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چکیده
یکی از پدیدههای اجتماعی جامعهی معاصر ایران ،دوستی دختر و پسر میباشد که با توجه به پیامدهای آن ،نگرانی-
هایی را در سطوح مختلف اجتماعی بهوجود آورده است .پدیدهی یادشده میتواند نهادهای ازدواج ،خانواده و دین را با
چالشهایی جدی مواجه نماید .این پژوهش با هدف بررسی رابطهی میان تماشای برنامههای مختلف ماهواره و دوستی
با جنس مخالف انجام شده است .در این مطالعه که با روش پیمایشی انجام شده 483 ،نفر از نوجوانان شهر شیراز مورد
بررسی قرار گرفتهاند .چارچوب نظری استفاده شده در این مطالعه ،نظریهی کاشت میباشد .یافتههای پژوهش نشان
داده که بین میزان ساعات استفاده از ماهواره ،میزان تماشای فیلمهای منفی و میزان استفادهی تفریحی از ماهواره با
تجربهی دوستی با جنس مخالف ،رابطهی معنادار وجود دارد ،اما بین میزان تماشای فیلمهای مثبت و میزان استفاده
علمی -خبری از ماهواره با تجربهی دوستی با جنس مخالف ،ارتباط معناداری مشاهده نشده است .در تحلیل رگرسیون
لجستیک ،متغیرهای استفاده تفریحی از ماهواره ،استفاده علمی -خبری از ماهواره و تماشای فیلمهای منفی وارد معادله
شدهاند.
واژگان کلیدی :ماهواره -دوستی با جنس مخالف -فیلمهای منفی

تاریخ دریافت مقاله9311/92/91 :

تاریخ پذیرش مقاله9316/94/21 :

