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  08/11/92 :دريافت تاريخ
  03/12/92: تاريخ پذيرش

   واي  ماهوارههاي تلويزيون
  نگرش دختران به روابط پيش از ازدواج

  نوشتة
   ∗بخش غالمرضا تاج
  **فر محمد دانش

   چكيده
 سال شهر شيراز، نوع نگرش   40 تا   15 پيمايش در بين زنان و دختران        ةاست تا به شيو    در اين مقاله تالش شده    

ه روابط پيش از ازدواج مورد ارزيابي قرار گيرد و به اين پرسش اساسي پاسخ داده شود كـه آيـا بـين         ها ب   آن
اي وجود دارد؟ در راستاي       اي رابطه   هاي ماهواره   نگرش دختران به روابط پيش از ازدواج و تماشاي تلويزيون         

نامـه   از ابـزار پرسـش  ) مـايش پي(شده براي انجام پـژوهش    دستيابي به اين هدف و با توجه به روش برگزيده         
ـ           بنابراين طي نمونه  . ساخته استفاده شد   محقق  كـوكران انجـام     ةگيري كه با استفاده از فرمول تعيين حجم نمون

اي تـصادفي انتخـاب شـده         اي چند مرحلـه    نامه در بين افرادي كه به روش خوشه          پرسش 400گرفت، تعداد   
هـاي آمـاري    هاي گردآوري شده نيـز از آزمـون    تحليل دادهمنظور تجزيه و به. آوري شد بودند، توزيع و جمع  

هاي  يافته. است سويه استفاده شده    دو نمونة مستقل، و آناليز واريانس يك        ضريب همبستگي پيرسون، آزمون تي    
درصـد مثبـت    3/38وابط پيش از ازدواج، منفي و       گويان به ر    درصد از پاسخ  3/4توصيفي نشان داد كه نگرش      

ها نشان  تجزيه و تحليل داده. گونه روابط نگرش ميانه داشتند گويان نيز به اين رصد از پاسخد3/56است، ضمناً 
بيشتر باشد، نگـرش بـه   “ هاي جنسيتي بين دوستان   شدت كليشه ”و  “ امكان دسترسي به ماهواره   ”داد كه هرچه    

و نگـرش بـه روابـط       بين تعداد ساعات تماشاي ماهواره       1.رود  روابط پيش از ازدواج به سمت منفي پيش مي        
هـا، و     بين وجود ماهواره در منـزل، محتـواي برنامـه         . پيش ازدواج، با كنترل محل سكونت رابطه وجود دارد        

طور كلي اكثر متغيرهاي تأثيرگـذار بـر          به. انگيزه تماشا، با نگرش به روابط پيش از ازدواج رابطه وجود دارد           
البتـه از عامـل    . اند  شناختي و جمعيت شناختي     ل جامعه نگرش به روابط پيش از ازدواج در اين پژوهش، عوام         

 .توان غافل بود  فرد از تماشاي ماهواره نيز نميةفردي انگيز

  .روابط پيش از ازدواج، نگرش، رسانه، ماهواره، دگرگوني ارزشي: كليدواژه

____________________________ 
  Tajbakhsh@abru.ac.ir) ره(اهللا بروجردي  شناسي دانشگاه آيت عضو هيئت علمي گروه جامعه ∗

   daneshfar_mohammad@yahoo.comنور  مدرس علوم اجتماعي دانشگاه پيام **
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  مقدمه 
ن و  ظهور و بروز پديدة معاشرت و دوستي دختر و پسر و تحول در روابط بين شخصي دختـرا                 

ريـزان فرهنگـي و     دينـي، مـسئوالن و برنامـه   ةهـا، علمـا و جامعـ    پسران جامعه، نگراني خانواده  
 مـا از    ةبنابراين، نوع معاشرت پيش از ازدواج در جامع       . است هاي جوانان را در پي داشته       سازمان

موحـد و همكـاران،     (هاي و هنجارهاي فرهنگي و ديني، يك مسئله اجتماعي اسـت              نظر ارزش 
سي رايت ميلز در تعريف مسئله اجتماعي معتقد است كه يـك مـسئله اجتمـاعي،       ). 148: 1385

هاي   آيد كه مردم يك جامعه متوجه شوند كه ارزش          است و زماني پديد مي      يك موضوع عمومي    
 ؛23: 1381ميلـز،  (است  طور كلي مورد تهديد قرار گرفته   اجتماعي آنان ناديده گرفته شده و يا به       

با توجه به تجربيات غرب و روندهاي اجتمـاعي كـه در قبـال              ). 148: 1385ان،  موحد و همكار  
رسـد ظهـور ايـن پديـده در      نظر مـي  است، به هايي در آن جوامع پديد آمده      رواج چنين معاشرت  

اند به مـرور نهـاد    تو  گذارد و مي     ما تأثيرات ساختي را بر بسياري از نهادهاي اجتماعي مي          ةجامع
افزايش تعـداد مجردهـا و سـن ازدواج، افـزايش     . هايي مواجه كند ا با چالش  ازدواج و خانواده ر   

هـاي زناشـويي و       ميزان طالق، كاهش ميـزان ازدواج، افـزايش فرزنـدان نامـشروع، ناسـازگاري             
 )295: 2000فيرينگ و فومن،  (.خانوادگي از جمله اين موارد است

اي جهـان و پيـشرفت        تم رسـانه  دنبال تغيير و تحوالت عظـيم در سيـس          طي چند سال گذشته به    
ويـژه   هاي سنتّي جوامع در حال گـذار بـه     است، انديشه  اي كه در اين زمينه صورت گرفته        العاده  خارق

اي براي پخش  كارگيري تكنولوژي جديد ماهواره به. است رو شده جامعة ايراني، با چالشي عظيم روبه    
كه اعتقادات و باورهاي است  شدهها سبب  تهاي تلويزيوني و عدم امكان كنترل آن توسط دول      برنامه

اي بر فضاي فكري      صورت گسترده   ـ به ـها را اختيار دارند      كه اين تكنولوژي   ــ  گوناگون جوامع غربي  
هاي مختلف فردي و اجتماعي اين جوامع را زيـر تـأثير خـود                جوامع در حال گذار وارد آيد و جنبه       

  .قرار دهد
فراينـد   بـازيگران اصـلي  عنـوان   بـه هـا   رسـانه  مـروزه ا كـه معتقدنـد   نظران برخي از صاحب

