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The need for intimacy with the opposite sex is a natural and innate need in all human beings, 

and marriage is a suitable way to meet this need. The recent decrease in the age of awareness 

and sexual maturity, on the one hand, and also the emergence of economic problems, on the 

other, have put many young people in a difficult situation. The changes in the value system 

have gradually provided the basis for the emergence of new patterns of sexual behavior 

among some Iranian youth. Meanwhile, one of the important factors that influence the youth 

values and attitudes towards family, marriage, and communication patterns with the opposite 

sex is modern communication media. To manage the process of this influence more 

accurately by the cultural managers, it is necessary to clarify its details carefully. 

Target: The purpose of this study is to study the relationship between cultural 

consumption (reading books, using satellites and using of virtual networks) and youth 

attitudes toward girl-boy friendships. In particular, it is considered to investigate and 

accurately identify the dimensions of this impact. Another important aim of research is to 

identify the variables that can affect the strength and weakness of girls' susceptibility to 

cultural consumption. 

Method: The research is a cross-sectional survey whose data was collected using a 

structured questionnaire tool and was carried out in 1397. The statistical population includes 

girls who have never been married, aged 20-34 years in Tehran. The sampling method was a 

combination of multi-stage and systematic random classification methods. To measure the 

bivariate relationship between the dependent variable which is an interval (girls' attitude 

towards girl-boy friendship) and the independent variables which are on an interval scale 

(age, education level, level of religiosity, reading books, satellite usage and social networks 

usage) Pearson correlation coefficient was used. Moreover, to measure the bivariate 

relationship between the dependent variable and the residence area variable, which is on an 

ordinal scale, the F test was used. Considering that the dependent variable is an interval, to 

measure the multivariate analysis between the dependent variable and the independent 

variables, the multivariate linear regression test was used. 

Findings: The distribution of girls according to age groups indicates that 40.5% are in the 

age group of 20-24, 34.3% are in the age group of 25-29, and 25.2% are in the age group of 

30-34. The findings indicated a high prevalence of positive attitude towards girl-boy 

friendship among girls. The findings showed that only 19.8% of the participants - less than 

one fifth - of the studied girls had a negative attitude towards such relationships. Considering 

the negative consequences of these friendships for personal, familial and social life, this is an 

alarm that emphasizes the need to educate and inform young. The next noteworthy finding is 

the low rate of book reading among the young people. According to the findings, the average 

book reading among more than 60% of girls aged 20-24 was zero to less than one hour 

during the day. Considering the role of book reading in transferring the cultural heritage, 

strengthening awareness and wisdom, modeling correct and low-risk thinking and behavior 

in the life, the low reading per capita, especially among the young generation, is a serious 

warning and requires a detailed pathological study. Especially, it should be seen what other 

activities replace this useful time and what. 
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Conclusion: Emphasize two important principles about how to manage friendship 

relationships among young people: teaching media literacy and religious education; 

especially the consolidation of religious beliefs, which in turn will lead to adherence to 

religious requirements and a strong and effective inner, emotional connection with God. 

Therefore, another proposal of the research is planning of more efficient and effective 

religious education of the young generation from childhood and adolescence. Religious 

teachings are full of moral teachings, including teachings about preserving the privacy of 

communication with the opposite sex, in such a way that religious beliefs create a strong 

motivation for self-restraint and practical commitment in people, and this self-control is the 

basis for more correct management of risky behaviors, even in the absence of an external 

observer. According to the findings, and considering the huge amount of time young people 

spend in cyberspace, one of the most important strategies for cultural intervention and 

management can be the production of valuable content that suits the needs and tastes of the 

young generation in cyberspace. 
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   ها: واژهکلید

پسر، دختر    یدوست رسانه،    و 

ماهواره،    ، ی اجتماع   یهاشبکه

 . یمصرف فرهنگ

  ی بررس  ازمندیجوانان ن  یهاها و نگرش از عوامل مؤثر بر ارزش   یکیعنوان  به  ن ینو  یارتباط  یهارسانه   قیدق  تیریمد
 است. قیو دق یعلم

  یهاو استفاده از شبکه کتاب، استفاده از ماهواره    ة)مطالع  یمصرف فرهنگ  ان یم  ة رابط  ی بررس  ق،یتحق  نیهدف از ا
به روابط دوستیمجاز و نگرش جوانان  است. همچن  ی(  و پسر  م  ییرهایمتغ  ییشناسا  ن یدختر  و    توانندی که  بر شدت 

 .مؤثر باشند، مدنظر بوده است یفرهنگ ی کاالها نیجوانان از ا یریرپذیضعف تأث
شهر    ةسال   34-20  ۀنکردز ازدواج آن شامل دختران هرگ  یآمار  ةاست و جامع   یمقطع  شیمایپ  کیحاضر    قیتحق

 .تهران است
ا  نیشتریب  ها،افته ی  براساس به  مثبت  م  نینگرش  در  روابط  نتا  24-20  یسن  ۀرد  انینوع  شد.  مشاهده   جیساله 

کتاب با نگرش دختران به روابط   ةمطالع  زان یو م  ی نداریابعاد مختلف د  الت،ینشان داد سن افراد، تحص   ره یدومتغ  ل یتحل
استفاده از ماهواره و ساکن    ،یاجتماع  یهااز شبکه   استفاده   زانیم  ن یب  کهی عکس دارد؛ درحال  ةبط پسر را  دختر و   یدوست

دوست روابط  به  دختران  نگرش  و  باالبودن  رابط  یمناطق  پسر  و  نتا  میمستق  ةدختر  دارد.    ۀ ریچندمتغ  لیتحل  جیوجود 
  ست خود را از د   یمحل سکونت معنادار  ة و منطق  تالیسن، تحص   ی رهایمتغ  ،ی ندارید  رینشان داد با حضور متغ  هاافتهی
 .دهندیم

به    با حوز   یفرهنگ  تیوضع  تیتقو  یها راهبرد  نیترمهم   ها،افته یتوجه  دو  به  مربوط  مصرف   تیریمد  ۀجوانان 
 است.  یندارید تیو تقو یاجتماع یهاشبکه 

-633(، 4)20،  زن در توسعه و سیاست.  دختر و پسر یبر نگرش دختران به روابط دوست یمصرف فرهنگ ریتأث(.  1401) فاطمه  ،یسرخکوله، مرجان و وجدانرشوند : استناد
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 مقدمه .1

ها اسررت. ازدواج راه طبیعی و فطررری در عمرروم انسرراننیاز به انس و الفت با جنس مخالف، یک نیاز  
 تری بررهآسرری مناسبی برای پاسخگویی به این نیاز اسررت کرره در درازمرردت، برره شررکل بهتررر و کم

ج دهد. اسالم این نیرراز را برره رسررمیت شررناخته و ازدواای از نیازهای اساسی انسان پاسخ میمجموعه
 هم ازدواج فراهم باشد، توصیه و تشررویق کرررده اسررت. برراترین زمانی که شرایط مجوانان را در کوتاه

 تریناصررلی  کرره ازدواج  دریافررت  ترروانایران نیز می  کشور  درنگاهی اجمالی به سیر تاریخی زناشویی  
 اسررت داشررته زیررادی اهمیررت همررواره ورود شررمار مرریبه افررراد جنسرری برره نیرراز جوابگررویی شررکل

(Ghanbaribarzain et al., 1397: 34.) 
های اخیر، کاهش سن آگاهی و بلوغ جنسی از یررک سررو و بررروز مشررکالت اقتصررادی و در سال

 نظررام تغییراتدشواری ازدواج از سوی دیگر، بسیاری از جوانان را در وضعیت بغرنجی قرار داده است. 
 انجوان از جنسی در میان بخشی رفتارهای  از  جدیدی  الگوهای  بروز  برای  را  تدریج زمینهبه  نیز  ارزشی
 میررزان درنتیجرره شرراهد کرراهش. (Ghanbaribarzain et al., 1397: 34) است کرده فراهم ایرانی
بررا  (.Zokai & Poorgholam Arani, 1384: 13) طالق در کشررور هسررتیم آمار افزایش و ازدواج

آوری به الگوهای ارتبرراطی مخالف، روی  کاهش ازدواج و با وجود نیاز طبیعی جوانان به انس با جنس
خانگی، ضدعاشررقانه افزایش است؛ روابطی از نوع دوستی، هم به  ب ازدواج روپرخطر و خارج از چارچو

رتباطی مختلررف )الگوهای فری ( و روابط مبتنی بر عشق سیال )الگوی پسامدرن( از جمله الگوهای ا
هررا خانواده برررای را هررایینگرانیاین امررر  (.Azadarmaki et al., 1390: 28) برای جوانان هستند

نگرانرری اندیشررمندان   ،عنوان یررک مسررئله و ناهنجرراری اجتمرراعیتر، بهایجاد کرده و در سطح کالن
 های اخالق و فرهنگ را برانگیخته است.حوزه

و وضررعیت   استا، دوستی با جنس مخالف است که رو به افزایش  زیکی از انواع این روابط آسی 
 ;Khalajabadi Farahani & Shojaei, 1392) وجود آورده اسررترا بررهای کننرردهاننگر

Mahmoudian & Dorahaki, 1395; Khalajabadi Farahani, 1395 .)ترین و کلیرردی
شرردن، داشتهکشش ذاتی، نیاز به دوست  دماننوجود نیازهایی    ،ترین عامل در شروع این ارتباطابتدایی

 (.Bahrami, 1395) ه آرامش هستندنیاز به همدم و نیاز ب
نوعی برررآورده کنررد، مرردت برخرری نیازهررا را بررهدوستی قبل از ازدواج گرچه ممکن است در کوتاه

 ,Mirzai & Barghamadi) افسررردگی ماننرردمدت و درازمدت، پیامرردهایی منفرری ویژه در میانبه

نگرش منفی  (،Ghanbaribarzain et al., 1397: 33) اعتمادی به جنس مخالفبی(، 135 :1388
 Khalajabadi) کرراهش تمایررل برره ازدواج (،Ziyari, 1390: 37) به جنس مخالف و حررس انتقررام
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Farahani & Shojaei, 1392; Ghanbaribarzain et al., 1397)  طلبی، همچنررین تنرروعو
و سررالمت دنبررال دارد  ( بهQaderzadeh et al., 1396: 7) ی و افزایش اختالفات خانوادگیوفایبی