 .1استادیار جامعهشناسی ،دانشگاه شیراز ،دانشکدهی اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی ،بخش جامعهشناسی و برنامهریزی اجتماعی.
mrajabi79@gmail.com
 .2دانشجوی دکتری جامعهشناسی ،دانشگاه شیراز ،دانشکدهی اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی ،بخش جامعهشناسی و برنامهریزی اجتماعی.
alborzi254@gmail.com
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مقدمه
جامعهی ایران جامعهای است با بنیانهای قوی فرهنگی و سنتی که در آن دین نقش مهمی در
زندگی مردم ایفا میکند .هر چند ایران برخی دورههای تجددگرایی را طی سالهای قبل از انقالب
فرهنگ همچنان اهمیت خود را در تمام جنبههای زندگی مردم حفظ کرده است (خلجآبادی و
مهریار.)9481 ،
کارشناسان مسائل اجتماعی ایران ،دههی  9481را در کشور ،دههی بحرانهای اجتماعی پیش-
بینی کرده بودند .ریشهی این بحرانهای اجتماعی را در قشر جوانان باید جستجو کرد (احمدی،
 .)66 :9481آنچه نسل امروز ما را دچار نوعی سرگردانی و پریشانی میکند ،تعارض بین زندگی در
جامعهای اسالمی با فرهنگ و رسوم ایرانی و رویارویی و ارتباط با تمدنها از طریق شبکههای
ماهوارهای و اینترنت است که ملل مختلف را بهگونهای شگرف به یکدیگر نزدیک میسازد .نسل
امروز ما باید قادر باشد بین عرف ،نگرشهای سنتی و دیرینهی جامعه ،ارزشهای دینی و خانواده
ای که در آن پرورش یافته است و افکار و گرایشهای جدیدی که خاص ذهن پویای او و نشأت
گرفته از پیچیدگیهای دنیای امروز است ،هماهنگی ایجاد کند.
نوگرایی و جهانی شدن با ایجاد فرصتهای ارتباطی وسیع (از طریق رسانههای مختلف) بین
فرهنگها ،موجب تعاملهای وسیع اجتماعی و فرهنگی بین جوامع گوناگون شدهاند .این امر سبب
شده است تا افراد از زندگی اعضای جوامع دیگر مطلع شده و از رفتار و اندیشههای آنها ،ایدههای
جدید بگیرند .انتخاب سبکهای مختلف زندگی موجب شده است تا پدیدههایی که پیشتر مسئلهی
اجتماعی نبودهاند ،امروزه به مسئلهای اجتماعی تبدیل شوند .یکی از این پدیدهها ،دوستی دختر و
پسر پیش از ازدواج است (خواجهنوری و دلآور .)9419 ،به اعتقاد میلز ،9یک مسئلهی اجتماعی
زمانی پدید میآید که مردم یک جامعه متوجه میشوند که ارزشهای اجتماعی آنان نادیده گرفته
شده و یا بهطور کلی مورد تهدید قرار گرفته است (میلز .)14 :9489 ،آنچه امروزه دوستی دختر و
پسر را در جامعهی ایران به مسئلهای اجتماعی تبدیل کرده است ،تعارض بین نگرشهای مذهبی و
سنتی از یک سو و نگرشهای جدید از سوی دیگر است (خواجه نوری و دلآور.)9419 ،
پدیدهی معاشرت و دوستی دختر و پسر در جامعهی ما پدیدهای نوظهور و مدرن است و در
سالهای اخیر همراه با دگرگونیهای ساختی و اجتماعی مانند گسترش شهرنشینی ،صنعتی شدن،
افزایش سطح تحصیالت ،حضور زنان در عرصههای اجتماعی ،گسترش مکانهای همحضوری زنان
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اسالمی تجربه کرده و از آن زمان چالش بین تجددگرایی و سنت شروع شده است ،اما سنت و
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و مردان و گسترش کمی و کیفی وسایل ارتباط جمعی ،این پدیده به شکلی نوظهور و از بطن روابط
بینشخصی جوانان پدید آمده است.
عالوه بر نوظهور بودن این روابط ،ارزشهای دینی و بهطور کلی فرهنگ اکثریت جامعه ،با این-
دوستیها و معاشرتهایی را میان دختر و پسر تنها در شرایط ویژه و بهصورت شرعی صحیح می-
داند (موحد و همکاران.)9481 ،
روانشناسان غربی پیامدهای منفی و زیانهایی را برای این نوع رابطه مطرح کردهاند که مهم-
ترین آنها عبارتند از :اختاللهای هیجانی و عاطفی و برداشتهای منفی از ظاهر خود ،پنهان کردن
و تحریف هویت ،بروز حسادت ،گرایش به مصرف الکل و مواد مخدر ،افت عملکرد تحصیلی،
بارداری ناخواسته ،افزایش خشونت در قرارهای عاشقانه ،ابتال به بیماریهای مقاربتی مانند ایدز،
تجاوزهای جنسی ،اجبار به ازدواجهای زودهنگام ،ایجاد جو بدبینی و سوءظن بعد از ازدواج نسبت
به همسر ،ارتکاب بزهکاری و درگیری با خانواده (اتاو و بریجز.)46 :1113 ،9
گرایش به ارتباط با جنس مخالف ناشی از نیازهای زیستی -روانی و اجتماعی است ،اما در این
مورد ،ادیان ،مکاتب و فرهنگها ،الگوهای متفاوتی ارائه کردهاند .اینکه جوانان از چه الگویی تبعیت
کنند ،به عوامل و متغیرهای متعددی وابسته است (یوسفی و همکاران .)914 :9486 ،چگونگی
روابط دختر و پسر با توجه به گرایشهای فرهنگی ،دینی ،عرفی ،اجتماعی و خانوادگی ،جوانان ما