و  هـايي هماهنـگ   هويـت  و مطرح هايي  فرهنگةمثاب به ابزار، بلكه ةمثاب به نه هم شدن، آن جهاني
 ةجامعـ  به ماهيت دهي در شكل و امكانات توانمندي از حيث هستند و هاي ملي دولت شأن هم

از سوي ). 2: 1988موالنا، (آورند  پديد مي ندگياي از ز تازه دارند و معناي انساني، حضور فعال
 نهادهـا و    ةها و همـ     ها و جماعت    تك افراد تا گروه    از تك ــ    ديگر تمام سطوح ساختاري جوامع    

 ة  در نتيجه پيامدهاي مستقيم يا با واسـط          ــ  كليت ساختارهاي زندگي جمعي    ها و اساساً    ناسازم
شرايط و عوامل مؤثر بر هستي خود بوده و بـيش از            ها شاهد تغييرات بنيادين در      اين تكنولوژي 

 . زندگي، كار، تفريح و تعامل اجتماعي در حال تغييرند         ةدر دنياي معاصر شيو   . پيش خواهند بود  
  )152 :1383منتظرقائم،(
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شده در ايـن زمينـه،       پردازان و تحقيقات انجام    هاي نظريه   در اين پژوهش با استفاده از ديدگاه      
ها نسبت به رابطـه       اي توسط دختران بر نگرش آن       هاي ماهواره   اشاي تلويزيون به بررسي تأثير تم   

  .و دوستي پيش از ازدواج خواهيم پرداخت

  هاي پيشين پژوهش
بررسي نقش خانواده در ارتباطات با جنس مخالف قبـل          ”پژوهش  ) 1388(  مهريار وآبادي   خلج

 دوستي بـا جـنس مخـالف را گـزارش           از دختران ارتباط     انجام دادند، حدود نيمي     را “از ازدواج 
و حـدود   ) نوعي تمـاس جنـسي    (تر   ها ارتباط پيشرفته   چهارم آن   در حالي كه كمتر از يك      ؛كردند
كنترل سختگيرانه والـدين در  : تحليل آماري نشان داد كه. ندا  دهم نزديكي كامل جنسي داشته     يك

هـاي    كننده بيني  ترين پيش   ن، مهم دوران بلوغ، نگرش آزادانه والدين و احترام كم به نظرات والدي          
كنتـرل سـختگيرانه والـدين، جـو نامناسـب      . سـت دوستي با جنس مخالف در سـطح خـانواده ا       

هاي مهم خانوادگي     كننده بيني   پيش ها  آن والدين و احترام كم به نظرات        ةخانوادگي، نگرش آزادان  
   .هستنددر نزديكي جنسي با جنس مخالف قبل از ازدواج در بين دختران 

پذيري و نگرش دختـران    جامعهةبررسي رابط”  با نامدر پژوهشي )1385( و همكارانموحد 
، در بـين  “جشخـصي دوجـنس پـيش از ازدوا       روابـط بـين    ةي و مدرن در زمين    هاي سنتّ   به ارزش 

همبـستگي  : شكي، به ايـن نتيجـه رسـيدند كـه         زهاي شيراز و علوم پ      دختران دانشجوي دانشگاه  
 ، باورهـاي دينـي  هـاي ارزشـي،    اولويـت  بـا متغيرهـاي    بط پيش از ازدواج   نگرش دختران به روا   

 دانـشگاه   ، تحصيالت پـدر و مـادر      ، نگرش دوستان، نگرش خانواده،    هاي ديني   پايبندي به ارزش  
   .است دهكراي همچون روزنامه و مجله معنادار  ، و برخي از ابزارهاي رسانهمحل تحصيل

در  “ماهواره و هويت جنسي دختران جوان     ”  نام بادر پژوهشي   ) 1385( عريضي و همكاران  
 نفـري  417 ة آموزش و پرورش شهر تهران با نمون5 ةآموزان دختر دبيرستاني در منطق      بين دانش 

 بين وجود ماهواره در منـزل و هويـت       .نداي به نتايج زير دست يافت      گيري خوشه   برآمده از نمونه  
 هويت جنسيتي نمـرة كمتـري دريافـت         ةاز ساز و افراد داراي ماهواره     . جنسي رابطه وجود دارد   

بـين  . هاي جديد است    ها به سمت الگوها و گرايش        تغيير رفتارها و نگرش    ةدهند كردند كه نشان  
در مدل تحليل مسير با وارد كـردن      . دشو ييد مي أميزان استفاده و هويت جنسي نيز همين رابطه ت        

اسـت و متغيرهـاي      دهكربيين متغير وابسته ايفا      باالترين نقش را در ت     ة متغيرها، انگيزه استفاد   ةهم
  .اند داشتهپايگاه خانواده، ميزان استفاده و نوع رسانه در دسترس نقش كمتري در تبيين 

هـاي    ويي جوانان كه از طريـق مـصاحبه       ئاي در خصوص مصرف ويد      در مطالعه ) 1983(رو  
هـاي     رسيد كه تماشاي برنامـه     آموز دبيرستاني انجام شد، به اين نتيجه        دانش 50عميق گروهي با    

كننده را در   چند كاركرد يا رضامندي اجتماعي تسهيل     ) ويژه برخي محتواهاي خاص    هب(ويدئويي  
را بـراي اعمـال اسـتقالل       يي  ها  ، فرصت ويدئوييهاي    تماشاي برنامه : زند  زندگي جوانان رقم مي   

ترك در ميان اعضاي گـروه      آورد، يك فعاليت مش     جوانان از والدين و ساير بزرگساالن فراهم مي       
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خره كنـد و بـاأل      نظام در برابر فرهنگ مسلط ايجاد مي       دهد، يك موضع ضد     هماالن را سامان مي   
ابراز مردانگـي از طريـق      «دنبال دارد و آن      هم براي اعضاي مذكر گروه همال به        كاركرد چهارمي 

  )30: 1387،  شهابي و جهانگردي؛1983رو، (» .ويي استئتماشاي فيلم هاي ترسناك ويد
ها و خشونت      جوانان محروم شمال شرقي انگلستان، موضوع رسانه       ةدر مطالع ) 1972(دمبو  