 افکند.، سالمت و استحکام خانواده و درنتیجه سالمت اجتماعی را به خطر میفردی
دختررر و پسررر و  یدوسررت ۀندیفزا وعیسن ازدواج و ش  شیافزا  ران،یا  ةبودن جامعبه جوان  تیعنا  با

هررا، . از آنجررا کرره انتخابرسرردینظر مبرره  یضرررور  دهیرر پد  نیا  قیدق  یآن، بررس  نامناس   یامدهایپ
ر یتحررت تررأث زیبا جنس مخالف ن یست، دوستا او یهانگرش  ریانسان تحت تأث یو رفتارها  هامیتصم

 یهررانگرش   یریگالزم است شکل  دهیپد  نیا  تیریمد  برای  ن،یبنابرا  ؛روابط است  گونهنینگرش به ا
 شود.  تیریو مد یبررس نهیزم نینامطلوب در ا

جوانان را نسبت برره   یهاها و نگرش رزش کار، اکه اف  یاز عوامل مهم  یکیامروزه    رسدینظر مبه
نقاط جهرران و از جملرره در  یدر اقص هانیا ریبا جنس مخالف و نظا یارتباط  یخانواده، ازدواج، الگوها

 نیرر ا ندیفرا ترقیدق تیریمد ی. برااست نینو یارتباط یهارسانهوجود  دهد،یقرار م ریتحت تأث  رانیا
بررا   ژهیوبرره  ؛دقت روشررن شررودآن به  اتیاست که جزئ  ازیکشور، ن  یفرهنگ  رانیتوسط مد  یرگذاریتأث

 نیرر توجه برره ا  ر،ینسل جوان در چند سال اخ  انیها در مرسانه  نیا  دتریو شد  ترعیگسترش و رواج سر
 .کندیم دایپ زین یبیشتر  تیاهم یفرهنگ ةمقول

ده از ماهواره استفا کتاب، ة)اعم از مطالع یمصرف فرهنگ انیم ةرابط یبررس ق،یتحق  نیاز ا  هدف
 قیرر دق  ییو شناسا  یدختر و پسر است. بررس  ی( و نگرش دختران به روابط دوستیمجاز  یهاو شبکه
بر شرردت و   توانندیاست که م  ییرهایغمت  ییشناسا  گر،یمدنظر است. هدف مهم د  یاثرگذار  نیابعاد ا

 مؤثر باشند. یدختران از مصرف فرهنگ یریرپذیضعف تأث

 پژوهش  پیشینۀ. 2

 انیرر معنادار م  ایها رابطهاز پژوهش  ی. برخاندمطالعه شده  دختر و پسر  یتاکنون عوامل مؤثر بر دوست
 & Rajablu) انرردبه آن را گزارش کرده شیگرا ایدختر و پسر  یو ماهواره بر دوست نترنتیمصرف ا

Asqari, 1389; Khajenoori & Dellavar, 1391; Seyedan & Najafinejad, 1391; 

Kanani et al.,1393; Farahmand et al., 1393; Asadian et al., 1394; Mowlaie & 

Jani, 1394; Sharifzadeh et al., 1395; Rajabi & Alborzi,1396; Takhtkeshian & 

Nikooravesh, 1396; Mobaraki & Sharafi, 1398; Rice et al., 2010نمونه، رجبلو  (؛ برای
سررفر   ،یجهرران  ینمایماهواره، س  نترنت،ی)استفاده از ا  شدنیجهان  انیکه م  افتندی( در1389)  یو اصغر
 ان،یدانشررجو  انیرر در م  یتعامالت جنسرر   شدنی( و فردیغرب  شمندانیو شناخت اند  ییو آشنا  یخارج
گونرراگون   یهادختر و پسر و داشتن تجربه  یو سطح روابط دوست  یتعامل جنس  ۀتاز  یالگوها  رش یذپ
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 دیو ماهواره تأک نمایس ریتأثبر  در این مطالعات، بیش از همه وجود دارد. ادارمعن  ةرابط  یتعامالت جنس
 یاجتمرراع  یهاو شرربکه  نترنررتیاستفاده از ماهواره، ا  انیم  ة( رابط1398)  یو شرف  یده است. مبارکش
 افتنرردیو در مطالعه کردند انیبا جنس مخالف قبل از ازدواج را در دانشجو  یو نگرش به دوست  یزمجا
ارتبرراط  زانیرر و م ینرر ی، اعتقادات دیتو ماهواره بعد از جنس  یمجاز  یاجتماع  یهااز شبکهتفاده  که اس
. کننرردمی نیرریمخررالف را تب  سبررا جررن  ینگرررش برره دوسررت  راتییرر تغدرصد از    26با فرزندان    نیوالد

 راتییرر درصررد از تغ  62  ینرر یو اعتقررادات د  یتجنس  ،یمجاز  یهادرمجموع، استفاده از ماهواره، شبکه
 .ی کردندنیبشیپ قیتحق یآمار ةوابسته را در جامع ریمتغ

 قیرر مثررال در تحق  یبرا  ؛متفاوت بوده است  نیریبا سا  زین  قاتیتحق  یبرخ  یهاافتهی  ان،یم  نیا  در
برره  یتررریبه ماهواره داشررتند، نگرررش منف یبهتر یکه دسترس ی( افراد1392) 1فربخش و دانشتاج
 ودنررد،که جوانان مورد مطالعه گزارش کرده ب  ییهاالیکه سربود    نیمحققان ا  لید. تحلنداشت  یدوست

دختر و پسررر   یاز دوست  یو... بود که مشکالت ناش  یجنوب  یکایآمر  رینظ  ییبیشتر مربوط به کشورها
 .ندداشتیبر حذر م یدوست یرا از برقرار جوانانو احتمااًل  ندرا منعکس کرده بود

 ،یمجرراز یهاو شرربکه نترنتیکه استفاده از ا  رسیدندبه این نتیجه    زی( ن2010و همکاران )  سیرا
با  نترنتیا قیکه از طر  یجوانان  نیدارد. همچن  نترنتیا  قیاز طر  یجنس  کیبا انتخاب شر  یمثبت  ةرابط
و   2. برسامیناندافتهیسوق    یامبادله  یسمت روابط جنساند، کمتر بهخود ارتباط داشته  ۀخانواد  یاعضا

بررا   یهااستفاده از برنامه  نیو همچن  یطورکلبه  ونیزیکه استفاده از تلو  تندفادری  زی( ن2010همکاران )
 ریتررأث  نرردهیدر آ  آنرران  یجنس  ةرابط  تینوجوانان و وضع  یجنس  یبر نگرش و رفتارها  یجنس  یمحتوا

 ی،جنسرر  یبا محتوا یجمع یهانشان داد که قرارگرفتن در معرض رسانه  زی( ن2011)  3تی. راگذاردیم
 .گذاردیم کایآمر ۀمتحداالتیجوانان در ا یرفتار جنسر ب یعل یریتأث

 ةجوانرران و رابطرر  ینررداریسررطح د  انیرر و م  شده  مطالعه  یندارید  ریها، متغپژوهش  گرید  ةدست  در
 ;Zareshahabadi & solimani, 1391) گزارش شررده اسررت یمعنادار ةدختر و پسر رابط یدوست

Khajenoori & Dellavar, 1391; Asadian et al., 1394; Aghamohammadi 1395; 

Mobaraki & Sharafi, 1398; Shekardoost et al., 1399نررژاد یو نجف دانینمونه سرر  (؛ برای
 سرروی دیگررر ازی به دوست شیو گرا ی از یک سونید  یبندیها و پاارزش   ی،نیاعتقادات د  نی( ب1391)

عوامررل  نیرگررذارتریاز جملرره تأث نیها نهاد دمشاهده کردند. به اعتقاد آن یمعکوس و منف  یهمبستگ
نظررارت   که  ان دو جنس است،یمربوط به روابط م  یها و هنجارهاها، نگرش در انتقال ارزش   یفرهنگ

___________________________________________________________ 
1. Tajbakhsh & Daneshfar 

2. Bersamin 

3. Wright 
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 یمحمرردوابسررته دارد. آقا ریرر را بررا متغ  یهمبسررتگ  نیو باالتر  کندیاعمال م  اًیرا قو  یو اجتماع  یفرد
 یبا نگرش به دوسررت ینگرش معنو انیم یمعکوس ةاصفهان، رابط انیدانشجو مطالعة  ( هم در1395)

 ییدر سررالمت روان، کرراهش احسرراس تنهررا  یمعنو  ش دست آورد. از نظر محقق، نگردختر و پسر به
برره   ماًیمسررتقبنررابراین  مؤثر اسررت و    ندهیو آ  یبه زندگ  یدواریام  شیو افزا  یکاهش افسردگ  ،یعاطف
 دیرر ام  تیرر تقو  با  نیهمچن  .دکنیم  کمک  با جنس مخالف  یبه دوست  شیو کاهش گرا  یزندگ  تیریمد

 .شودیم یبه دوست شیکاهش گراسب   اسطهبا و نترنت،یبه ا ادیو کاهش اعت یبه زندگ

برره   یبنرردیو پا  ینید  یباورها  انیم  یمعکوس و منف  ایرابطه  زی( ن1385)  یشواز  یو عباس  موحد
برره   یبنرردیپا  ژهیوبرره  ؛از ازدواج مشرراهده کردنررد  شیبه روابط پ  نگرش و    سو  کیاز    ینید  یهاارزش 
بود.   رداربرخو  یبیشتر  اریبس  یگرنییاز توان تب  ینید  یهابا باور به ارزش   سهیدر مقا  ینید  یهاارزش 
و  ینظررارت فرررد چیکه ه ییدر جا یاست که حت یابه اندازه ینید یهانظام ارزش  ریتأث آنان، از نظر
 یارزشرر   ،از ازدواج  شیبرره روابررط پرر هم نباشد، با فرد همراه است. در مقابل، نگرش مثبررت    یاجتماع
 .شودیانگاشته م  یسنت-ینید یهاخردورزانه و در برابر ارزش   -سکوالر

صررورت  یقرراتیتاکنون تحق زیدختر و پسر ن یبه دوست  شیمصرف کتاب و گرا  انیم  ةرابط  درمورد
 لیرر ها تمانهحضور جوانان در کتابخا  شیکه با افزا  افتندی( در1391آور )و دل  ینورگرفته است. خواجه

