهنگی هنري تقارب و تبادل فرهنگی :تهران. مجازي

 زبان و  اي فارسی هاي ماهواره رابطه استفاده از شبکه«). 1395( ..هدا ،یاقوتی و بهرامیان، امید
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 نشر نی: مرتضی کتبی، چاپ اول، تهران :ترجمه. شناسی روانی جامعه). 1379. (تایپا، کلود.  
 بررسی علل تشدید گرایش و برقراري رابطه با غیر ). 1384. (دالویز، خلیل و پور، جعفر حسن

 .وپرورش استان مازندران قات آموزشمرکز تحقی .طرح پژوهشی. آموزان جنس از دیدگاه دانش هم

 چاپ اول، نشر طرح نو: تهران. قدرت، جامعه مدنی و مطبوعات. )1381. (خانیکی، هادي.  
 سنجش نگرش جوانان بینندة ماهواره شهر تهران دربارة نقش ماهواره ). 1386. (خراسانی، احمد

  .دانشکده صداوسیما :تهران. در مدگرایی و تغییر رفتار اجتماعی
 عوامل مؤثر بر دوستی دختر و پسر در بین «). 1391. (السادات دل آور، مریم و نوري، بیژن اجهخو

  .41-64، 46، 23، شناسی کاربردي جامعه فصلنامۀ. »جوانان شهر شیراز
 حسن اسدزاده و  :هترجم. جمعی شناسی وسایل ارتباط روان). 1390. (جکسون هاریس، ریچارد

انتشارات سازمان صداوسیماي جمهوري اسالمی : پور، تهران عديمنیژه شهباز خان و اسماعیل س
  .چاپ اول، ایران

 شناختی تأثیر ماهواره  بررسی جامعه«). 1395. (حیدرآبادي، ابوالقاسم و دارابی، مسعود؛ امیرپور، مهناز
  .9 -30، 22، شماره شناختی جوانان مطالعات جامعه. »بر هویت دینی جوانان شهر تهران

 هاي ارتباطی و اطالعاتی  رابطه استفاده از فناوري«). 1391. (السادات؛ احمدي، حبیب یمدل آور، مر
  .1-24، 2، شماره فصلنامه علوم اجتماعی مشهد. »بر میزان ارتباط با جنس مخالف

 زاي عاطفی با جنس مخالف در پسران بر  هاي آسیب تأثیر گرایش«). 1394. (دوست، شهرام رنج
  .40-58، 11، سال 36، شمارة شناسی تربیتی فصلنامه روان. »ها عملکرد تحصیلی آن
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 به نشانی14:30، 1397، 2، 4 :بازنشانی شده در). 1394. (روزنامه جام جم آنالین ،: 
http://jjo.ir/NpxPam  

 محسن ثالثی، تهران :هترجم. شناسی در دوران معاصر هاي جامعه نظریه). 1394. (ریتزر، جرج :
  .چاپ نوزدهم، نشر علمی

 علیرضا دهقان، تهران :هترجم. هاي ارتباطات نظریه). 1381. (تانکارد، جیم و سورین، ورنر :
  .چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران

 مسعود کرباسیان،  :ترجمه. شدن نگاهی موشکافانه بر پدیده جهانی). 1382. (شولت، یان آرت
  .چاپ اول، ، انتشارات علمی و فرهنگی: تهران

 هاي جدید  رابطۀ فناوري«). 1395. (سهرابی، مریم و میرمحمدتبار، احمد ؛یمهزاده، حک شریف
آموزان و ارائۀ راهکارهاي تربیتی براي  اطالعاتی و ارتباطی و دوستی با جنس مخالف در دانش

  .67-88، 22، شماره فصلنامه تربیت اسالمی، »کاهش آن
 ماعی الگوهاي استفاده از خاستگاه اجت«). 1387. (جهانگردي، مجتبی و شهابی، محمود

، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، »زبان در میان مخاطبان تهرانی اي فارسی هاي ماهواره تلویزیون
  .26-27، 2شماره 