را در تضاد و تنش قرار داده است .در حالیکه در بسیاری از کشورهای جهان آزادی رابطهی دختر
و پسر مشهود میباشد ،نسل جوان ما نمیداند با این موضوع چگونه برخورد کند .در مورد نحوهی
رابطه با جنس مخالف دیدگاههای گوناگونی مطرح است که دامنهی آن از بستهترین شرایط تا
بازترین آن در نوسان است (میرزایی و برغمدی.)9481 ،
تعیین حدود و کیفیت روابط زن و مرد با توجه به ارزشها و باورهای حاکم بر جامعهی
اسالمی ،از مسائل جامعه و مبانی تربیتی ما میباشد .یکی از موارد عمدهی تفاوت نظام ارزشی
اسالم و غرب ،مالکهای ارتباط پسر و دختر ،بهویژه بعد از سن تکلیف شرعی و بلوغ است .در
صورتیکه نظام ارزشی غرب آن را بر اساس تمایلهای فردی انسانها به شیوهای خاص حل کرده
است .امروزه مشاهده میشود که با توجه به بازتاب اینگونه نگرشهای ضد دینی در جامعه ما،
بعضی خانوادهها در آموزش و راهنمایی فرزندان دچار سردرگمی میشوند ،بعضی از والدین با تکیه
بر باورهای دینی چنان روابط را بر فرزندان خود سخت میگیرند که حتی آنها را در ایفای نقش-
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های مرتبط با هویت جنسی در زندگی آینده با مشکل مواجه میسازند .برخی نیز با انفعال در مقابل
باورهای دریافتی از غرب ،روابط آزاد و افسارگسیخته را برای رشد اجتماعی فرزندان خود جایز
میدانند (احمدی.)4 :9481 ،
بزرگسالی خواهد داشت .یکی از تأثیرگذارترین ابزار تربیت نسل امروز ،وسایل ارتباط جمعی
است (ستوده .)18 :9481 ،ماهواره بهعنوان یکی از فراگیرترین و مؤثرترین وسایل ارتباط جمعی،
همیشه دارای اهمیت بوده است .پژوهشگران عرصهی رسانه معتقدند که رسانهها دارای چنان
قدرتی هستند که میتوانند نسلی تازه در تاریخ بشر پدید آورند ،نسلی که با نسلهای پیشین بسیار
متفاوت است .متفکران نیز معتقدند که وسایل ارتباط جمعی جدید ابزاری نیرومند هستند که می-
توان از آن در راه خیر و شر با تأثیری شگرف سود برد .بنابراین ،چنانچه کنترل مطلوب وجود
نداشته باشد ،میتواند امنیت یک جامعه را به خطر اندازد.
بههر حال ،ارتباط با جنس مخالف در دورهی نوجوانی و نگرش او نسبت به این موضوع،
قسمتی از زندگی واقعی نوجوان است .بنابراین ،برای برقراری ارتباط سالم ،ابتدا باید دانش و
اطالعاتی کسب کند .با تجمع اطالعات ،نگرش وی تغییر میکند و با گذشت زمان و تجمع نگرش
اصالح شده ،رفتارش دستخوش تغییر میگردد (شمس.)1116 ،
با توجه به تجربههای غرب و روندهای اجتماعی که از قبال رواج چنین معاشرتهایی در آن
جوامع پدید آمده است ،بهنظر میرسد ،ظهور این پدیده در جامعهی ما بر بسیاری از نهادهای
اجتماعی اثر میگذارد و میتواند بهمرور نهاد ازدواج و خانواده را با چالشهایی مواجه نماید.
افزایش تعداد مجردها و سن ازدواج ،افزایش نرخ طالق ،کاهش نرخ ازدواج ،افزایش فرزندان
نامشروع ،ناسازگاریهای زناشویی و خانوادگی از جمله این موارد است (موحد و همکاران:9481 ،
 .)936بههمین جهت ،مطالعهی رابطهی میان تماشای ماهواره و دوستی با جنس مخالف میتواند
حائز اهمیت باشد .این پژوهش با هدف بررسی تماشای برنامههای گوناگون ماهواره بر دوستی با
جنس مخالف انجام گرفته است.
پیشینهی تحقیق
موالیی و جانی ( )9413رابطهی اعتیاد به اینترنت با گرایش نوجوانان به جنس مخالف ،رفتارهای
جنسی ،الکل ،خشونت ،چت و هک را مورد بررسی قرار دادهاند .جامعهی آماری پژوهش شامل
دانشآموزان دختر و پسر دورهی راهنمایی و متوسطه در سال تحصیلی  9414-9413در شهر اردبیل
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تربیت کودک از ابتدا تا دوران جوانی تأثیر مستقیم و مهمی بر عقاید و افکار و اعمال وی در
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بودند 481 .نفر با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .در این مطالعه ،از
پرسشنامهی اعتیاد به اینترنت ،مقیاس خطرپذیری نوجوانان و پرسشنامهی محققساختهی گرایش به
چت و هک کردن استفاده شده است .نتایج نشان داده که بین اعتیاد به اینترنت با رفتار جنسی،
به اینترنت با زیر مؤلفهی الکل رابطهی معناداری مشاهده نشد.
کنعانی و همکاران ( )9413به بررسی رابطهی استفاده از اینترنت با نگرش به دوستی اینترنتی با
جنس مخالف پرداختهاند .جامعهی آماری پژوهش را دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی
ارشد دانشگاه گیالن تشکیل میدهند که از بین آنان  461نفر با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای
متناسب با حجم انتخاب شدند .یافتهها نشان میدهند که استفاده از اینترنت در نگرش مثبت به