 .کندیمبیشتر را فراهم  یارتباط اجتماع ةنیکه زم لیدل نیابه  دیبیشتر شده است؛ شا یبه دوست

 تیکرره هرچرره وضررع افتنرردی( در1391)  یمانیو سل  یآبادشاه  زارع  الت،یسطح تحص  ریمتغ  درمورد
آن کرراهش  دختر و پسر و شدت یدوست  ةرابط  یبه برقرار  شیگرا  ،شودیبهتر م  انیدانشجو  یلیتحص
برره   انیبررا نگرررش دانشررجو  یلیمقطع تحص  نیب  ی( ارتباط1399اما شکاردوست و همکاران )  ،ابدییم

از عوامررل مررؤثر بررر   یکرر ی  (1997)  1دسرریلوا  در پژوهش  گرید  یمشاهده نکردند. از سو  یوستد  ةرابط
 دختران عنوان شده است. یخصوص برابه لیتحص ةنیساختن زمگسترش روابط دو جنس، فراهم

و   یآبادزارع شرراه  ةانررد. بنررا بررر مطالعرر نشان داده  یمتفاوت  جیها نتاپژوهش  نیزسن    ریمتغ  درمورد
 ةرابطرر   یهررا برره برقرررارآن  لیسال(، تما  21  نیانگی)با م  انیسن دانشجو  شی( با افزا1391)  یمانیسل

 ( و شکاردوسررت و همکرراران1393و همکرراران )  ی. کنعررانابرردییم  شیبا جنس مخررالف افررزا  یدوست
امررر از نظررر  نیرر مثبت مشاهده کردند که ا  ایرابطه  یو نگرش به دوست  انیسن دانشجو  نی( ب1399)
( 1393)  یو دراهکرر   انیرر امررا محمود  ،هررا اسررتنگرش   رییرر نشانگر نقش عامل زمان و فضا بر تغ  انآن
دختررر و  یها به روابررط دوسررتو نگرش آن  یلیتکم  التیتحص  انیسن دانشجو  ریمتغ  نیکه ب  افتندیدر
 وجود ندارد. یمعنادار ةرابط رپس

___________________________________________________________ 
1. De Silva 
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( 1399ردوست و همکاران )دختر و پسر، شکا  یبر نگرش به دوست  ییایعوامل جغراف  ریتأث  درمورد
 قبل از ازدواج مشاهده نکردند. یدوست ةنگرش به رابط با انیمحل تولد دانشجو نیب  یارتباط

مرروارد  یبرخرر  ،یمصرف فرهنگ ةنیاند، در زمرا ارائه داده  یارزشمند  جیمذکور، هرچند نتا  مطالعات
 زانیرر م  نیبرر   ةانررد و رابطرر بیشتر مدنظر بوده  یاجتماع  یهاو استفاده از شبکه  ماهوارهاستفاده از    مانند
 ةزمرران رابطرر هم  ق،یرر حقت  نیرر گرفته اسررت. در ا  شده  یکمتر بررس  یکتاب با نگرش به دوست  ةمطالع
 ن،یو همچنرر  یاجتمرراع یهااسررتفاده از شرربکه زانیاستفاده از ماهواره و م  زانیکتاب، م  ةمطالع  زانیم

 یدوسررت ةبا نگرش دختررران برره رابطرر  ینداریمحل سکونت و ابعاد مختلف د  ةمنطق  الت،یسن، تحص
لحرراش شررده  ینررداریمختلف د بعادا یقیذکر است در کمتر تحقشایان شده است.  یدختر و پسر بررس

آمرروزان دانش  یحترر   ایرر   انینشررجوصرررفاً دا  مطالعات،  نیاز ا  یاریدر بس  یآمار  ةعالوه، جامعاست. به
 نیرر ا  گررر،ید  یجوانان پرداخته است. از سررو  انیموضوع در م  نیا  یبه بررس  یااند و کمتر مطالعهدهبو
 یفرهنگ  هایهاز مقول  یاریاست که در بس  گرفتهصورت    ،کشور  تختیپا  ،شهر تهراندر کالن  قیتحق

شهرها  ریسرعت در سابه تواندیم ینوعتهران بهر  د  یفرهنگ  تحوالتو    رییاست و تغ  شتازیپ  یو ارزش
 .ابدیگسترش  زین

 ی و چارچوب نظر   یمبان. 2-1

 یررةاست. نظر هاة آنکاشت از جمل یةنظر که ارائه شده یمتعدد  اتیها نظرارتباطات و رسانه  ةنیزم  در
در   یسررتقلنقررش م  ونیرر زیتلو  یشده، بر آن است که تماشررا  ارائه  (1994) 1ة گربنرلیوسکاشت که به

است که  نیپژوهش کاشت ا ۀو گردانند  یاصل  یةدارد. فرض  یاجتماع  تیمخاطبان از واقع  یسازمفهوم
و   یدرمورد زندگ  شانیهاکنند، باورها و فرض  ونیزیتلو  یرا صرف تماشا  یزمان بیشتر  افراد  هرچقدر
 ترهمخرروان  یونیرر زیتلو  یو سرررگرم  یحرر یتفر  ،یهنررر  یهامکرر و ثابت در برنامه  یهاامیپجامعه، با  

با  سهیدر مقا کنند،یاستفاده م ونیزیاز تلو ادیز یلیکه خ یکه کسان  افتیدر  (1994)خواهد شد. گربنر  
 ,.Windahl et al) ننرردیبیم ترررارزش یو ب تررا ناامن ایدن کنند،یتماشا م ونیزیکه کمتر تلو یکسان

1397: 316.) 
 یکیعنوان ( به1397) ندالیخصوص رسانه است. ور د  اتیاز نظر  گرید  یکی  امدهایاثرات پ  یةنظر
از آن است کرره   یحاک  یو  ی. الگوکندیرا مطرح م  امدهایاثرات پ  یةرسانه، نظر  ۀنظران حوزاز صاح 
 یعامل مهم هاامهاستفاده از برن زانی. مآوردیرا به بار م  یگوناگون جیمختلف از رسانه، نتا یهااستفاده

از نرروع   یکرره عمرردتاً ناشرر   یجینتررا  انیرر الگررو م  نیرر هسررتند. ا  جینتا  ینیبشیپ  یدر کاربرد محتوا برا

___________________________________________________________ 
1.Gerbner 
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که حاصل استفاده از خود رسانه اسررت، فرررق   یجیارتباطات ( و نتا  یمورد استفاده )محتوا  یهابرنامه
اشرراره   جهیو نت  امیپ  انیم  ةرابط  همعمواًل ب  ند،یگویها از اثرات سخن ممحققان رسانه  ی. وقتگذاردیم

 جینتررا نیا ندال،یو ی. در الگوشوندیمنجر م ریاز تأث یانواع خاص دیاز محتوا به تول  ینواع خاصدارند. ا
 (.Mobaraki & Sharafi, 1398: 138) نامندیرا اثرات  م
 یررةفرررض نظر  نیتررردر خصوص رسررانه اسررت. مهم  اتینظر  گریاز د  ،یاستفاده و خشنود  یةنظر

کرره برره او عرضرره  ییو محتواهررا یارتبرراط یمجار  انیاست که مخاط  از م  نیا  یاستفاده و خشنود
 هیرر نظر  نیرر شررده در چررارچوب اارائه  یهررا. گزارهزندیدار مآگاهانه و جهت  یدست به انتخاب  شود،یم

اسررتفاده از رسررانه اثررر  یفرد که مشترکاً بررر عررادات کلرر   یو ساختار روان  یاجتماع  طیاز شرا  دانعبارت
انتخاب و مصرف رسانه را  ۀبرد، نحو توانیکه از رسانه م یو از نفعاعتقاد و توقع ا  نی. همچنگذاردیم

و احتمررااًل   داستفاده از رسانه را به دنبررال دار  ةکه قضاوت در باب ارزش تجرب  دهدیتوسط او شکل م
 Arizi et) خواهد شررد یاجتماع تیتجربه و فعال یهاعرصه ریشده در ساصلحا دیموج  کاربرد فوا

al., 1385: 82.) 
ارتباطات ذکررر   یریگدر خصوص شکل  یاچندمرحله  یاهی( نظر1974و همکاران )   نگریلو  جورج

مالقررات و  یاجتمرراع یهررارا در گروه  گریکرردیافررراد    ه،یباورند که در مراحل اول  نی. آنان بر اکنندیم
ت تعررامال مرحلرره، نیرر با هم ندارند. در ا یاما تعامل خاص کنند،یم دایپ یآگاه گریکدیکم از وجود کم

کنند، ارتباطررات   دایکشش پ  گریکدیاست که اگر به    یدر حال  نیاست. ا  یاهیخالصه و اطالعات حاش
 یاطالعررات و احساسررات خررود را برررا  جیترردرحالت دو نفر به  نی. در ارودیم  شیپ  تیمیسمت صمبه
(. Adams et al., 1994) رودیمرر  شیسمت حداکثر پرر و تعامالت از حداقل به کنندیافشا م گریکدی

بخررش دوم،  ،یابررزار ارتبرراط ایرر شامل سه بخش اسررت: بخررش اول، خررود رسررانه  یارتباط  ندیهر فرا
 یرگررذاری. در خصوص شدت تأثبخش سوم، مخاط   کند،یم  انیکه رسانه ب  یامیپ  ایرسانه    یمحتوا

 انه،برره خررود رسرر   ترروانیهستند که از آن جملرره م  لیدخ  یاریبس  یرهایرسانه بر افراد، عوامل و متغ
دارد و گستره و پوشش آن تا چرره انرردازه اسررت، اشرراره کرررد.   ییهاتیچه قابل  نکهیرسانه و ا  یمحتوا
 اریبسرر   زیرر مخاط  ن  یو فرهنگ  یاجتماع  ،یخانوادگ  ،یتیشخص  یهایژگیخصوص و  نیدر ا  نیهمچن

از   وآن    یسو برره خررود رسررانه و محترروا  کیرسانه از    ریگفت تأث  توانیم  نیاست؛ بنابرا  تیحائز اهم
او و   یو ارزشرر   ینید  یاعتقادات و باورها  الت،یسن، تحص  مخاط  اعم از  یهایژگیبه و  گر،ید  یسو
 زهیرر در برابررر غر  یسررد  ةمنزلهمواره به  ینداریمثال، د  یدارد؛ برا  یمحل سکونت بستگ  ةمنطق  یحت

د راو معتقرر   .کنرردیم  ادیرر   زیعامل کنترل غرا  ةمثاباز آن به   یروستوسک  کهیطورمطرح بوده است؛ به
آن   یایورگ  یو  قیتحق  جی. نتااندازدیم  قیعوررا به ت  یجنس  زیرارغ  یشروع ارضا  ،یندارریاست که د
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 متر اسررترزودهنگررام کرر  یط جنسرر ردارند، رواب یشتریب یندارید ۀکه نمر  یافراد  انیرت که در مراس
(Rostosky et al., 2004.) 