 100اي    هـا، رفتـار اجتمـاعي و الگوهـاي مـصرف رسـانه              را با بررسي تجربيات زندگي، ارزش     
گر تقسيم شـده بودنـد، مطالعـه     گر و غير پرخاش  پرخاشة ساله كه به دو دست     15 تا   12نوجوان  

هـا در   گري، جوانان را بر حـسب قـرار گـرفتن آن         پرخاش ةنتايج حاكي از آن بود كه سنج      . كرد
هـاي داسـتان،      هاي سينمايي، كتـاب    كتاب، فيلم (اي كه مورد مطالعه بودند،        معرض هشت رسانه  

در مقابـل،   . كـرد   از يكـديگر متمـايز نمـي      )  موسيقي و تلويزيون   ةمجله، روزنامه، راديو، و صفح    
.  معناداري با حضور در سينما و مصرف موسيقي پـاپ داشـت        ةگ خياباني، رابط  گرايش به فرهن  

 ةكننـد   بينـي   هـاي خيابـاني پـيش       توان نتيجه گرفت كه تعلق به گـروه         در واقع از اين پژوهش مي     
 .اي وجود ندارد    اي بين خشونت شخصي وخشونت رسانه       مصرف اين رسانه است و هيچ رابطه      

  )29: 1387، نگردي از شهابي و جها؛1974جانسون، (
منظور تبيين رابطه ميان نگرش به ازدواج و روابط جنسي قبل             به) 1994(سالتس و همكاران    

نتـايج  .  مـورد بررسـي قـرار دادنـد        ي دانشجوي جديد الورود را به روش پيمايش       341از ازدواج   
  . تري به نسبت پسران داشتند گوياي آن بود كه دختران نگرش مثبت

  چارچوب نظري
بر نگرش ) ماهواره(شود تا اثر استفاده از يك رسانه  جه به اينكه در تحقيق حاضر تالش مي      با تو 

ـ   ستا) دختر(جنسيتي   افراد، مورد مطالعه قرار گيرد، و جامعه مورد پژوهش نيز، تك            ة، براي ارائ
هـاي   هاي مختلف موضـوع باشـد، از نظريـه           جنبه ةيك چارچوب نظري منسجم كه در برگيرند      

 .است اي، استفاده شده  پرورش، و تهديد كليشهة خشنودي، دگرگوني ارزشي، نظريكاربردها و
 هاي  فرامـادي  اولويت سمت به مادي هاي  اولويت از جايي جابه به ارزشي دگرگوني ةنظري

 كننـده  بينـي  پـيش  ةفرضـي  دو اينگلهارت. دارد اشاره ،است جهاني فرايندي بالقوه، صورتي به كه
 جوامـع  در فرامـادي  بـه  را هاي مـادي  ارزش تحول بتواند تا كند مي رحمط را ارزشي دگرگوني
   :از اند عبارت كه ند، كتبيين پيشرفته

  ــ  اجتمـاعي  محـيط  بازتاب هاي فرد اولويت آن در كه(Scarcity hypothesis). كميابي فرضيه. 1
 كه دهد مي چيزهايي آن به را ذهني ارزش شخص بيشترين كه نحوي به اش است، اقتصادي

 .است كم اًنسبت آن ةعرض
 شـخص تـا   هاي اصـلي  ارزش آن در كه (Socialization hypothesis). شدن اجتماعي فرضيه .2

  .)61: 1373ت،ينگلهارا( است وي بلوغ از قبل هاي سال بر حاكم اوضاع بازتاب زيادي حد
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 غييـر ت شـبه  يـك  طور كلي به جامعه هاي يك ارزش كه است اين مبين شدن اجتماعي ةفرضي
 ايـن  دهد؛ مي روي يئنامر طرز به بيشتر و تدريج هها ب ارزش اساسي برعكس دگرگوني .كند نمي

 در تـر  مـسن  نسل جايگزين تر جوان يك نسل كه آيد مي پديد وقتي مقياس وسيع در دگرگوني
 و جـاني  امنيـت  افـزايش سـريع   يك دوره پس از دوم، .شود مي جامعه يك بزرگساالن جمعيت
 هاي  تفاوت تر جوان و تر هاي بزرگ گروه ارزشي هاي  اولويت بين دارد انتظار يشخص اقتصادي

  )77: همان( .محسوسي بيابد
ـ  بـر  كميـابي  ةفرضـي  هـا،  ارزش دگرگوني به توجه با كه گرفت نتيجه توان مي بنابراين  ةپاي
 بـه  اقتـصادي  شـكوفايي  و رونـق  هـاي  دوره :تاي اسـ  دوره آثار يا و مدت كوتاه هاي دگرگوني

 از حاكي شدن اجتماعي فرضيه گري، مادي به كمبود هاي دوره و انجامد مي گري افزايش فرامادي
 بازتـاب  معـين  نسل هاي يك ارزش :دارد وجود نيز هاي سني گروه بلندمدت آثار كه است اين

   )8: همان( .است بلوغش از قبل هاي سال طول در حاكم اوضاع
هـا و     دادن بـه عقايـد نگـرش       ويژه تلويزيون، در شكل     ها، به   بر اساس تئوري پرورش، رسانه    

جـرج  ). 245: 1381زاده،   ساروخاني و مهدي؛(gerbner, 1994: 21تأثيرات اساسي دارند  رفتار
 معتقد است كه، بيننـدگاني كـه سـاعات زيـادي را در روز بـه تماشـاي                  ،مبدع اين نظريه   ،گربنر

بندي كرده و تأثير ايـن در معـرض           ها را طبقه    يدهاطالعات و ا  ) رمصرفپ (=نشينند     مي  تلويزيون
  ).همان ؛sevrin & tankard: 249(نامد  كند كه وي آن را پرورش مي بودن چيزي را توليد مي رسانه

 پرورش است با اين تفاوت كـه بـرخالف          ة كاربردها و خشنودي نيز در راستاي نظري       ةنظري
 كاربردها و خشنودي اين است كه       ةنظريترين فرض      پرورش كه مخاطب منفعل بود، مهم      ةنظري

شود، دست به انتخابي آگاهانه       ي كه به او عرضه مي     يمخاطب از ميان مجاري ارتباطي و محتواها      
اند از شرايط اجتماعي و       شده در چارچوب اين نظريه عبارت      هاي ارائه   گزاره. زند  دار مي  و انگيزه 