دوستی اینترنتی با جنس مخالف تأثیرگذار بوده و مطابق با دیدگاه گیدنز می توان گفت که افزایش
کنش متقابل الکترونیکی ،ارزشها و نگرشهای سنتی در مورد رابطهی بین دو جنس را تغییر داده
است .رابطهی مثبت مشاهده شده بین سن دانشجویان و نگرش به دوستی اینترنتی بیانگر نقش
عامل زمان و فضا بر روی تغییر نگرشها است .با توجه به دیدگاه گیدنز ،گسترش کاربرد اینترنت
بهعنوان بخشی از فرایند جهانی شدن در شکل گیری معانی اجتماعی جدید مانند دوستی اینترنتی با
جنس مخالف نقش داشته است که از ویژگیهای بارز جهان مدرن است
اسدیان و همکاران ( )9413به بررسی فراوانی و تفاوت جنسیتی در نگرش به دوستی دختر و
پسر در بین دانشجویان پرداختهاند .این پژوهش از نوع زمینهیابی است .از بین دانشجویان دختر و
پسر پیام نور تبریز  333نفر بهعنوان نمونه و با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب و مورد
مطالعه قرار گرفتهاند .یافتهها نشان داده که  36/4درصد از دانشجویان سابقهی دوستی با جنس
مخالف داشتند و این مورد در بین دانشجویان پسر بیشتر از دختران بوده است .همچنین ،گروه مذکر
نگرش مثبت و گروه مونث نگرش منفیتری نسبت به دوستی با جنس مخالف داشتند .افرادی که
خود را از نظر باورهای مذهبی در حد کم ارزیابی کرده بودند ،نسبت به دوستی با جنس مخالف
نگرش مثبتتری داشتند.
لوک و همکاران ( )1199در مطالعهای با عنوان "مبادلهی اجتماعی و رفتار جنسی" به بررسی
روابط پیش از ازدواج زنان جوان پرداختهاند .نمونهی این تحقیق را  119زن  98-13ساله کنیایی
تشکیل دادهاند .محققان در این بررسی از نظریهی مبادله اجتماعی برای بررسی روابط پیش از
ازدواج استفاده کردهاند .نتایج این تحقیق نشاندهندهی این است که تجارت جنسی و یا پرداخت
پول و هدایا در ازای خدمات جنسی زنان ،از مهمترین عوامل شیوع ایدز در زنان آفریقایی است.
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همچنین باال بودن درآمد زنان ،احتمال فعالیتهای جنسی ایمن (مانند به تأخیر انداختن رابطهی
جنسی و استفاده از کاندوم) را در آنان افزایش میدهد ،اما توانایی مالی مردان ،از قدرت چانهزنی
زنان در روابط جنسی میکاهد.
ازدواج" به بررسی تقابل دوسویهی روابط جنسی پیش از ازدواج و باورهای دینی جوانان پرداخته-
اند .این تحقیق با روش کیفی صورت گرفته است و جمعیت نمونه آن را  61پاسخگوی 94-11
ساله از مذهبهای کاتولیک ،پروتستان و افراد معتقد به خدا تشکیل دادهاند .نتایج این تحقیق نشان
میدهد که از یک سو جوانان روابط جنسی پیش از ازدواج را قبول داشته و از سوی دیگر تعالیم
مذهبی اینگونه روابط را نفی میکند .دختران در مسائل جنسی بیش از پسران به هنجارهای اخالقی
پایبند هستند .عدم رعایت هنجارهای اخالقی در روابط جنسی پیش از ازدواج ،از عوامل اصلی
شیوع ایدز در میان جوانان است.
جانسون ( )1113در مطالعهای تحت عنوان "جنسیت ،رتبهبندی و تفاوتهای روابط از لحاظ
احساس نزدیکی عاطفی بین دوستیهای نوجوانان" به بررسی رابطهی میان جنسیت ،نوع دوستی و
نزدیکی عاطفی در بین نوجوانان پرداخته است .به این منظور 161 ،نوجوان از مدارس و کالجها
مورد بررسی قرار گرفتهاند .نتایج این مطالعه که به شیوهی پیمایشی انجام شده ،نشان میدهد که
نوجوانان دختر نسبت ب ه نوجوانان پسر در روابط خود احساس نزدیک عاطفی بیشتری دارند ،اما
نوجوانان پسر طوالنیتر از دختران دوستان خود را میشناسند .نوجوانان دختر زمان بیشتری را با
دوستانشان میگذرانند و احساس نزدیکی و تعهد بیشتری به دوستانشان دارند .عالوه بر تفاوتهای
جنسیتی در گزارش احساس نزدیکی عاطفی ،تفاوت در نوع رابطه (رابطه با دوستان همجنس یا
دوستان غیر همجنس) هم معنادار است .نوجوانان دوستان همجنس خود را طوالنیتر از دوستان
جنس مخالف خود میشناسند ،روزانه وقت خود را بیشتر با آنها میگذرانند و به آنها تعهد
بیشتری دارند .نوجوانان کوچکتر با دوستان همجنس خود احساس نزدیکی و همبستگی بیشتری
دارند ،در حالی که نوجوانان بزرگتر با دوستان جنس مخالف خود احساس نزدیکی و همبستگی
بیشتری دارند.
چارچوب نظری
در این پژوهش ،از نظریهی کاشت استفاده شده است .نظریهی کاشت یکی از پرکاربردترین نظریه-
های مربوط به اثرهای رسانههای ارتباط جمعی است و بهتر از هر نظریهای ،اثر تکنولوژی رسانهای
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اریکسون و همکاران ( )1199در مطالعهای با عنوان "اعتقادات دینی و رابطهی جنسی پیش از