 یتجربرر   یشررده و مبررانمطرح  یهایاز تئور  یبیترک  نجایشده در امطرح  یچارچوب نظر  ن،یبنابرا
 یبر نگرش به روابط دوست  شانیرگذاریها و تأثارتباط آن  ۀشده و نحومطرح  یرهایاست. متغ  قیتحق

 نشان داده شده است. ریز یدختر و پسر در مدل نظر
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 مدل نظری تحقیق . 1 شکل
 

 یهاتفاده از مرراهواره و شرربکهرچرره اسرر گفررت ه ترروانیم  قیتحق  ةنیشیو پ  ینظر  یبراساس مبان
خواهد بررود، امررا  شتریدختر و پسر ب ینگرش مثبت به روابط دوست  ابد،ی  شیافراد افزا  نیدر ب  یاجتماع
 یررةذ. کتاب موجرر  تغشودیم ینیبشیپ یو منف  میصورت مستقوابسته به  ریکتاب بر متغ  ةمطالع  ریتأث
 یاز اطالعات هستند و آگرراه یمنبع غنتنها ها نهچرا که کتاب شود؛یذهن م  یدگیخوب و ورز  یفکر
 تیرر انسان دارند، بلکه با تقو  تیبر شخص  یمثبت  راتیتأث  نیو بنابرا  کنندیم  تیو تعمق را تقو  نشیو ب

کترراب   ةمطالعرر   گر،ید  ی. از سوبخشندیدرست را بهبود م  یریگمیمهارت تصم  ل،یقدرت تفکر و تحل
سرربک   هررانیا  ةو هم  شودیتر م کل مناسات فراغت به شو پرکردن اوق  یسب  آرامش، نشاط فکر

 .کندیفرد فراهم م یبرا  یترسالم یزندگ
سررن،   شیگفت فرض بر آن است که با افررزا  توانیم  زین  قیتحق  یانهیزم  یرهایخصوص متغ  در

علت برره التیتحصرر  نی. همچنرر افررتیدختر و پسر کاهش خواهد  ینگرش مثبت افراد به روابط دوست
دختررر و پسررر را کرراهش دهررد.   ینگرش مثبت برره روابررط دوسررت  تواندیافراد م  یگاهح آسط  شیافزا
فرررض  تیرر دختررر و پسررر دارد. درنها  یعکس با نگرش مثبت به روابررط دوسررت  یاطهراب  زین  یندارید

 

دختران به روابط  نگرش 

 دوستی دختر و پسر 

 مصرف فرهنگی 
مطالعة کتاب، استفاده از ماهواره، 

 های اجتماعی استفاده از شبکه

 ای متغیرهای زمینه
سن، تحصیالت، محل سکونت، میزان  

 دینداری
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احتمال داشتن نگرررش  ،یاجتماع یهااز ماهواره و شبکه  شتریاستفاده ب  لیدلدر مناطق باال به  شودیم
 است. شتریدختر و پسر ب  یابط دوستمثبت به رو

 پژوهش یشناسروش . 3

 افتهیسرراخت  ةاست که با استفاده از ابزار پرسشررنام  یمقطع  شیمایپ  کیحاصل    یبررس  نیا  هایداده
تحقررق  دانیرر در م افتهیسرراخت ةاسررت. پرسشررنام دهیبرره انجررام رسرر  1397شده و در سال    یگردآور

در  یهاهیرر کرره بررا گو ییرهررایو متغ میمفرراه ییایو پا یدرون به اجرا درآمد و اعتبار  یصورت مقدماتبه
 ۀنکررردشامل دختران هرگز ازدواج  قیتحق  یآمار  ةشده بودند، احراز شد. جامع  دهیسنج  یبیترت  اس یمق

. حجررم نمونرره بررا اسررتفاده از فرمررول ندهستنفر    458,134شهر تهران است که شامل    ةسال  20-34
 .دشنفر برآورد  600کوکران 
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اسررت.   کیسررتماتیس  یو تصررادف  یاچندمرحله  یبندطبقه  یهااز روش   یبیترک  ،یریگنمونه  ش ور
نفررر(   458,134شررهر تهررران )  ةگانرر 22مناطق    ةسال  34-20  ۀنکرددختران هرگز ازدواج  تیابتدا جمع

. دشرر هررر منطقرره مشررخ   ةتعررداد نمونرر  ،هر منطقرره تیتناس  جمعدرنظر گرفته شدند و سپس به 
 6/7شررهر تهررران،    ةسررال  34-20دختران    تیاز کل جمع  ،شودیممشاهده    1ر جدول  گونه که دهمان

 ودوسررتیب ةدرصررد در منطقرر  2آخررر تررا  یدو و الرر   ةدرصد در منطق  3/11  ک،ی  ةدرصد آنان در منطق
شررد؛ در آن منطقه محاسرربه  تیجمع عیتوز ،درصد در هر منطقه  عیتوز  یاز رو  نیبنابرا  سکونت دارند؛

در   نفررر  12که    ودوستیب  ةآخر تا منطق  ینفر و ال  68دو    ةنفر، در منطق  46  کی  ةطقدر من  مونهن  برای
(. 1)جدول   شد  لیشهر تهران تکم  ةگان22ما در مناطق    ینفر  600  ةنمون   یترتنیقرار داشتند. بد  آن

کرره در  دمنتخ ، از آنان خواسته شرر  یهابه پرسشگران و مراجعه به بلوک  پس از آموزش نکات الزم
سرروم در  ةاول، بررا خانرر  ةطرف شرررق و عبررور از دو خانرر و با حرکت به بگیرند بلوک قرار یغربشمال  

)ششم( مصاحبه   یبعد  ةو با خان  نندبودن مصاحبه کنند. بعد مجدداً دو خانه را رد کطیصورت واجدشرا
 .دشو لیمورد نظر تکم ةبلوک را دور بزنند تا تعداد نمون  یترت نیکنند و به ا

 لیرر ابترردا برره تحل  ،قیتحق  یهاهیو آزمون فرض  یبررس  منظوربهها،  داده  لیتحل  ۀویخصوص ش  در
 ةوابسررت  ریمتغ  نیب  رهیسنجش روابط دومتغ  منظوربهپرداخته شد.    رهیچندمتغ  لیو سپس تحل  رهیدومتغ
کرره در  یمستقل یرهایدختر و پسر( و متغ یاست )نگرش دختران به روابط دوست  یاکه فاصله  قیتحق
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کتاب، استفاده از ماهواره و استفاده   ةمطالع  ،یندارید  زانیم  الت،یهستند )سن، تحص  یالهفاص  اس یقم
 ةسررنجش رابطرر   برررای  نیاستفاده شررد. همچنرر   رسونیپ  یهمبستگ   ی( از ضریاجتماع  یهااز شبکه
 یلرر یخ  ة)منطق  یبیترت  اس یمحل سکونت که در مق  ةمنطق  ریو متغ  قیتحق  ةوابست  ریمتغ  نیب  رهیغدومت

، 3متوسررط بررا کررد    یافتگیبا توسعه  ة، منطق2با کد    افتهیکمتر توسعه  ة، منطق1با کد    افتهیهکم توسع

استفاده شد. با توجه   F( است، از آزمون  5با کد    افتهیتوسعه  ةو منطق  4با کد    افتهینسبتاً توسعه  ةمنطق
 یرهررایوابسته و متغ ریمتغ نیب رهیچندمتغ  لیتحل  جشسن  برایاست،    یاوابسته فاصله  ریمتغ  نکهیبه ا

 1.استفاده شده است رهیچندمتغ یخط ونیمستقل، از آزمون رگرس
 

 شهر تهران  ةگان22دختران براساس مناطق  ةسال 34-20توزیع جمعیت  . 1جدول 
  ۀگان22مناطق 

 تهران 
 توزیع جمعیت  ( درصد)توزیع  کل جمعیت 

 46 6/7 34,981 1منطقة 

 68 3/11 51,879 2منطقة 
 32 3/5 24,493 3منطقة 
 63 6/10 48,467 4منطقة 
 72 0/12 54,904 5منطقة 
 28 7/4 21,574 6منطقة 
 25 2/4 19,292 7منطقة 
 31 1/5 23,435 8منطقة 
 9 6/1 7109 9منطقة 
 19 2/3 14,857 10منطقة 
 20 4/3 15,482 11منطقة 
 13 ½ 9788 12منطقة 
 17 8/2 12,686 13منطقة 
 27 5/4 20,389 14منطقة 
 30 9/4 22,626 15منطقة 
 14 4/2 10,865 16منطقة 
 12 1/2 9457 17منطقة 
 19 1/3 14,161 18منطقة 
 12 9/1 8805 19منطقة 
 19 1/3 14,350 20منطقة 
 12 0/2 9190 21منطقة 
 12 0/2 9344 22منطقة 
 600 0/100 458,134 کل

 ( 1395) های سرشماری شهر تهرانمنبع: پردازش از داده

___________________________________________________________ 
با کد    یافتهتوسعهکم    یل یخیک و مناطق  یافته با کد  . مناطق محل سکونت با کد صفر و یک وارد تحلیل شدند: مناطق توسعه1

 صفر.
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 رها یو متغ م یمفاه فیتعر. 3-1

سررن،  ،یاجتمرراع یهاکتاب، استفاده از مرراهواره، اسررتفاده از شرربکه  ةمطالع  یرهایمطالعه، متغ  نیا  در
نگرررش  زیرر وابسررته ن ریرر . متغروندیشمار ممستقل به یرهایمتغ ،ینداریمحل سکونت و د  الت،یتحص

 دختر و پسر است.  یدختران به روابط دوست
دختررر و پسررر، معاشرررت و  نیبرر  یدختر و پسر: منظررور از دوسررت یبه روابط دوستران  دخت  نگرش 