گذارد و همچنين اعتقـاد و        ده از رسانه اثر مي     بر عادات كلي استفا     مشتركاً  كه ساختار رواني فرد  
توان برد، عمل مشخص انتخاب و مصرف رسـانه را توسـط او               توقع او از نفعي كه از رسانه مي       

دنبال دارد و احتماالً منجر       دهد كه قضاوت در باب ارزش تجربه استفاده از رسانه را به             شكل مي 
عريضي ( .ربه و فعاليت اجتماعي خواهد شدهاي تج   به كاربرد فوايد حاصل شده در ساير عرصه       

  )82 :1385و همكاران، 
 فـردي  رفتارهاي اجتماعي، هاي ، تعامل)1995(استيل  اي كلود كليشه نظرية تهديد اساس بر

 در شـده  تثبيـت  رفتارهاي به مختلف، هاي گروه به نسبت دار نظام هاي باور و بخشند شكل مي را
 منفـي  شكل به آفريقايي مردان و اي دربارة زنان كليشه باورهاي مثال، براي. شوند ها منجر مي آن
 .شـود  هـا تهديدكننـده مـي    آن بـراي  و گـذارد  اثـر مـي   شـناختي  ايهـ  حيطـه  هـا در  آن رفتار بر

 شـود،  بـرده مـي   كار ها به آن مورد ها در كليشه اين كه گروهي ياعضا ها بر كليشه تهديدكنندگي
 فـرد،  رفتار اي بر كليشه تهديد .دشو ها مي كليشه نظر مورد منفي رفتارهاي همان اندازي راه سبب
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هـا   كليـشه  رد بـراي  تـالش  و گـذارد  تـأثير مـي   باشـد،  نداشـته  هـا بـاور   كليشه آن به اگر حتي
 دشـوار  آن كـردن  رد و اسـت  جـاري  و ساري فرهنگ ها در كليشه اين رازي است، آور اضطراب

  ) 132ـ33: 1385 ؛خمسه ؛Crawford, H.m Unger,2004( .است
  ها فرضيه

 :رسد نظر مي به
هر چه امكان دسترسي به ماهواره بيشتر باشد، نگرش به روابط پيش از ازدواج نيز به سـمت                  . 1

  .رود مثبت پيش مي
اي و نگرش بـه روابـط پـيش از ازدواج بـا               هاي ماهواره   بين تعداد ساعات تماشاي تلويزيون    . 2

 .كنترل محل سكونت، رابطه وجود دارد
هاي جنسيتي بين دوسـتان شـديدتر باشـد، نگـرش بـه روابـط پـيش از ازدواج                   هرچه كليشه . 3

  . تر است منفي
   .تر است هاي جنسيتي در خانواده شديدتر باشد، نگرش به روابط پيش از ازدواج منفي هرچه كليشه. 4
 . داردگويان و نگرش به روابط پيش از ازدواج رابطه وجود بين ميزان تحصيالت مادر پاسخ. 5
 .گويان و نگرش به روابط پيش از ازدواج رابطه وجود دارد بين ميزان درآمد خانواده پاسخ. 6
 .هاي مورد مشاهده و نگرش به روابط پيش از ازدواج تفاوت وجود دارد بين محتواي برنامه .7
 تفاوتاج  اي و نگرش به روابط پيش از ازدو         هاي ماهواره   بين نوع انگيزه استفاده از تلويزيون     . 8

 .وجود دارد
 .استتفاوت مهاي مختلف،  نگرش به روابط پيش از ازدواج در محله. 9

نگرش افرادي كه در منزل دستگاه ماهواره در اختيار دارند، با گروه مقابل در زمينـة روابـط                  . 10
  .ستتفاوت امپيش از ازدواج 

  روش پژوهش
زنان و دختـران      تحقيق شامل تمامي   آماري در اين     ةجامعو   روش تحقيق حاضر پيمايشي بوده،    

درصـد اطمينـان،    95  حجـم نمونـه در سـطح         .سـت  ا 1391در سـال  شـيراز   سال شهر    40 تا   15
چنـد  اي   گيـري خوشـه     گيـري در ايـن تحقيـق، روش نمونـه           روش نمونـه  . است نفر   400شامل
تفاده سـاخته اسـ     نامـه محقـق   هـا نيـز از پرسـش      منظور گردآوري داده    به .اي تصادفي است    مرحله
 نفر از   50 مقدماتي كه    ةنامه در يك مطالع     االت پرسش ؤيافتن از پايايي س    براي اطمينان . است شده

نتايج گوياي آن بود كـه  . افراد نمونه در آن شركت داشتند، از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد        
نتـايج  همچنـين   .  بود 911/0ضريب آلفاي كرونباخ براي طيف نگرش به روابط پيش از ازدواج            

هـاي   درصـد، نـشان داد كـه گويـه    99داري   در سطح معني815/0 برابر با  KMOتحليل عامل با
 ةضـرورت ارتبـاط، نگـرش آرمـاني، انگيـز       : طيف نگرش بـه روابـط پـيش از ازدواج در ابعـاد            

ها از    منظور تجزيه و تحليل داده      به.  پيشگيري، از روايي بااليي برخوردار است      ةپيشرفت، و انگيز  
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هـاي آمـار تبيينـي ماننـد ضـريب           و تكنيـك  ) توزيع درصد و فراوانـي    (اي آمار توصيفي    ه  روش
  .است  دو گروه مستقل، و آناليز واريانس يك سويه استفاده شدهtهمبستگي پيرسون، آزمون 

بايـد عنـوان كـرد كـه منظـور از           ) نگرش به روابط پيش از ازدواج     (در تعريف متغير وابسته     
اي از روابط ميان دو جـنس پـيش از ازدواج اسـت               اين مطالعه، گستره  روابط پيش از ازدواج در      

 ... وهاي مختلفي مانند صميميت، رفاقت، دلبستگي، فعاليت جنسي،          كه با انگيزه   )بدون محرميت (
هـاي خيابـاني، و    هاي دوستي چون قرارهـاي عاشـقانه، دوسـتي      گيرد و در قالب شكل      شكل مي 

 طيـف   ةوسيل هاين پژوهش، نگرش به روابط پيش از ازدواج ب        در  . يابد  هاي ديگر تداوم مي    شكل
است، در نگرش به روابـط پـيش از ازدواج سـه نـوع               اي در قالب ليكرت سنجيده شده        گويه 19