نگاهی جامعه شناختی به رابطهی ...

را بر جامعه و دگرگونی آن نشان میدهد .این نظریهی محصول دو دهه فعالیت پژوهشی گروهی به
سرپرستی گربنر بر روی وسایل ارتباط جمعی بهطور عام و تلویزیون بهطور خاص است .گربنر بر
این باور است که تلویزیون در میان رسانههای مدرن چنان جایگاه محوری در زندگی روزمره ما پیدا
شناخت جهان را گرفته است .گربنر با تمرکز بر شهروندانی که میزان تماشای تلویزیون در میان آن-
ها باالست و مقایسهی آن با افرادی که کمتر تلویزیون تماشا میکنند ،چنین نتیجه گرفت که از نظر
تماشاگران پرمصرف ،تلویزیون دیگر منابع اطالعات ،افکار و آگاهیها را به انحصار درآورده و یک-
کاسه میکند (سورین و تانکارد.)9483 ،
تماشای زیاد تلویزیون موجب میشود که بینندگان حتی اگر از لحاظ وضع اقتصادی و تربیت
خانوادگی به یک سطح اجتماعی تعلق نداشته باشند ،عقاید مشابه ،یکسان یا نزدیک بههم پیدا کنند.
حال آنکه افرادی که کمتر تلویزیون میبینند ،عقاید مختلف و متفاوتی دارند .بهعنوان مثال ،بینندگان
پرمصرف در هر دو طبقهی پردرآمد و کمدرآمد ،در این زمینه اشتراک نظر دارند که ترس از جنایت
یک مشکل جدی است .در حالیکه بینندگان پرمصرف و پردرآمد این نظریه را که ترس یک مشکل
شخصی و جدی است قبول ندارند ،بینندگان کممصرف و کمدرآمد با این نظریه موافق هستند
(سورین و تانکارد.)9483 ،
گربنر معتقد است هر چه محیط زندگی واقعی بینندگان شباهت بیشتر و نزدیکتر به وضعیتی
داشته باشد که از تلویزیون نمایش داده میشود ،بینندگان به سمتی میروند که پاسخهای واقعی آنان
بر پایه ذهنیتهای شکل گرفته از تلویزیون باشد .بهعبارتی ،در صورتی که در محیط زندگی واقعی
تماشاگر ،مشابه جرم و جنایتی که از تلویزیون پخش میشود ،اتفاق بیافتد ،اثرات کاشت شدت می-
یابد (گربنر.)9113 ،
فرضیههای تحقیق
 بین ساعات استفاده از ماهواره و دوستی با جنس مخالف رابطه وجود دارد. بین میزان تماشای فیلمهای مثبت و دوستی با جنس مخالف رابطه وجود دارد. بین میزان تماشای فیلمهای منفی و دوستی با جنس مخالف رابطه وجود دارد. بین میزان استفادهی علمی -خبری از ماهواره و دوستی با جنس مخالف رابطه وجود دارد. -بین میزان استفادهی تفریحی از ماهواره و دوستی با جنس مخالف رابطه وجود دارد.