 گزارش . زبان بر ساختار خانواده اي فارسی هاي ماهواره نقش شبکه). 1390. (صفري شالی، رضا
 .وزارت کشور: طرح پژوهشی، تهران

 بررسی تأثیر نوع ارتباط با جنس مخالف با بهداشت روانی در «). 1387(. طهرانی، محمدحسن
واحد علوم : شناسی، تهران رشتۀ روان نامه کارشناسی ارشد پایان. »دانشجویان دختر تهران

  .تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی
 اشویی و اي بر تعارض زن هاي مستقیم و غیرمستقیم ماهواره تأثیر آموزش«). 1395. (اکبر عجم، علی

  .125- 146، 18، شماره 10، دوره شناسی فصلنامه اسالم و روان. »نگرش به خیانت زناشویی
 مجله . »ماهواره و هویت جنسیتی دختران جوان«). 1385. (السادات و همکاران عریضی، فروغ

  .76-100، 2شماره . شناسی ایران جامعه
 نشر : تهران. د اداري، اعتیاد و طالقبررسی مسائل اجتماعی ایران، فسا). 1377. (فرجاد، حسین

 .چاپ اول، اساطیر
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 هاي اجتماعی  رابطه بین میزان استفاده از شبکه«). 1397. (مهاجري، ربابه و فرقانی، محمدمهدي
، شماره 4، دوره هاي نوین فصلنامه مطالعات رسانه. »مجازي و تغییر در سبک زندگی جوانان

13 ،292-259.  
 شناسی دانشجویان بر مبناي پدیدة روابط دوستانۀ دختر و پسر سنخ«). 1383. (قاسمی، وحید :

، 7، شماره فصلنامۀ مطالعات جوانان. »مطالعۀ موردي دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
113-105.  

 رادیو و : باقر ساروخانی، تهران :ترجمه. شناسی رادیو و تلویزیون جامعه). 1367. (کازنو، ژان
  .چاپ اول، تلویزیون ملی ایران

 اي ظهور جامعه شبکه: اقتصاد، جامعه و فرهنگ: عصر اطالعات). 1997. (کستلز، مانوئل .
  .چاپ اول، انتشارات طرح نو: تهران. باز احد علیقلیان و افشین خاك :ترجمه

 چاپ دهم، نشر بعثت: تهران. شناسی اجتماعی روان). 1384. (کریمی، یوسف.  
 مقایسۀ ابعاد سبک «). 1395. (کوالیی، آناهیتا و خدابخشی پور، رحیم؛ گرایی، فروزان؛ حمیدي

هاي  اي و تلویزیونی دانشگاه هاي ماهواره زندگی و رشد معنویت در دانشجویان مخاطب برنامه
 .4-13، 3، شمارة 2، سال مجلۀ پژوهش در دین و سالمت. »1394دشت در سال  کوه

 نان در زمینه ارتباط با جنس مخالفآموزش و مشاوره با نوجوا«). 1384. (گلزاري، محمود« .
 .105-122، 13، شمارة 5سال . شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی فصلنامه روان

 هاي اجتماعی در ارتباطات  نقش رسانه«). 1397. (کمالی، مریم و گلینی مقدم، گلنسا؛ صمیعی، میترا
، دوره هاي نوین لنامه مطالعات رسانهفص. »علمی اعضاي هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی

 .322-351، 15، شماره 4

 نشر : مهناز شهرآراي، تهران: ترجمه .رشد جنسیت). 1388. (فی وش، رابین و گولومبورگ، سوزان
 .چاپ سوم، ققنوس

 شهري به  نگرش مخاطبان قائم«). 1392. (اکبر فرهنگی، علی و زاده، رمضان متانی، مهرداد؛ حسن
  .129-156، 21، شمارة 14، سال مطالعات فرهنگ ارتباطات. »اي یزیونی ماهوارههاي تلو شبکه

 اي بر تغییر روابط  هاي بازرگانی ماهواره تأثیر پیام«). 1395. (احسانی، حکیمه و اهللا مریجی، شمس
  .104- 132، 2، شماره 4، دوره فصلنامه اسالم و مطالعات اجتماعی. »فردي زوجین میان

 نوین توالیی، : ترجمه. شناختی هاي جامعه مشکالت اجتماعی و نظریه). 1376. (مرتن، رابرت
  .چاپ اول، نشر امیرکبیر: تهران
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 اپ دومچنشر دانشگاه عالمه طباطبائی، : تهران. جمعی وسایل ارتباط). 1371. (معتمدنژاد، کاظم.  