نگرش به رابطة دوستی دختر   ریمتغ  یسنجش و بررس  برایاز ازدواج است.    شیدختر و پسر پ  یدوست
دختر و پسررر برره   یدوست  رساندن یدختر و پسر، آس  ة)لزوم وجود روابط دوستان  هیگو  هشتو پسر، از  
 یزدن دوستموفق، لطمه یزندگ لیدختر و پسر بر تشک ةو ازدواج، اثر مثبت روابط دوستان نوادهنهاد خا

که قبل از ازدواج با جنس مخالف دوسررت   یشدن جوانانمانیپش  نده،یآ  یزندگ  هو روابط دختر و پسر ب
با که   ینداشتن به افراد  یبا جنس مخالف قبل از ازدواج، احساس خوب  یداشتن روابط دوست  شوند،یم

دختر و پسر قبل از ازدواج در شناخت طرف مقابل( استفاده   یدوست  ریجنس مخالف ارتباط دارند و تأث
اسررت. مطررابق  5تا کامالً موافقم بررا کررد  1از کامالً مخالفم با کد  یبیصورت ترتآن به فیشده که ط

دختررر و پسررر  یوسررتروابط د  هنگرش ب  ریمتغ  یکرونباخ برا  یآلفا  ۀ، مقدار استانداردشد2جدول    جینتا
دختر  ینگرش دختران به روابط دوست  ریمتغ  یهاهیگو  ییسنجش روا  منظوربه  نیاست. همچن  835/0
استفاده شده است.   یعامللیتحل  نیاز متخصصان و همچن  یو نظرخواه  یاز روش اعتبار صور  ،و پسر

 نیبنررابرا  ؛ندهسررت  ییربنررایک عامررل زیرر برره    لیرر تقلمدنظر قابل  یهاهی، گو1جدول    جیبا توجه به نتا
شرراخ   نیرر سررنجش ا برررایمناس   ییو روا  ییایپا  زانیمربوط به شاخ  مورد نظر از م  یهاهیگو

دختررر و پسررر،   ینگرش به روابررط دوسررت  ریآوردن و سنجش متغدستبه  ی(. برا2)جدول    ندبرخوردار
ت آمده اسررت. سدبه  یافاصله  اس یمق  رد  یریمتغ   ،یترتنیجمع شده است. بد  گریکدیبا    هیگو  هشت
 ینگرش منفرر  یبه معنا نییپا ۀدختر و پسر و نمر ینگرش مثبت به روابط دوست یباالتر به معنا  ۀنمر

 دختر و پسر است.  یبه روابط دوست

چنررد سرراعت در   نیانگیطور مبه»سؤال که    نیکتاب با طرح ا  ةمطالع  زانیکتاب: م  ةمطالع  زانیم
کترراب توسررط  ةمطالع زانیم  ن،یبنابرا  ؛استشده  ش  نجس  «دیدهیکتاب اختصاص م  ةروز را به مطالع

 درنظر گرفته شده است. یافاصله ریصورت متغهر فرد به

چند سرراعت در روز »سؤال که  نیبا طرح ا  زیاستفاده از ماهواره ن  زانیاستفاده از ماهواره: م  زانیم
اسررتفاده از مرراهواره   زانیرر م  ترتی . بدیناست  شده  یریگ« اندازهدیکنیماهواره را تماشا م  یهابرنامه

 د.وشمیدرنظر گرفته  یافاصله ریصورت متغتوسط هر فرد به
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سؤال که   نیبا طرح ا  یاجتماع  یهااستفاده از شبکه  زانی: میاجتماع  یهااستفاده از شبکه  زانیم
سررنجش  «دیرر کنیو... اسررتفاده م برروکسیتلگرام، ف  نظیر  یاجتماع  یهاچند ساعت در روز از شبکه»
 یافاصررله ریرر متغ رتصرروتوسط هر فرررد به یاجتماع  یهااستفاده از شبکه  زانیم  ن،یبنابرا  ؛است  هشد

 درنظر گرفته شده است.

تولد خود   خیسن از پاسخگو خواسته شده است تا تار  ریسنجش متغ  منظوربه  ق،یتحق  نی: در اسن
 .ته شده استدرنظر گرف یافاصله ریصورت متغسن هر فرد به  ترتی . بدیندنکرا ذکر 

 3  ،یکرراردان  2  پلم،یرر و د  پلمیردیرر ز  1)  یبرر یبه دو صورت ترت  زیفرد ن  التی: سطح تحصالتیتحص
صورت که فرد به  ییهاو با پرسش از تعداد کالس   یاارشد و باالتر( و فاصله  یکارشناس  4  ،یکارشناس
 ه است.شد  یس خوانده است، سنجش و بررسها دردر مدارس و دانشگاه  یرسم

و   (1965)  1اسررتارک  از مرردل گررالک و  ،افررراد  ینرردارید  ریرر متغ  یسنجش و بررس  ی: برایندارید
کرره  هیرر گو 16از  ینرردارید ریرر سنجش متغ ی(، استفاده شده است. برا1397رشوند سرخکوله )  قیتحق
 16  نیرر استفاده شررده اسررت. از ا  5با کد    ادیز  یلیتا خ  1کم با کد    یلیاز خ  یبیصورت ترتآن به  فیط
آرامش با   ،یگبودن خدا، احساس وجود خدا در زندفرد، ناظراعمال  ی)نقش خدا در زندگ  هیگو  6  ه،یگو
 5 ،یتجرب ینداریخدا( مربوط به د  ادیاز مرگ با    نداشتنها به دست خدا و ترس خدا، صالح انسان  ادی
د به وجو اعتقاد ،یاعتقاد به جهان آخرت، اعتقاد به عذاب و پاداش اله  ،یبیغ  یروهای)اعتقاد به ن  هیگو

 ه،یرر ومی یجاآوردن نمازهرراه)برر  هیرر گو 5و  یاعتقرراد ینداری( مربوط به دطانیخدا و اعتقاد به وجود ش
رکت در امرراکن متبرکرره و شرر   ارتیرر جاآوردن آن، زهو برر   ازیمعررروف، نررذرون  یتوسل به ذکر و دعاهررا

 ۀستانداردشررد، مقرردار ا2جرردول    جی. مطررابق نترراانددهیرا سنج  یمناسک  ینداری(، دیمذهب  یهامراسم
  یترتبرره  یمناسررک  ینررداریو د  یتقرراداع  ینرردارید  ،یتجربرر   یندارید  یرهایمتغ  یکرونباخ برا  یآلفا
از روش   ینرردارید  ریرر متغ  یهاهیگو  ییسنجش روا  منظوربه  نیاست. همچن  979/0و    962/0،  949/0

 جیه نتررااستفاده شررد. بررا توجرره برر   یعامللیتحل  نیاز متخصصان و همچن  یو نظرخواه  یاعتبار صور
مربرروط برره   یهاهیرر گو  نیبنررابرایی هستند؛  ربنایعامل ز  کیبه    لیتقلمدنظر قابل  یهاهی، گو2جدول  

)جرردول   نرردشاخ  برخوردار  نیجهت سنجش ادرمناس     ییو روا  ییایپا  زانیشاخ  مورد نظر از م
2.) 

 
 
 
 

___________________________________________________________ 
1. Glock & Stark   
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 های متغیرهای پژوهش تعداد، اعتبار و ضری  پایایی گویه. 2جدول 

 نام متغیر 
داد  عت

 هاگویه

 عاملی تحلیل
مقدار آلفای 

 کرونباخ 
-مایر-مقدار کیزر 

 1اُلکین 
 آزمون بارتلت 

 835/0 802/1875 826/0 8 نگرش دختران به روابط دوستی دختر و پسر 
 949/0 874/1969 927/0 6 دینداری تجربی 
 962/0 576/2189 940/0 5 دینداری اعتقادی
 979/0 534/3289 963/0 5 دینداری مناسکی 

 

جمررع   گریکرردیذکرشده بررا    یهاهیگو  ،یندارید  ریآوردن و سنجش ابعاد مختلف متغدستبه  یبرا
 یبرراالتر برره معنررا  ۀآمررده اسررت. نمررردسررت  به  یاصلهفا  اس یدر مق  یریمتغ   ،یترتنیشده است. بد

 کمتر است.  یندارید یمعنابه  ترنییپا ۀبیشتر و نمر  یندارید
شررهر   ةگانرر 22از مناطق    کیکه در کدام  بگویده شد  رد پاسخگو خواستمحل سکونت: از فة  منطق

، 1بررا کررد  افتهینمناطق به پنج طبقه، توسررعه نیا ل،یدر تحل سهولت برایتهران سکونت دارد. سپس 
 5بررا کررد  افتهیو توسررعه 4با کررد  افتهی، نسبتاً توسعه3متوسط با کد   ة، توسع2با کد    افتهیکمتر توسعه

 ةگانرر 22توسررعه در منرراطق    ینررابرابر  ییفضررا  یالگررو»  ةاز مقالرر   یبنددسررته  نیرر ا  یا. بردش  میتقس
 6و  2، 1، 3مقالرره منرراطق  نیرر ( اسررتفاده شررد. در ا1396 ،یو زنجررر ی)صررادق «شررهر تهرررانکالن
متوسط،  یافتگیبا توسعه 11و  21، 13،  22،  8،  4  اطقمن  افته،ینسبتاً توسعه  7و    5مناطق    افته،یتوسعه
 افتهیکم توسررعه یلیخ 17و  19، 18، 15، 16و مناطق    افتهیمتر توسعهک  20و    12،  9،  14  ،10مناطق  

درنظررر   یاهرتبرر   ریرر عنوان متغمحل سررکونت برره  ةمنطق  ره،یدومتغ  لیدر تحل  نیابنابر  بودند؛ذکر شده  
بررا کررد   افتهیتوسعه  ة)منطق  کیمحل سکونت با کد صفر و    ةمنطق  ،رهیچندمتغ  لیگرفته شد و در تحل

 .ندشد لیبا کد صفر( وارد تحل افتهیکم توسعه یلیخ ةو منطق کی

 پژوهش یهاافتهی. 4

ساله،   24-20  یدرصد در گروه سن  5/40از آن است که    یحاک  یسن  یهاگروهدختران برحس     توزیع
ذکررر   شایان  قرار دارند.  34-30  یدرصد در گروه سن  2/25ساله و    29-25  یدرصد در گروه سن  3/34