7

Downloaded from jpsd.hormozgan.ac.ir at 14:05 +0430 on Monday June 18th 2018

کرده که محیط نمادین آن و پیامهایش در مورد واقعیت ،جای تجربهی شخصی و سایر وسایل

سال دوم ،شماره  ،3بهار و تابستان 9416

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی

روش تحقیق
جامعهی آماری این تحقیق را نوجوانان 91-98سالهی شهر شیراز تشکیل میدهند .روش نمونه-
گیری ،خوشهای چندمرحلهای بوده ،بدین ترتیب که ابتدا شهر شیراز به چند منطقه تقسیم شده و
شده است .حجم نمونه  483نفر تعیین شده است .جمعآوری اطالعات از طریق مراجعهی مستقیم
پژوهشگر به پاسخگویان و ارائهی پرسشنامه به آنها ،انجام شده است .برای تحلیل دادهها از
تکنیک رگرسیون لجستیک استفاده شده است.
تعاریف متغیرها
ساعتهای استفاده از ماهواره :تعداد ساعتهایی که فرد در روز از ماهواره استفاده میکند.
استفادهی علمی -خبری از ماهواره :میزان تماشای اخبار سیاسی و ورزشی ،برنامههای علمی و
آموزشی ،برنامههای مستند و برنامههای ورزشی از ماهواره.
استفادهی تفریحی از ماهواره :میزان تماشای فیلم و سریال ،شو و آهنگ ،برنامههای طنز و
سرگرمی و برنامههای سکسی از ماهواره.
تماشای فیلم مثبت :میزان تماشای فیلمهای مستند ،تاریخی ،تخیلی و جنگی.
تماشای فیلم منفی :میزان تماشای فیلمهای عشقی ،جنایی ،ترسناک و سکسی.
دوستی با جنس مخالف :داشتن تجربهی دوستی با جنس مخالف در طول زندگی.
یافتههای تحقیق
یافتهها نشان میدهد که  13/1درصد از پاسخگویان پسر و بقیه دخترر هسرتند .میرانگین سرنی افرراد
نمونه91/88 ،سال بوده است .سهم پاسخگویانی که در مقطع دبیرستان به تحصریل مشرغول هسرتند،
بیش از سایرین است 11/6 .درصد از افراد نمونه در پایگاه اجتماعی -اقتصادی متوسط قررار دارنرد.
 14/1درصد از نوجوانان ،تجربهی دوستی با جنس مخالف داشتهاند.
ماهواره و دوستی
جدول شمارهی یک ،نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک ساعتهای استفاده از ماهواره و دوستی با
جنس مخالف را نشان میدهد .بر اساس ضریب  )1/436( Bمیتوان نتیجه گرفت که رابطهی دو
8
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سپس متناسب با حجم جمعیت هر منطقه ،پرسشنامهها در بین اعضای نوجوان خانوارها توزیع

نگاهی جامعه شناختی به رابطهی ...

متغیر مثبت میباشد .یعنی هر چه میزان استفاده از ماهواره بیشتر میشود ،احتمال داشتن رابطه با
جنس مخالف افزایش مییابد .نسبت بختها نشانگر آن است که به ازاء هر واحد افزایش در
ساعتهای استفاده از ماهواره ،احتمال داشتن رابطه با جنس مخالف  39درصد بیشتر میشود .سطح
جنس مخالف رابطه وجود دارد ،تأیید میگردد.
جدول  .9رگرسیون لجستیک ساعتهای استفاده از ماهواره و دوستی با جنس مخالف
ضریب

متغیر
استفاده از ماهواره

B

1/436

Wald

sig

93/896

1/111

نسبت بختها

)Exp (B

9/393

فیلم مثبت و دوستی
جدول شمارهی  1نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک میزان تماشای فیلم مثبت و دوستی با جنس
مخالف را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،آمارهی نسبت بختها ( )9/191و سطح
معناداری ( )1/619بیانگر آن است که ارتباط بین متغیرهای میزان تماشای فیلم مثبت و دوستی با
جنس مخالف از نظر آماری معنادار نمیباشد .بنابراین ،فرضیهی بین میزان تماشای فیلم مثبت و
دوستی با جنس مخالف رابطه وجود دارد ،تأیید نمیگردد.
جدول  .1رگرسیون لجستیک میزان تماشای فیلم مثبت و دوستی با جنس مخالف
متغیر
تماشای

ضریب
فیلم

مثبت

B

1/191

Wald

sig

1/131

1/619

نسبت بختها

)Exp(B

9/191

فیلم منفی و دوستی
همانطور که در جدول شمارهی  4مشاهده میگردد ،ضریب  )1/946( Bو آمارهی نسبت بختها
( )9/936نشاندهندهی آن است که رابطهی دو متغیر میزان تماشای فیلم منفی و دوستی با جنس
مخالف مثبت میباشد .یعنی هر چه میزان تماشای فیلم منفی بیشتر میشود ،احتمال داشتن رابطه با
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معناداری ( )1/111نشان میدهد که فرضیهی "بین تعداد ساعتهای استفاده از ماهواره و دوستی با

سال دوم ،شماره  ،3بهار و تابستان 9416

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی

جنس مخالف افزایش مییابد .بهعبارت دیگر ،به ازاء هر واحد افزایش در میزان تماشای فیلم منفی،
احتمال داشتن رابطه با جنس مخالف 93درصد بیشتر میشود .با توجه به سطح معناداری ،فرضیهی
"بین میزان تماشای فیلم منفی و دوستی با جنس مخالف ،تأیید میشود.