 مرکز : ی، تهرانپرویز اجالل: ترجمه. جمعی درآمدي بر نظریه ارتباط). 1382. (مک کوایل، دنیس
  .چاپ دوم  ،مطالعات و تحقیقات رسانه

 هاي تلویزیونی در کشورهاي آسیایی هاي دریافت برنامه سیاست«). 1384. (منتظرالقائم، مهدي :
  .65-96، 26، شمارة 26، دوره نامۀ علوم اجتماعی. »وري براي ایران هاي مقابله و بهره درس

 رابطه با جنس مخالف و عوامل مرتبط با آن« ).1389. (برغمدي، هادي و میرزایی، خلیل« .
  .131-158، 34، شماره 9، دوره فصلنامه رفاه اجتماعی

 رسانه و جنسیت و «). 1389. (مرحمتی، ندا و موحد، مجید؛ عباسی شوازي؛ محمدتقی
گرایانه دختران و  هاي جمعی با تمایالت مصرف مطالعۀ رابطۀ استفاده از رسانه: گرایی مصرف

  .7-40، 47، شماره 12، دوره فصلنامۀ مطالعات راهبردي زنان. »وان در شهر شیرازپسران ج
 پذیري و نگرش به  بررسی رابطۀ جامعه«). 1385. (عباسی شوازي، محمدتقی و موحد، مجید

فصلنامۀ . »هاي سنتی و مدرن در زمینۀ روابط بین شخصی دو جنس پیش از ازدواج ارزش
  .67-99، 1، شماره 4، دوره مطالعات زنان

 هاي  هاي شبکه تأثیر برنامه«). 1395. (باقري، حسین و زاد، محمد زادة اشرفی، منا؛ حاجی مهدي
فصلنامه مطالعات . »اي بر نظام ارزشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا ماهواره
  .135- 148، 22، شماره 7، دوره شناختی جوانان جامعه

 شناختی روز ولنتاین در میان جوانان  بررسی جامعه«). 1386. (هلزاده، شراره؛ عبداللهی، ا مهدي
  .97- 109، 11و  10، شمارة فصلنامه مطالعات راهبردي ورزش و جوانان. »تهران

 چاپ اول، نشر فاران: تهران. جمعی ها و مفاهیم ارتباط اي بر نظریه مقدمه ).1379. (مهرداد، هرمز.  
 چاپ اول، اسماعیل قدیمی، نشر امیرکبیر :هترجم .عۀ اطالعاتهاي جام نظریه). 1390. (وبستر، فرانک.  
 هترجم. هاي ارتباطات کاربرد نظریه). 1387. (سیگنایز، بنو و ویندال، سون؛ اولسون، جین :

  .چاپ دوم، شناسان نشر جامعه: علیرضا دهقان، تهران
 رابطه بین میزان دینداري  بررسی تأثیر استفاده از ماهواره بر«). 1394. (پناهی، بالل و ویسه، مهدي

، شمارة 2، سال فصلنامه اسالم و مطالعات اجتماعی. »و سبک زندگی دانشجویان دانشگاه ایالم
4 ،167 -145.  

 ترجمه. هاي ارتباطات کاربرد نظریه). 1376. (اولسون، جین و ویندال، سون؛ سیگنایز، بنو: 
  .مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه: علیرضا دهقان، تهران
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 بررسی نگرش مادران و دختران در مورد ارتباط با جنس مخالف و عوامل ). 1386. (اري، عصمتی
، دانشگاه نامه کارشناسی ارشد مددکاري اجتماعی پایان. اجتماعی مؤثر بر آن در شهر تهران
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