انـواع  . گيـري ميانـه    گيري منفي، و جهـت     گيري مثبت، جهت   جهت: است گيري لحاظ شده   جهت
ـ         هر پاسـخ  گيري، برآمده از مجموع نمراتي است كه          جهت ةگان سه دسـت   هگـو در ايـن طيـف ب
گونه كه در سطرهاي پيشين بيان شد، طيـف نگـرش بـه روابـط پـيش از ازدواج                    همان. آورد  مي

نمره دارد، بنابراين حـداكثر      5نمره و حداكثر  يك   گويه است كه هر گويه حداقل        19 ةدربرگيرند
بـدون در نظـر     (مـره    است و حداقل ن    95كند    گو در اين طيف دريافت مي      اي كه يك پاسخ     نمره

 ةگوياني كه نمـر    بندي كرد كه پاسخ    توان چنين جمع    در كل مي  .  است 19) گرفتن مقادير گمشده  
گونـه روابـط نگـرش        است به اين   44 تا   19ها در طيف نگرش به روابط پيش از ازدواج بين             آن

گوياني كـه    اسخاند، نگرش ميانه و پ       دريافت كرده  70 تا   45 ةگوياني كه از نمر    منفي دارند، پاسخ  
  .  است، به روابط پيش از ازدواج، نگرش مثبت دارند95 تا 71ها بين   آنةنمر

 اسـتفاده، و ميـزان      ةانگيـز  هـاي جنـسيتي،     كليـشه نـد از    ا  برخي متغيرهاي مستقل نيز عبارت    
شناختي نظير تحصيالت مـادر، درآمـد         ساير متغيرها نيز متغيرهاي جمعيت     ؛دسترسي به ماهواره  

  .ندهست... خانواده و 
  هاي توصيفي يافته

 نفـر برابـر بـا    17تعـداد  گويـان،   پاسـخ ، از كـل  زيـر نمـودار  از  دست آمده    ههاي ب   براساس يافته 
معـادل  گويـان،     پاسخ نفر از    225درصد،  نگرش منفي به روابط پيش از ازدواج دارند، تعداد             4 /3
  . ابط بين دختر و پسر پيش از ازدواج، نگرش ميانه دارنددرصد به رو 3/56

منفی ميانه مثبت

جهت گيري نسبت به روابط پيش از ازدواج
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درصد، به روابط پـيش از ازدواج، نظـر مثبـت           38 /3گويان برابر با       نفر از پاسخ   153همچنين  
  .است) نامعلوم(درصد نيز رقم مقادير گمشده 1/1. دارند

ـ   پاسـخ توان نتيجـه گرفـت كـه اكثـر            در كل مي   نـسبت بـه روابـط پـيش از ازدواج،          ان،  گوي
  . اند  كردهذرو به مثبت اتخا گيري در سطح ميانه جهت
  هاي استنباطي يافته

   .دهد  نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين متغيرهاي مستقل با متغير وابسته را نشان مي1جدول 
روابط پيش به و نگرش  متغيرهاي مستقل همبستگي پيرسون بينسطح معناداري و ضريب  1 جدول

 از ازدواج

 سطح معناداري  ضريب همبستگي پيرسون  متغير

 امكان دسترسي به ماهواره  -22/0 000/0
 
000/0 

 
256/0 

با كنترل (تعداد ساعات تماشاي ماهواره 
 )محل سكونت

 ها جنسيتي بين دوستان شدت كليشه -43/0 000/0

 ها جنسيتي در خانواده شدت كليشه -14/0 096/0

 ميزان تحصيالت مادر 30/0 000/0

 درآمد خانواده -019/0 766/0

هرچه امكان دسترسي به ماهواره بيشتر باشد، نگرش بـه روابـط پـيش از ازدواج بـا سـطح                    
 اين يافته حاصـل     ؛رود  ، به سمت منفي پيش مي     )-22/0(درصد و ضريب همبستگي   99معناداري  

اي كـه در ايـن آزمـون          ، رابطـه  )سـت ا پرورش   ةكه منبع اخذ آن نظري    ( اول است    ةآزمون فرضي 
شد اما جهت رابطه سمت مخـالف را          بيني مي  اي بود كه در فرضيه پيش       دست آمد همان رابطه    هب

و تغييـر  ...)  تلويزيون، مـاهواره و ( از لحاظ وجود رابطه بين دسترسي به رسانه       .است نشانه رفته 
هـاي    هاي اين فرضـيه بـا يافتـه         فته، يا )بدون در نظر گرفتن جهت رابطه     (رويكرد و نگرش افراد     

و از لحـاظ    . همخـواني دارد  ) 1972(، و دمبو    )1983(، رو   )1385(پژوهش عريضي و همكاران     
بدون در نظر گـرفتن جهـت   (وجود رابطه بين مصرف رسانه و نگرش به روابط پيش از ازدواج      

 حاصـل از آزمـون      ةنتيج. همخواني دارد ) 1385(هاي پژوهش موحد و همكاران        ، با يافته  )رابطه
هـاي    نيـز بـا يافتـه     )  پرورش و كاربردها و خـشنودي اسـت        ةكه منبع اخذ آن نظري    ( دوم   ةفرضي

هاي ياد شده همخواني و همسويي دارد به اين صورت كه بين تعداد سـاعات تماشـاي                   پژوهش
درصـد و بـا     99ماهواره و نگرش به روابط پيش از ازدواج، با كنترل محل سـكونت، در سـطح                 

  .رابطه وجود دارد) 256/0( همبستگي ضريب
هاي جنسيتي بين دوستان بيشتر باشد، نگرش به روابط پـيش از ازدواج               هر چه شدت كليشه   

ايـن  . رود  به سـمت منفـي پـيش مـي        ) -43/0(درصد و ضريب همبستگي      99با سطح معناداري    



 

 

111 

ون
يزي
تلو

 
اي
ه

اره
اهو

 م
 

اي
 به
ران

دخت
ش 

گر
 و ن

 ...   