متغیر
تماشای فیلم منفی

ضریب

B

1/946

Wald

sig

49/116

1/111

نسبت بختها

)Exp(B

9/936

برنامههای علمی -خبری و دوستی
جدول شمارهی  3نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک را بین میزان استفادهی علمی  -خبری از ماهواره
و دوستی با جنس مخالف نشان میدهد .همانطور که مشاهده میگردد ،سطح معناداری ()1/946
نشان میدهد که رابطهی بین متغیرهای میزان استفادهی علمی -خبری از ماهواره و دوستی با جنس
مخالف از نظر آماری معنادار نمیباشد و فرضیهی "بین میزان استفادهی علمی -خبری از ماهواره و
دوستی با جنس مخالف رابطه وجود دارد" تأیید نمیگردد.
جدول  .3رگرسیون لجستیک میزان استفادهی علمی -خبری از ماهواره و دوستی با جنس مخالف
متغیر
برنامههای علمی -خبری

ضریب

B

1/114

Wald

sig

1/116

1/946

نسبت بختها

)Exp(B

9/114

برنامههای تفریحی و دوستی
جدول شمارهی  1نشاندهندهی نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک میزان استفادهی تفریحی از ماهواره
و دوستی با جنس مخالف میباشد .ضریب  )1/911( Bو آمارهی نسبت بختها ( )9/961نشان
میدهد که رابطهی دو متغیر مثبت میباشد ،یعنی هر چه میزان استفادهی تفریحی از ماهواره بیشتر
میشود ،احتمال داشتن رابطه با جنس مخالف افزایش مییابد .به عبارت دیگر ،به ازاء هر واحد
افزایش در میزان استفادهی تفریحی از ماهواره ،احتمال داشتن رابطه با جنس مخالف  96درصد
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جدول  .4رگرسیون لجستیک میزان تماشای فیلم منفی و دوستی با جنس مخالف

نگاهی جامعه شناختی به رابطهی ...

بیشتر میشود .با توجه به سطح معناداری میتوان نتیجه گرفت که فرضیهی "بین میزان استفادهی
تفریحی و دوستی با جنس مخالف رابطه وجود دارد" تأیید میگردد.

ضریب

متغیر
برنامههای تفریحی

B

1/911

Wald

sig

48/881

1/111

نسبت بختها

)Exp(B

9/961

رگرسیون لجستیک چندمتغیره
جدول شمارهی  6نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک چندمتغیره را نشان میدهد .اولین متغیری که به-
طور معنیدار و مثبت بر احتمال افزایش تجربهی دوستی با جنس مخالف اثر میگذارد ،استفادهی
تفریحی از ماهواره میباشد .یعنی با افزایش یک واحد در نمرهی استفاده تفریحی از ماهواره،
احتمال تجربهی دوستی با جنس مخالف  91درصد بیشتر میشود .متغیر دومی که وارد معادله شده
است ،استفادهی علمی -خبری از ماهواره میباشد .بهعبارت دیگر ،به ازاء هر واحد افزایش در
استفادهی علمی -خبری از ماهواره ،احتمال عدم تجربهی دوستی با جنس مخالف  1درصد افزایش
مییابد .آخرین متغیری که وارد معادله شده ،میزان تماشای فیلم منفی میباشد .ضریب  Bنشان می-
دهد که اثر این متغیر مثبت است ،یعنی با افزایش یک واحد در نمرهی میزان تماشای فیلم منفی،
احتمال تجربهی دوستی با جنس مخالف  8درصد بیشتر میگردد.
جدول  .6مدل رگرسیون لجستیک چندمتغیره
متغیر
استفادهی تفریحی از ماهواره