 1395سررال  یسرشمار جیمختلف با توجه به نتا یسن یهادر گروه یآمار ةنمون یبندمیساست که تق
 نیانگیرر شهر تهررران اسررت. م 1395سال  یسرشمار  جیکامالً منطبق با نتا  نیابنابر  ؛است  هرانشهر ت
 سال است. 4/26دختران   یسن

___________________________________________________________ 
1. KMO 
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 درصررد  5/19د  هسررتند. حرردو  پلمیرر و د  پلمیردیز  التیتحص  یدارا  قیتحق  ةدرصد نمون  8از    کمتر
 3/26هستند و تنهررا  یکارشناس  التیتحص  یدرصد دارا  54از    شیو کمتر دارند. ب  یکاردان  التیتحص

کررم   یلرر یدر منرراطق خ  صررددر  2/21  ق،یرر تحق  ةنفررر نمونرر   600نررد. از  دار  یلرر یتکم  التیدرصد تحص
 یافتگیبررا توسررعه یدرصررد در منرراطق 2/26 افته،یدرصد در منرراطق کمتررر توسررعه  2/18  افته،یتوسعه
سکونت دارنررد  افتهیدرصد در مناطق توسعه  3/19  و  افتهیدرصد در مناطق نسبتاً توسعه  2/15  متوسط،
 (.3)جدول  

 24-20  یگررروه سررن  نیبوده اسررت. در برر   نییدختران پا  انیکتاب در م  ةمطالع  نیانگیم  نیهمچن
کمتررر  ایآنان صفر بوده  ةمطالع نیانگینداشتند و م  یااصالً مطالعه  ایدرصد دختران    60از    شیب  ،ساله
 ایرر   تراندرصد دخ  5/54  ،ساله  29-25  یگروه سن  نیاند. در بساعت در طول روز مطالعه داشته  کیاز  

-30  یگروه سن  نیاند و در بساعت در طول روز مطالعه داشته  کیکمتر از    اینداشته    یااصالً مطالعه
سرراعت در طررول روز مطالعرره  کیکمتر از   اینداشته    یااصالً مطالعه  ایدرصد دختران    3/44ساله    34

 گررر،ید  یگررروه سررن  وساله برره نسرربت د  24-20  یگروه سن  شودیگونه که مشاهده ماند. همانداشته
 (.3اند )جدول  داشته یکمتر ةمطالع نیانگیم

 

 تحقیق برحس  متغیرهای پژوهش  ةتوزیع نمون. 3جدول 
 متغیرها   کل                

  تعداد          درصد         
 ساله  20-24 243 5/40

 سن
 ساله  25-29 206 3/34
 ساله  30-34 151 2/25
 جمع 600 0/100
  میانگین سنی        4/26                                                

 زیردیپلم و دیپلم  46 7/7

 سطح تحصیالت 
 کاردانی  70 7/11
 کارشناسی  326 3/54
 رشد و باالتر اسی ا کارشن 158 3/26
 جمع 600 0/100
 یافته خیلی کم توسعه 127 2/21

 محل سکونت  ةمنطق

 یافته کمتر توسعه 109 2/18
 یافتگی متوسط توسعه 157 2/26
 یافته نسبتاً توسعه 91 1/15
 یافته توسعه 116 3/19
 جمع 600 0/100

 له سا 24-20 ساعت  1درصد بین صفر و کمتر از   60بیش از 
 ساله  29-25 ساعت  1درصد بین صفر و کمتر از   54بیش از  کتاب   ةمیانگین مطالع

 ساله  34-30 ساعت  1درصد بین صفر و کمتر از   44بیش از 
 یک ساعت و کمتر  219 5/36

میزان استفاده از  
 های اجتماعی شبکه

 ساعت  4بیش از یک تا  226 7/37
 ساعت  4بیش از  155 8/25
 عمج 600 0/100
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 کیرر درصررد نمونرره    5/36و ... در    برروکسیتلگرام، ف  مانند  یاجتماع  یهااستفاده از شبکه  میزان
درصررد  7/37سرراله اسررت.    34-30  یامر بیشتر مربوط به گروه سررن  نیساعت و کمتر بوده است که ا

 کرره  کننرردیاسررتفاده م  یاجتمرراع  یهاشبکه  نیساعت از ا  4ساعت تا    کیاز    شیافراد در طول روز ب
درصد افراد کرره در  26حدود  ت،یساله است. درنها  29-25ساله و    24-20  یبه گروه سن  تعلقشتر مبی

 24-20 یدر گروه سن کنند،یها استفاده مشبکه نیاز چهار ساعت تا دوازده ساعت از ا  شیطول روز ب
 نیبیشررتر  نی(. همچن3)جدول    ندشتازیخصوص پ  نیها در اساله  24-20  یساله قرار دارند و گروه سن

 ساله بوده است. 24-20 یاستفاده از ماهواره در گروه سن زانیم

نگرررش دختررران برره رابطررة دوسررتی دختررر و پسررر و  ریرر متغ  نیب  رهیآزمون رابطة دومتغ  4  جدول
کتاب، استفاده از ماهواره و استفاده  ةمطالع ،ینداریابعاد مختلف د  الت،یمستقل )سن، تحص  یرهایمتغ

مسررتقل و نگرررش   یرهررایمتغ  نیسنجش رابطة برر   منظوربه.  دهدی( را نشان میاجتماع  یهااز شبکه
جرردول   جیاستفاده شد. مطابق نتا  رسونیپ  یهمبستگ   یبه رابطة دوستی دختر و پسر، از ضر  ختراند
معنادار است. جهررت  01/0پسر در سطح    سن و نگرش دختران به رابطة دوستی دختر و  نی، رابطة ب4

سن دختران، نگرش مثبت آنان به رابطة دوستی دختررر   شیمعنا که با افزا  نیبد  .معکوس است  هرابط
گررروه  سررهدختررر و پسررر را برره  ینگرش به روابط دوسررت  کهیهنگام  نی. همچنابدییو پسر کاهش م

نگرررش  نیساله بیشررتر 24-20 یگروه سن م،یکرد میتقس ینگرش منف ی وانینگرش مثبت، نگرش م
را به رابطة دوسررتی   ینگرش منف  نیساله بیشتر  34-20  یگروه سن  دختر و پسر و  یمثبت را به دوست

 دختر و پسر داشتند.

و نگرش دختران به رابطة دوسررتی دختررر و پسررر در جهررت معکرروس و در   التیتحص  نیبرابطة  
ساله، نگرش مثبت آنرران برره   34-20دختران    نیر بد  التیتحص  شیمعنادار است. با افزا  01/0سطح  

و نگرش دختران  ینداریابعاد مختلف د نیرابطة ب نی. همچنابدییمسر کاهش رابطة دوستی دختر و پ
معنا کرره   نیبد  .معکوس است  همعنادار است. جهت رابط  01/0به رابطة دوستی دختر و پسر در سطح  

دختران، نگرش مثبت آنان به رابطة دوسررتی دختررر و پسررر کرراهش   ینداریابعاد مختلف د  شیبا افزا
 (.4)جدول   ابدییم
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 رابطة بین متغیرهای مستقل و نگرش به رابطة دوستی دختر و پسر . 4جدول 

 رابطۀ بین متغیرهای مستقل و 
 نگرش به رابطۀ دوستی دختر و پسر  

 
ضریب  

 همبستگی 
 سطح معناداری 

 001/0 -336/0 سن
 001/0 -338/0 تحصیالت 

 000/0 -698/0 دینداری اعتقادی
 000/0 -667/0 دینداری مناسکی 
 000/0 -594/0 دینداری تجربی 

 000/0 -473/0 کتاب  ةمطالع
 000/0 321/0 استفاده از ماهواره 
 000/0 420/0 بوک و...(های اجتماعی )تلگرام، فیساستفاده از شبکه

 

و نگرش دختران به رابطررة دوسررتی دختررر و پسررر   یمصرف فرهنگ  نیدر خصوص رابطة ب  نتایج
مطالعه کتاب و نگرش دختران به رابطة دوستی دختررر و پسررر   زانیم  نیاز آن است که رابطة ب  یحاک

 ةمطالعرر   زانیرر م  شیمعنا که با افزا  نیمعکوس است. بد  هرابط  نیمعنادار است. جهت ا  01/0در سطح  
 (.4)جدول  افتیبه رابطة دوستی دختر و پسر کاهش خواهد  بتکتاب، نگرش مث

ز ماهواره و نگرش دختران برره رابطررة دوسررتی استفاده ا  نیاست که ب  نیا  4جدول    جینتا  گرید  از
 زانیرر هرچرره م  یعنرر ی  ؛معنادار است  01/0رابطه در سطح    نیوجود دارد و ا  میدختر و پسر رابطة مستق
. اشررتبه رابطة دوستی دختر و پسر وجود خواهررد د  یترمثبتنگرش    ابد،ی  شیاستفاده از ماهواره افزا

و... و نگرش دختران برره   بوکسیتلگرام، ف  نظیر  یتماعاج  یهااستفاده از شبکه  نیرابطة ب  طورنیهم
هرچرره   یعنرر ی  ؛است  میرابطه مستق  نیمعنادار است. جهت ا  01/0رابطة دوستی دختر و پسر در سطح  

به رابطة دوسررتی دختررر و پسررر   یترنگرش مثبت  ابد،ی  شیافزا  یاجتماع  یهااستفاده از شبکه  زانیم
 وجود خواهد داشت.