 گرفتـه  اسـتيل  كلـود اي  كـه از نظريـه تهديـد كليـشه    ( سـوم اسـت   ةيافته حاصل آزمون فرضـي 
  .همسويي دارد) 1385(هاي پژوهش موحد و همكاران  و با نتيجه يافته) است شده

هاي جنسيتي در خانواده و نگرش به روابط پيش از ازدواج رابطـه وجـود                 بين شدت كليشه  
كـه از نظريـه     ( چهارم اسـت     ة آزمون فرضي  ةجياين يافته نيز نت   . دارد اما اين رابطه معنادار نيست     

آبادي و مهريار  اي در پژوهش خلج و مشابه فرضيه) است گرفته شدهاستيل  كلودي ا تهديد كليشه
 اما به دليل معنادار نبـودن ايـن رابطـه در پـژوهش حاضـر، بـا پـژوهش يادشـده                 ستا) 1388(

  .همخواني ندارد
ايـن يافتـه   ). 30/0(گويان و متغير وابسته رابطه وجـود دارد   بين ميزان تحصيالت مادر پاسخ 

اي مشابه در پژوهش موحد و همكاران          آزمون فرضيه  ة پنجم است و با نتيج     ةزمون فرضي  آ ةنتيج
  .همسويي دارد) 1385(

نمايـد كـه بـين        و چنين مي  است   ششم   ة حاصل از آزمون فرضي    ة، نتيج 1رديف آخر جدول    
  . معناداري وجود نداردةها به روابط پيش از ازدواج رابط گويان و نگرش آن  پاسخةدرآمد خانواد

  .طرفه بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته است  آزمون تحليل واريانس يكةدهند  نشان2جدول 
  هاي مستقل تحليل واريانس تفاوت ميانگين نگرش به روابط پيش از ازدواج با گروه  2جدول 

 سطح معناداري  Fمقدار  درجه آزادي  ميانگين مجدورات  جمع مجذورات  ها  برنامه محتواي

27/817  3  82/2451   گروهي بين

239  58/41939   گروهي درون

000/0  657/4 
479/175 

  جمع 39/44391 242
 سطح معناداري  Fمقدار  ميانگين مجدورات  درجه آزادي  جمع مجذورات   محل سكونت

74/4214  4  96/16858   گروهي بين

390  61/58273   گروهي درون

000/0  21/28 

42/149 

  جمع 57/75132 394
 ح معناداريسط  Fمقدار  ميانگين مجدورات  درجه آزادي  جمع مجذورات   انگيزه تماشا

27/817  3  815/2451   گروهي بين

239  576/41939   گروهي درون

000/0  66/4 
479/175 

  جمع 391/44391 242

هاي گوناگون به روابط پيش       مطابق با محتويات اين جدول، بين نگرش افراد تماشاگر برنامه         
اين يافته نتيجـه آزمـون      . درصد تفاوت وجود دارد   99و در سطح    ) F) 657/4دواج با مقدار    از از 
  .ست مذكور اةييد فرضيأ هفتم است و بيانگر تةفرضي

درصـد تفـاوت    99و در سـطح     ) F) 2/28هاي مختلف بـا مقـدار         بين نگرش افراد در محله    
 ةدهنـد   هشتم و نـشان    ةاي فرضي سويه بر   آزمون تحليل واريانس يك    ةوجود دارد، اين يافته نتيج    

  .ست مذكور اةييد فرضيأت
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هاي مختلف از تماشاي      دهد كه بين نگرش افراد با انگيزه        سويه نشان مي   تحليل واريانس يك  
اين يافته نيز حاصل آزمون     . درصد تفاوت وجود دارد   99و در سطح    ) F) 66/4 ماهواره، با مقدار  

   .دشو ييد ميأ مذكور تةگر اين است كه فرضي  و بيانست نهم اةفرضي
، بين نگرش افرادي كه در منزل دستگاه ماهواره در اختيار دارند با گروه 3برابر با جدول 

.  تفاوت وجود دارد29/8تي درصد، با مقدار 99مقابل نسبت به روابط پيش از ازدواج، در سطح 
 پرورش و ةظريكه از ن(است  دهم ةدو نمونه مستقل براي فرضي اين يافته حاصل آزمون تي

 .دكن ييد ميأ مذكور را تة، فرضي3ارقام جدول ). است  دگرگوني ارزشي استخراج شدهةنظري
، رو )1385(هايي مشابه در پژوهش عريضي و همكاران   هاي فرضيه هاي اين جدول با يافته يافته

   .همخواني دارد) 1972(، و دمبو )1983(
 ابط پيش از ازدواج دو گروه داراي ماهواره و فاقد ماهوارهآزمون تفاوت ميانگين  نگرش به رو  3جدول 

 دو نمونه مستقل آزمون تي  آزمون لون    بندي متغير گروه

انحراف 
 استاندارد

اختالف 
 ميانگين

سطح 
معناداري دو 

 دامنه

درجه 
 آزادي

Tسطح    مقدار
 معناداري

F 
  آزمون

وجود و عدم وجود 
 ماهواره

فرض برابري   294/8  393  000/0  94/10  31/10
 ها واريانس

27/10  94/10  000/0  55/360  631/8 
134/0  256/2  فرض نابرابري 

  ها واريانس

  گيري نتيجه
دادن به رفتـار و   جامعه در شكلاي  كليشه، باورهاي استيل كلوداي  هبراساس تئوري تهديد كليش

كند كـه     دن اشاره مي  ش  اجتماعي ةكنند، اينگلهارت نيز در فرضي      ايفا مي   نگرش افراد، نقش مهمي   
د كـه  شـ در پژوهش حاضر مشخص     . اي در اين خصوص دارند      پذيري سهم عمده   عوامل جامعه 
ها به روابط پيش از ازدواج بـه          هاي جنسيتي بين دوستان شديدتر باشد، نگرش آن         هر چه كليشه  

ط كـرد كـه   توان چنين استنبا مي. رود، اما در مورد خانواده اين قضيه معنادار نبود         سمت منفي مي  
تـر از نقـش خـانواده اسـت و       مورد پژوهش، نقش دوستان پررنـگ ةدر عصر كنوني و در جامع 

نتيجه جالـب توجـه ديگـري كـه در ايـن      . توجه افراد از خانواده به سمت دوستان متمايل است    
اي بود كه بين امكان دسترسي به ماهواره و نگرش به روابـط               رو شديم رابطه   هپژوهش با آن روب   