ضریب

sig

B

نسبت بختها

)Exp(B

1/934

1/111

9/913

-1/131

1/143

1/111

تماشای فیلم منفی

1/166

1/116

9/181

مقدار ثابت

-9/346

1/111

1/148

استفادهی علمی  -خبری از
ماهواره
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جدول  .1رگرسیون لجستیک میزان استفادهی تفریحی از ماهواره و دوستی با جنس مخالف
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بحث و نتیجهگیری
با ورود به سن بلوغ ،نوجوانان الگوهای تازهای از دوستی و بهویژه ارتباط با جنس مخالف را
تجربه میکنند .در حال حاضر ،رابطهی میان دو جنس ،موضوع مناقشهها و بحثهای زیادی است و
چالشهایی جدی مواجه نماید .در حالیکه در بسیاری از کشورهای جهان روابط بین دختر و پسر
ممنوعیتی ندارد ،در ایران ،مرزبندیهای جنسیتی و رعایت مقررات مربوط به ارتباط بین دو جنس
مانع از ارتباط بین دو جنس مخالف میگردد .فشارهای هنجاری در گروههای دوستی ،نوجوانان را
به ایجاد رابطه با جنس مخالف تشویق مینماید و رسانهها که از تأثیرگذارترین ابزارهای تغییر
اندیشه و رفتار هستند ،نیاز به برقراری این گونه روابط را تشدید مینمایند .اگر چه در ایران آمار
رسمی در مورد ماهواره وجود ندارد و دسترسی به آن غیرقانونی تلقی میگردد ،این رسانه در حال
حاضر در جامعهی ما مورد اقبال فراوان نوجوانان و جوانان میباشد .بههمین دلیل ،در این مطالعه با
توجه به اهمیت مسئلهی روابط میان دو جنس و دگرگونیهای ایجادشده در این حوزه ،به بررسی
رابطهی تماشای ماهواره و دوستی با جنس مخالف پرداخته شده است.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که بیش از نیمی از نوجوانان تجربهی دوستی با جنس مخالف
دارند .در قسمت آزمون فرضیهها مشاهده شد که بین تعداد ساعتهای استفاده از ماهواره ،میزان
تماشای فیلمهای منفی و میزان استفادهی تفریحی از ماهواره با تجربهی دوستی با جنس مخالف
رابطهی معنادار وجود دارد ،اما بین میزان تماشای فیلمهای مثبت و میزان استفادهی علمی -خبری از
ماهواره و تجربهی دوستی با جنس مخالف ارتباط معناداری مشاهده نشد.
با توجه به ارتباط معنادار میان ابعاد مختلف تماشای ماهواره و رابطهی دوستی با جنس مخالف
میتوان نتیجه گرفت که امروزه رسانهها یکی از ابزارهایی هستند که بسیار از آنها استفاده میشود و
بخش مهمی از اوقات مردم و بهویژه جوانان و نوجوانان را پر میکنند .رسانه ضمن آنکه اوقات
افراد را پر میکند ،به مرجعی مورد اطمینان برای بهدست آوردن اطالعات تبدیل شده است.
مخاطبان رسانه و از جمله نوجوانان ،هر آن چه را که از رسانه پخش میشود ،موضوعی معتبر
قلمداد میکنند .ازاینرو ،این رسانهها به ابزاری تأثیرگذار بر خلق و خو و رفتار افراد تبدیل شده
است .با توجه به چنین جایگاهی ،رسانهها اهمیت بهسزایی در روند جامعهپذیری و فرهنگپذیری
افراد جامعه یافتهاند .رسانهها با پر کردن اوقات مردم و پخش برنامههای مختلف ،بهطور مستقیم یا
غیرمستقیم افراد را تحت تأثیر قرار میدهند و افکار ،اندیشهها و رفتارهای آنها را شکل میدهند.
بدین ترتیب میتوان گفت نفوذ برنامههای ماهوارهای در قوت بخشیدن به ارزشهای مدرنی مانند
12
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در زمرهی مسائلی است که جامعه با آن روبروست .این پدیده میتواند نهادهای خانواده و دین را با

نگاهی جامعه شناختی به رابطهی ...

مادیگرایی ،فردگرایی ،آزادیهای نامحدود و کامیابی به هر قیمتی و تغییر ارزشها و باورهای
جامعه انکارناپذیر خواهد بود.
یکی از نیازهای اساسی نوجوانان که بهویژه در این مقطع سنی بروز میکند ،نیازهای شدید
تمامی نیازها و حتی رفتارهای نوجوانان را تحتالشعاع قرار میدهد .از سویی ،جوانان با فشارهای
متناقض از طرف جامعه و خانواده مواجه هستند .در این شرایط ،حضور گسترده و هجوم برنامههای
ماهوارهای نقش قابلتوجهی در تغییر اندیشهها و باورها ایفا کرده و بهتدریج عدم توجه به ارزشها
را عادی و معمول میگرداند .به این ترتیب ،کجروی و هنجارشکنی در برنامههای ماهواره ،انحراف
از هنجارهای اجتماعی را امری عادی جلوهگر میسازد .با توجه به اینکه اغلب مخاطبان و به ویژه
نوجوانان از برنامههای تفریحی ماهواره بیشتر استفاده میکنند و در این برنامهها ،روابط میان دو
جنس مخالف بدون مرز و بسیار متفاوت از قواعد و باورهای جامعه ماست ،به تدریج بر اذهان
مخاطبان گذاشته و در رفتارهای آنان آشکار میشود.
با توجه به تأثیرپذیری مخاطبان و به ویژه نوجوانان از برنامههای ماهواره و نظر به نیازهای
خاص این سنین ،توجه به اوقات فراغت و پخش برنامههای جذاب و متناسب با نیازهای این قشر،
میتوان از نفوذ الگوهای رفتاری مخالف با ارزشهای ایرانی جلوگیری نمود.
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عاطفی و جسمی است .شاید به جرأت بتوان گفت که نیازهای جنسی و عاطفی در این سنین،

سال دوم ،شماره  ،3بهار و تابستان 9416

دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی
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