شررهر   ةگانرر و پسر را براسرراس منرراطق پنجدختر    یختران به روابط دوستنگرش د  عیتوز  5جدول  
درصد نگرش کررامالً مخررالف برره   6/8دختران معادل  از  نفر    52  ،هاافتهی  مطابق  .دهدیتهران نشان م
 2/36نفررر معررادل    217درصد نگرش مخررالف،    2/11نفر معادل    67دختر و پسر دارند،    یروابط دوست

دختر و پسر  یمالً موافق به روابط دوستدرصد نگرش کا  0/44فر معادل  ن  264درصد نگرش موافق و  
ند و تنهررا هسررتدختر و پسر    ینگرش مثبت به روابط دوست  دارای  درصد دختران  2/80  نیبنابرا  ؛ندردا
اند روابررط داشررته گونررهنیبه ا ینگرش منف -پنجمکیکمتر از   یعنی-کنندگان  درصد از شرکت  8/19

 (.5)جدول  
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 شهر تهران ةگانروابط دوستی دختر و پسر براساس مناطق پنج توزیع نگرش دختران به  . 5جدول 

 منطقه
 کل  کامالً موافق موافق مخالف کامالً مخالف

 درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد 
 0/100 87 27.6 24 5/19 17 9/29 26 0/23 20 یافته خیلی کم توسعه

 0/100 87 9/37 33 5/34 30 1/16 14 5/11 10 افته یکمتر توسعه

 0/100 155 7/47 74 8/34 54 0/9 14 4/8 13 یافتگی متوسط با توسعه

 0/100 97 4/47 46 3/42 41 2/6 6 ¼ 4 یافته نسبتاً توسعه

 0/100 174 0/50 87 1/43 75 0/4 7 9/2 5 یافته توسعه

 

 ایرر   F  ۀبه رابطة دوستی دختررر و پسررر، از آمررارسکونت و نگرش    ةمنطق  نیسنجش رابطة ببرای  
 انسیوار لیتحل ای Fآزمون  یالزم برا  یهافرضشیاستفاده شد. از جمله پ  طرفهکی  انسیوار  لیتحل
باشررد و   ینسب  ای  یاو در سطح سنجش فاصله  یکم  دیوابسته با  ریمتغ  اس یاست که مق  نیا  طرفهکی
 ریرر متغ ق،یرر تحق  نیرر باشررد. در ا  یبرر یترت  ای  یاسم  و در سطح سنجش  یفیک  دیمستقل با  ریمتغ  اس یمق

کمتررر   ة، منطق1با کد    افتهیکم توسعه  یلیخ  ة)منطق  یارتبه  ریمتغ  کیعنوان  محل سکونت به  ةمنطق
و  4بررا کررد  افتهینسرربتاً توسررعه ة، منطقرر 3متوسط با کررد  یافتگی، منطقه با توسعه2با کد   افتهیتوسعه
اسررت.  یانگرش برره رابطررة دوسررتی دختررر و پسررر فاصررله  ریمتغ  ( است و5با کد    افتهیتوسعه  ةمنطق
را فراهم کرده اسررت. مطررابق   طرفهکی  انسیوار  لیتحل  ای  Fقدم استفاده از آزمون    نینخست  جهیدرنت
 99  نررانیاست، بررا اطم  01/0تر از  کوچک  Fآزمون    یسطح معنادار  نکهیو با توجه به ا  5جدول    جینتا

نگرش به رابطررة دوسررتی  ۀنمر نیانگیم ،مناطق مختلف نیب 01/0تر از  کوچک  یدرصد و سطح خطا
 (.6دختر و پسر تفاوت دارد )جدول 

 

 رابطة بین متغیر محل سکونت و نگرش به رابطة دوستی دختر و پسر . 6جدول 

  آزادی  ۀدرج  مجذورات میانگین  Fآزمون  سطح معناداری 
 گروهی تغییرات بین 4 538/321 210/4 002/0
 گروهی تغییرات درون 595 369/76  

 کل  599   
 

کدام مناطق اسررت، از   نیتفاوت نگرش به رابطة دوستی دختر و پسر در ب  نکهیبردن به ایپ  برای
و   افتهیکمتررر توسررعه  افته،یکررم توسررعه  یلرر یمناطق خ  نینشان داد ب  جی. نتادشاستفاده    1آزمون توکی

وجررود  یبه رابطة دوستی دختررر و پسررر تفرراوتنگرش    ۀنمر  نیانگیمتوسط، م  یافتگیبا توسعه  یمناطق

___________________________________________________________ 
1. Tukey 
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نمره  نیانگیم افته،یو توسعه افتهیبا مناطق نسبتاً توسعه  افتهیکم توسعه  یلیمناطق خ  نیاما در ب  ،ندارد
کمتررر  افته،یکررم توسررعه یلیمناطق خ گر،ید انیوت دارد. به بنگرش به رابطة دوستی دختر و پسر تفا

 هیدختر و پسر شب  ینگرش به روابط دوست  ۀنمر  نیانگیمتوسط در م  یتگافیتوسعه  یو دارا  افتهیتوسعه
 ۀنمررر  نیانگیرر در م  افتهیو توسعه  افتهیتوسعه  بتاًمناطق نس  نیبا هم ندارند. همچن  یو تفاوت  هستندهم  

 ةجرر یبررا توجرره برره نت نیبنابرا ؛با هم ندارند یو تفاوت اندهم هیدختر و پسر شب ینگرش به روابط دوست
دختر و پسر به دو  ینگرش به روابط دوست ۀمحل سکونت را به لحاش نمر  ریمتغ  توانیم  یکآزمون تو
 افتهیو نسرربتاً توسررعه  افتهید. منرراطق توسررعهکررر  میتقسرر   افتهیکم توسررعه  یلیو خ  افتهیتوسعه  ةمنطق
 یافتگیعهو توسرر  افتهیکمتر توسعه افته،یکم توسعه یلیو مناطق خ 1با کد  افتهیتوسعه  ةعنوان منطقبه

 .ندبا کد صفر درنظر گرفته شد افتهیکم توسعه یلیخ ةعنوان منطقمتوسط به

درک بهتر عوامل مؤثر بر نگرش   منظورو به  قیتحق  یرهایمتغ  یزمان تمامهم  ریتأث  یبررس  یبرا
فهررم   برررایاستفاده شد.    رهیچندمتغ  یخط  ونیرگرس  کیاز تکن  ،دختران به رابطة دوستی دختر و پسر

 درگونرره کرره وارد مدل شررده اسررت. همان  ریمتغ  کی  ،وابسته در هر مدل  ریبر متغ  ریهر متغ  قیاثر دق
با   یرابطة معنادار  ریمتغ  نیاست. ا  دهش  سن وارد معادله  ریدر مدل اول متغ  شود،یمشاهده م  7جدول  

 نیبررد نیرر ا .اسررت یمنف ریمتغ نیا یآمده برادستبه ینگرش به رابطة دوستی و پسر دارد. مقدار بتا
. ابدییکاهش م  رسن دختران، نگرش مثبت آنان به رابطة دوستی دختر و پس  شیست که با افزاا  معنا
وارد  التیتحصرر  ریرر متغ ،کرده است. در مدل دوم نییوابسته را تب ریمتغ انسیدرصد وار 5/3 ریمتغ  نیا

. اسررتی دختر و پسررر با نگرش به رابطة دوست  یرابطة معنادار  یدارا  زین  ریمتغ  نیاست. ا  دهشمعادله  
 التیتحص  شیست که با افزاا  معنا  نیدب  نیا  .است  یمنف  زین  ریمتغ  نیا  یآمده برادستبه  یمقدار بتا

 ،التیسن و تحصرر   ری. دو متغابدییدختران، نگرش مثبت آنان به رابطة دوستی دختر و پسر کاهش م
 اند.کرده نییوابسته را تب ریمتغ انسیدرصد وار  3/6

آزمررون  ةجرر یاست. با توجه برره نت  دهشوارد معادله    افرادمحل سکونت    ةمنطق  ریمتغ  ،مدل سوم  در
)بررا کررد صررفر(  افتهیکم توسعه یلی( و خ1)با کد   افتهیتوسعه  ةمحل سکونت به دو منطق  ریمتغ  ی،توک
 یبتررا قررداربا نگرش به رابطة دوستی دختر و پسر معنادار شررده اسررت. م  ریمتغ  نی. رابطة ادش  میتقس
محررل سررکونت  ةکه منطقرر  یست که دخترانا معنا نیبد نیا .مثبت است ریمتغ نیا یآمده برادستبه
سررن،   ریرر اند. درمجموع سه متغبه رابطة دوستی دختر و پسر داشته  یباال بوده است، نگرش مثبت  آنان
 .اندکرده نییوابسته را تب ریمتغ انسیدرصد وار 5/9محل سکونت حدود  ةو منطق  التیتحص

و   یمناسررک  ینرردارید  ،یاعتقرراد  ینرردارید  یرهایمتغ   یترتچهارم، پنجم و ششم به  یاهمدل  در
ابعرراد مختلررف  شررود،یمشرراهده م 7گونه که در جرردول است. همان دهشوارد معادله  یتجرب  یندارید
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 یبا نگرش به رابطررة دوسررتی دختررر و پسررر اسررت. مقرردار بتررا  یرابطة معنادار  یدارا  یندارید  ریمتغ
 نیرر است. ا  یمنف  یتجرب  ینداریو د  یمناسک  یندارید  ،یاعتقاد  یندارید  یرهایمتغ  یراب  آمدهدستبه
داشته   یبیشتر  یتجرب  ینداریو د  یمناسک  یندارید  ،یاعتقاد  ینداریست که هرچه افراد دا  معنا  نیبد

برره  ریرر متغ نیرر . بررا ورود اافررتیباشند، نگرش مثبت آنان به رابطة دوستی دختر و پسر کاهش خواهد 
 نیرر ا  است.  افتهی  شیافزا  395/0و    376/0،  314/0به     یترتبه  شدهلیتعد  نییتع   یمقدار ضر  ،معادله
از   یادیرر که مقرردار زیصررورتبه  ؛در مرردل اسررت  یندارید  ریمتغ  تیاهم  ۀدهندتوجه نشانقابل  شیافزا

برره شررود.  یداده م  حیتوضرر   ینرردارید  ریمتغ  وسیلةبهها در نگرش به رابطة دوستی دختر و پسر  تفاوت
شررده اسررت.   نییتب  ریمتغ  نیا  بادرصد نگرش دختران به رابطة دوستی دختر و پسر    30  گر،یعبارت د

 ةو منطقرر   التیسن، تحص  یرهایمتغ  ،یندارید  ریمدل آن است که با ورود متغ  نیتوجه در اقابل  ةنکت
 اریبسرر   ریرر متغ  ینررداریآن است که د  ۀدهندنشان  نیاند. اخود را از دست داده  یمحل سکونت معنادار

داشررته   یافررراد چرره سررن  نکهیدر نگرش دختران به رابطة دوستی دختر و پسر است و فارغ از ا  یمهم
 ایرر کرره در نگرررش مثبررت    یزیرر باشند و ساکن کدام منطقه باشند، آن چ  یالتیچه تحص  یباشند، دارا