صـورت مـستقيم     كاربردها و خشنودي، اين رابطه بهة براساس نظري.دست آمد ز ازدواج به پيش ا 
 ؛نمايد  در نگاه اول اين يافته دور از انتظار مي        . شد، اما در اين پژوهش معكوس بود        بيني مي  پيش

گويان گـزارش     هاي مورد مشاهده، كه اكثر پاسخ       تر به محتواي برنامه    كه با نگاهي عميق    در حالي 
و بـا   ...)  هاي تلويزيوني توليدشده در كشورهايي نظيـر آمريكـاي جنـوبي و            سريال(رده بودند   ك

هـاي   ها نظير بارداري شده در اين سريال توجه به مشكالت ناشي از دوستي دختر و پسر منعكس    
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رسد اين پرسـش ذهـن        نظر مي  نشده، به  بيني هاي  پيش    ناخواسته، مادران مجرد و قبول مسئوليت     
گونه روابط دارند، به  هاي ظاهري كه اين خود مشغول كرده باشد كه آيا جذابيت ويان را بهگ پاسخ

گران با يـك گـزينش معقوالنـه، فـرار از سـوز              ارزد؟ اينجاست كه كنش     دردسرهاي پيش رو مي   
  . بخشند گونه روابط را به لقايش مي دهند و عطاي اين جيك مستان ترجيح مي زمستان را به جيك

شد افرادي كـه      بيني مي   دگرگوني ارزشي پيش   ة پرورش و نظري   ةه كه براساس نظري   گون همان
 نگـرش بـه   ةدر منزل ماهواره در اختيار داشتند، با گروهي كه ايـن امكـان را نداشـتند، در زمينـ                 

 مثبـت و    ةگويان نيز رابطـ     تحصيالت مادر پاسخ  . روابط پيش از ازدواج، تفاوت معناداري داشتند      
رود،   گويـان بـاالتر مـي        يعني اينكه هرچه تحصيالت مادر پاسخ      ؛ها داشت   ش آن معناداري با نگر  

رود، تحـصيالت يكـي از        گويان به روابط پيش از ازدواج به سمت مثبت پيش مـي             نگرش پاسخ 
 مطالعـه،   .هـاي فرهنگـي اسـت       تي و دورشدن از كليشه    ها، باورهاي سنّ   تفاكتورهاي گذار از سنّ   

هـاي   كرده و فرهيخته و قرار گرفتن در معرض افكار و انديشه         يلبرخاست با افراد تحص    و نشست
هـا   گونـه چـالش   هاي مرسوم را بـه دنبـال دارد و در ايـن       كشيدن باورها و نگرش    چالش  تازه، به 

بين درآمد خـانواده و نگـرش بـه روابـط پـيش از ازدواج               . پذير است  بيني ها پيش  تشكست سنّ 
نت نيز از متغيرهـايي اسـت كـه در ايـن پـژوهش اثـر                محل سكو . دش معناداري مشاهده ن   ةرابط

 اين يافته نيز  مطابق با نظريه كاربردها و خشنودي و با رجوع بـه      .معناداري بر نگرش افراد دارد    
طور كلي اكثر متغيرهاي تأثيرگـذار بـر نگـرش بـه      به.  مورد پژوهش، دور از انتظار نيست     ةجامع

البته از عامل   . اند  شناختي شناختي و جمعيت   ل جامعه روابط پيش از ازدواج در اين پژوهش، عوام       
  .توان غافل بود فردي انگيزه فرد از تماشا ماهواره نيز نمي

هـاي مختلـف داراي اهميـت      ايراني از جنبـه  ة روابط پيش از ازدواج در جامع      ةپرداختن به مسئل  
هـا دارد،     در زنـدگي آن     كنند و نقش مهمـي      دين اسالم كه اكثريت مردم ايران از آن پيروي مي         . است

 را مـورد نكـوهش قـرار داده و        بـين دو جـنس خـارج از محـدوده ازدواج           ة رابطـ  داشتن هر گونـه   
اي است كـه در احاديـث    است، اهميت اين موضوع به اندازه  هايي نيز براي آن در نظر گرفته        مجازات

م نيـست كـه بـراي       تنهـا اسـال   . اسـت  حتي نگاه به نامحرم مانند تيري از جانب شيطان قلمداد شـده           
ها،  است، بلكه اين روابط در كليت فرهنگ، آداب و رسوم، ارزش گونه روابط ممنوعيت قائل شده اين

 ة در جامعـ   .روست  هاي از ممنوعيت و محدوديت روب        ايراني نيز با طيف گسترده     ةو هنجارهاي جامع  
  . است پذيري منع شده عه دوستي با جنس مخالف توسط اكثر سازوكارهاي جامةايراني برقراري رابط

هاي اوليـه زنـدگي كـودك         پذيري و اولين نهادي كه از سال        بنيادين جامعه  ةسازعنوان    بهخانواده  
 فرزنـدان دختـر     هـا دارد، بـه فرزنـدان، مخـصوصاً          ها و نگـرش     ترين نقش را در القاي ارزش       اصلي
  . د دوستي با جنس مخالف پرهيز كننةآموزد كه از داشتن هر گونه رابط مي

تي هـاي سـنّ     اي جهـان، انديـشه      دنبال تحوالت در سيـستم رسـانه       هاي گذشته به   اما طي سال  
ـ          جوامع در حال گذار به     كـارگيري   بـه . اسـت  رو شـده   هويژه جامعه ايراني، با چالـشي عظـيم روب
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اسـت كـه باورهـاي     هاي تلويزيـوني سـبب شـده    اي براي پخش برنامه    تكنولوژي جديد ماهواره  
اي بر فضاي فكري      صورت گسترده  ها را اختيار دارند به      غربي كه اين تكنولوژي   گوناگون جوامع   

هاي مختلف فردي و اجتماعي ايـن جوامـع را زيـر تـأثير                جوامع در حال گذار وارد آيد و جنبه       
  .خود قرار دهد

نـسبت بـه    ) هـاي همگـاني     خانواده، دولت، مذهب، رسانه   ( نوع نگاه اكثر نهادهاي اجتماعي    
ها و مجهوالت جوانان از چيستي جنس مخـالف،           سو، پرسش   دختر و پسر از يك     روابط دوستي 

هاي   تر از همه گستردگي تبليغات رسانه       خاص دوران جواني و نيازهاي اين دوران و مهم         ةروحي
زبان خارج از كشور از سوي ديگر موضـوعي   اي فارسي هاي ماهواره  خصوص تلويزيون  بيگانه به 

اي باعـث     عدم امكان كنترل امواج ماهواره    . كند  زي خاصي را طلب مي    ري  است كه توجه و برنامه    
مرزي به فضاي فكري جامعه وارد شده، ابعاد مختلـف           هاي برون   شده كه حجم وسيعي از برنامه     

  .زندگي فردي و اجتماعي را زير تأثير خود بگيرد
 ة جامعـ  ت و مـذهب بـر      سـنّ  ه، دوستي بين دو جنس با توجه به نقش برجست         ةبرقراري رابط 

ناپذيري را براي كل جامعه،  ها و خسارات جبران ايراني و ممنوعيت روابطي از اين دست، آسيب     
ــ شخـصيتي و      هـاي روانـي     آسـيب  .دنبـال خواهـد داشـت      ويژه دختران بـه    جمعيت جوان و به   
هاي جنسي از دختران، فـرار دختـران و در پـي آن               هاي ناخواسته، سواستفاده    اجتماعي، بارداري 

 دختـر و    ةاز پيامدهاي روابط افسارگـسيخت    ... هاي ناموفق، كودكان طالق و        ها، ازدواج   د آن اعتيا
هـاي    تي جامعه و انديـشه    هاي سنّ   لذا شايسته است با توجه به تقابل انديشه       . دشو پسر قلمداد مي  

هـاي   هايي از سوي سـازمان  ريزي  د، برنامهشو هاي غربي ترويج مي مدرني كه از سوي اكثر رسانه  
هـاي    د كـه از بـروز آسـيب       شـو  سازمان صدا و سيما انجام و تصميماتي اتخاذ          ذيربط مخصوصاً 

اي وجود دارد كـه نقـش         در اين خصوص پيشنهادات قابل ارائه     . عمل آورد  شده جلوگيري به   ياد
  :سازد دن به اين راهكارها برجسته ميكرعمل براي سازمان مذكور را در جامعه 

 سيما، هم از جهت محتوايي و هم از جهت ساختاري با هدف جذب       هاي برنامه سطح ارتقاي. 1
 ؛مخاطبين عام و مخاطبين متفكر

هـاي   ها پس از ارتقاي محتوا و سـاختار؛ نظـر بـه اينكـه سـريال              ارتقاي سطح جذابيت برنامه   . 2
ر تنها از فاكتو  ... )  اي، آمريكاي جنوبي، تركي و     كره(اي    هاي ماهواره  شده از سوي كانال    ارائه

روند كه تنها برداشتي كـه        قدر به قهقرا مي     آن جذابيت برخوردارند و به لحاظ محتوايي گاهاً      
هاي داخلـي توانـايي       توان كرد چيزي بيشتر از توهين به مخاطب نيست، اگر برنامه            از آن مي  

مطابق با فرهنگ ايراني همراه با محتـواي معنـاگراي شـرقي را داشـته               يي  ها  افزودن جذابيت 
آوري مخاطبين درون كشور و حتي خارج از كشور به           اميد بيشتري براي كاهش روي    باشند،  

 .اي وجود دارد هاي ماهواره تلويزيون
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  نوشت پي
 .منفي يعني به روابط پيش از ازدواج اعتقادي ندارند. 1

  منابع
  .نشر كوير ، تهران، مريم وترة ترجم، صنعتية پيشرفتةتحول فرهنگي در جامع ،)1373(اينگلهارت، رونالد 

بررسي نقش خانواده در ارتباطات با جنس مخالف قبل از          ” ،)1388(مهريار  اميرهوشنگ   ه فريد ؛فراهاني  آبادي خلج
  .24، سال ششم، شماره پژوهي خانواده ة فصلنام،“ازدواج در دختران دانشجو در تهران

از    نقش جنـسيتي دو گـروه قـومي       هاي    بررسي نقش عوامل فرهنگي اجتماعي بر طرحواره      ” ،)1385(خمسه، اكرم   
 ة، دانـشگاه الزهـرا، دور  شناسي مطالعات روانشناختي دانشكده علوم تربيتي و روان       ةمجل. “دانشجويان در ايران  

  .2 ة، شمار3
 دانـشكده ادبيـات و علـوم انـساني       ة پژوهشنام ،“ تلويزيون و نوگرايي   ” ،)1381(زاده   مهدي شراره ؛ساروخاني، باقر 

 .35 ةهشتي، شماردانشگاه شهيد ب
اي   مـاهواره  هـاي   خاستگاه اجتماعي الگوهـاي اسـتفاده از تلويزيـون        ” ،)1387(جهانگردي  مجتبي   ؛شهابي، محمود 

  .2 ة، سال اول، شمارتحقيقات فرهنگي ةفصلنام. “فارسي زبان ميان مخاطبان تهراني
مطالعـه  (يـت جنـسي دختـران جـوان       ماهواره و هو  ” ،)1385( دانش   ؛ پروانه حيدافريدون و  ؛السادات فروغ عريضي،

  .2 ة هفتم، شمارة، دورشناسي ايران جامعه ة مجل،“) شهر تهران5موردي دختران دبيرستاني منطقه 
هـاي جهـاني و    مروري بر تجربه: هاي اطالعاتي و ارتباطي در اشتغال جوانان   نقش تكنولوژي ” ،)1383(مهدي   منتظرقائم،

 .كيد بر نوجوانان شيراز، دانشگاه شيرازأشناسي با ت ه شده در همايش جمعيت ارائة مقال،“هايي براي ايران رهيافت
بررسي رابطه عوامل اجتماعي و فرهنگي با نگرش ” ،)1385(شوازي   عباسيمحمدتقي ؛ حليمه عنايت؛موحد، مجيد

نشگاه  دا علوم اجتماعي و انساني    ة مجل ،“دانشجويان نسبت به معاشرت و دوستي دختر و پسر پيش از ازدواج           
  ). جمعيت و توسعهةنام ويژه) (47پياپي ( دوم، ة بيست و چهارم، شمارةشيراز، دور

 ، عبدالمعبود انصاري، تهران   ة ترجم ،شناختي بينش جامعه : شناسي آمريكايي  نقدي بر جامعه   ،)1381( رايت ميلز، سي 
  .انتشار  شركت سهامي
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