 آنان است. یندارید زانیتر است، مآنان در خصوص روابط دختر و پسر مهم یمنف

بررا نگرررش برره   یرابطة معنررادار  ،ریمتغ  نیکتاب وارد معادله شده است. ا  ةمطالع  ریمتغ  ،فتممدل ه  در
 معنررا نیبررد نیرر ا .است یمنف ریمتغ نیا یآمده برادستبه  یرابطة دوستی دختر و پسر دارد. مقدار بتا

 رمقرردا. ابرردییدختر و پسر کرراهش م دوستیکتاب، نگرش مثبت به رابطة  ةمطالع  شیست که با افزاا
درصررد  6/44و برره  افتررهی شیدرصد افزا 5کتاب حدود  ةمطالع ریبا ورود متغ  شدهلیتعد  نییتع   یضر
رابطررة   ریرر متغ  نیاستفاده از ماهواره وارد معادله شده است. ا  زانیم  ریمتغ  ،است. در مدل هشتم  دهیرس

مثبررت   ریمتغ  نیا  یبراآمده  دستبه  یبا نگرش به رابطة دوستی دختر و پسر دارد. مقدار بتا  یمعنادار
استفاده از ماهواره، نگرش مثبت به رابطررة دوسررتی دختررر و   شیست که با افزاا  معنا  نیبد  نیا  .است

درصررد   7  استفاده از ماهواره حرردود  ریبا ورود متغ  شدهلیتعد  نییتع   ی. مقدار ضرابدییم  شیپسر افزا
 (.7است )جدول  دهیدرصد رس 3/51و به  افتهی شیافزا

رابطررة   ریرر متغ  نیرر وارد معادلرره شررده اسررت. ا  یاجتمرراع  یهااستفاده از شبکه  ریمتغ  ،مدل نهم  در
مثبررت   ریمتغ  نیا  یآمده برادستبه  یبا نگرش به رابطة دوستی دختر و پسر دارد. مقدار بتا  یمعنادار
نگرررش مثبررت برره رابطررة   ،یاجتمرراع  یهااستفاده از شرربکه  شیکه با افزاست  ا  معنا  نیبد  نیا  .است

اسررتفاده از   ریرر بررا ورود متغ  شرردهلیتعد  نیرریتع   ی. مقرردار ضرررابرردییم  شیتر و پسر افررزادوستی دخ
 (.7است )جدول   دهیدرصد رس 1/60و به  افتهی شیدرصد افزا 9حدود    یاجتماع  یهاشبکه
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 یرهررایمسررتقل، متغ  یرهررایمتغ  انیرر اند. از موارد مدل شده  قیتحق  یرهایمدل نهم، تمام متغ  در
مرراهواره و اسررتفاده از  یکترراب، تماشررا ةمطالع ،یتجرب یندارید ،یمناسک یندارید ،یاعتقاد  یندارید

 ینرردارید  ،یاعتقرراد  ینررداریشامل د  ینداریاند. ابعاد مختلف دمانده  یمعنادار باق  یاجتماع  یهاشبکه
 نیتریقررو  یترتبرره -454/0و  -628/0، -836/0  یا ضرررابرر  یتجربرر  ینررداریو د یمناسررک

اسررتفاده از   زانیرر م  یرهررایدختررر و پسررر هسررتند. متغ  یرش به روابررط دوسررتنگ  یهاکنندهینیبشیپ
 ؛قرررار دارنررد  تیاهم  یدر مرات  بعد   یترتکتاب به  ةاستفاده از ماهواره و مطالع  ،یاجتماع  یهاشبکه
 یمعنادار بر نگرررش برره روابررط دوسررت ریتأث ریمتغ 6مستقل واردشده در مدل،  ریمتغ  9  نیاز ب  نیبنابرا

 ،یاعتقرراد  ینرردارید  یرهررایکرره معنررادار بودنررد، متغ  یمستقل  یرهایمتغ  نیاند. از بداشتهدختر و پسر  
اند دختر و پسر داشته یرا بر نگرش به روابط دوست ریتأث نیبیشتر یتجرب ینداریو د  یمناسک  یندارید

 (.7و ابعاد مختلف آن است )جدول  یندارید ریمتغ تیاز اهم یامر حاک نیکه ا

و   یمناسررک  یندارید  ،یاعتقاد  ینداری)د  یندارید  یرهایجهت رابطة متغ  ر،یمتغ  چهار  نیا  انیم  از
 یمعن  نیبوده است. بد  یدختر و پسر منف  دوستیکتاب بر نگرش به رابطة    ة( و مطالعیتجرب  یندارید

. ابرردییدختر و پسررر کرراهش م  یکتاب، نگرش مثبت به روابط دوست  ةو مطالع  یندارید  شیکه با افزا
بر نگرش به رابطة دوسررتی   یاجتماع  یهااستفاده از ماهواره و استفاده از شبکه  ریمتغ  جهت رابطة دو

 یهامرراهواره و اسررتفاده از شرربکه یتماشررا شیکه بررا افررزا یمعن نیدختر و پسر مثبت بوده است. بد
ابعرراد   یرهررای. درمجمرروع، متغابرردییم  شیدختر و پسر افررزا  ینگرش مثبت به روابط دوست  ،یاجتماع
درصد  60از   شیکتاب ب  ةاستفاده از ماهواره و مطالع  ،یاجتماع  یهااستفاده از شبکه  ،ینداریدمختلف  

 (.7اند )جدول کرده نییوابسته را تب ریمتغ انسیوار
 





 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تحقیق بر نگرش دختران به رابطة دوستی دختر و پسر اثر متغیرهای مستقل . 7جدول 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مدل

 Beta Sig Beta Sig Beta Sig Beta Sig Beta Sig Beta Sig Beta Sig Beta Sig Beta Sig 

 424/0 -041/0 240/0 -064/0 370/0 -041/0 141/0 -072/0 172/0 -056/0 095/0 -087/0 008/0 -169/0 005/0 -188/0 001/0 -189/0 سن

 تحصیالت 
 

198/0- 004/0 157/0- 025/0 082/0- 124/0 042/0- 266/0 089/0- 130/0 093/0- 530/0 045/0- 540/0 081/0- 280/0 

 محل سکونت  ةمنطق

 

171/0 005/0 022/0 871/0 019/0 719/0 026/0 472/0 019/0 720/0 025/0 691/0 061/0 321/0 

 دینداری اعتقادی

 

 

524/0- 000/0 892/0- 000/0 845/0- 000/0 674/0- 000/0 840/0- 000/0 836/0- 000/0 

 ی دینداری مناسک

 

481/0- 000/0 626/0- 000/0 626/0- 000/0 624/0- 000/0 628/0- 000/0 

 000/0 -454/0 000/0 -434/0 000/0 -347/0 000/0 -347/0  داری تجربی دین

 کتاب  ةمطالع

 

 
347/0- 000/0 340/0- 000/0 329/0- 000/0 

 استفاده از ماهواره 
  

386/0 000/0 367/0 000/0 

های  فاده از شبکهاست
 اجتماعی 

  415/0 000/0 

R 198/0 253/0 290/0 615/0 633/0 642/0 763/0 785/0 802/0 

R Square 036/0 069/0 096/0 316/0 378/0 397/0 448/0 514/0 603/0 

Adjusted 

 R Square 
035/0 063/0 094/0 314/0 376/0 395/0 446/0 

513/0 601/0 
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 شنهادهایو پ یریگجهینت. 5

. شررد  مطالعررهدختررر و پسررر    یو نگرش دختران به دوست  یمصرف فرهنگ  انیرابطة م  ق،یتحق  نیا  در
دختررران بررود.   انیدختر و پسر در م  ینگرش مثبت به دوست  یباال   وعیتأمل، شقابل  یهاافتهیاز    یکی
مورد مطالعه  دختران -پنجمکیکمتر از   یعنی-کنندگان  درصد از شرکت  8/19  فقطنشان داد    هاافتهی

 یزنرردگ ةدر عرصرر   هایدوست  نیا  یمنف  یامدهایند که با توجه به پرروابط دا  گونهنیبه ا  ینگرش منف
 به جوانان را  یبخشیاست که ضرورت آموزش و آگاه  یزنگ خطر  نیا  ی،و اجتماع  یخانوادگ  ،یفرد

به  شیاز جمله گرا ،مدرن ةعدر جام دیجد وابطو ر  میمفاه  شیدایتوجه داشت که پ  دی. بادهدنشان می
و سررن ازدواج  اندازدیم ریخانواده و ازدواج را به تأخ  لیروابط آزاد دختر و پسر، تشک  شیو افزا  یدوست
 & DeSilva, 1997; Rose, 2001; Oppenheimer, 1988; Mayer) دهرردیم شیرا افررزا

Winship, 1991; Rashad et al., 2005; Rashvand Sorkhkouleh, 1397; Khalajabadi 

Farahani & Shojaei, 1392; Zareshahabadi & solimani, 1391; Ahmadi, 1389; 

Movahed et al., 1386; Movahed & Abbasi Shovazi, 1385; Khalajabadifarahani 

& Mehryar, 1389.) انیرر در م ندهیانگرش فز رییتغ نیا یهاشهیعلل و ر قیدق ییشناسا رو،نیاز ا 
و   یفرر یک  قیرر و عم  قیدق  قاتیبه انجام تحق  ازین  ی،بعد  یاصالح  ای  رانهیشگیو مداخالت پ  ینسل کنون

 دارد.  شناسانه یآس
قشررر جرروان جامعرره اسررت. براسرراس  انیرر کترراب در م ةمطالع نییپا  زانیم  ،یتأمل بعدقابل  ةافتی
 کیرر کمتر از  ساله صفر تا    24-20درصد دختران    60از    شیب  انیمکتاب در    ةمطالع  نیانگیم  ها،افتهی

و  یآگرراه تیرر تقو ،یفرهنگ  راثیبه نقش مطالعه در انتقال م  تیساعت در طول روز بوده است. با عنا
مطالعرره  ةبودن سررراننییپررا  ،یزنرردگ  ریخطررر در مسرر و رفتار درست و کم  شهیاند  یالگوده  ،یخردورز

 ژهیوبه  ؛دارد  انهشناس یآس  قیدق  یبه بررس  ازیاست و ن  یهشدار جد  کینسل جوان،    انیدر م  ژهیوبه
 دارد.  یو چه تبعات شودیم نیگزیجا یگرید یهاتیتوسط چه فعال دیزمان مف نیا دید دیکه با

 گررریسرراله از د  24-20  یسررن  ۀدو جررنس در رد  انیرر م  ینگرش مثبت به روابررط دوسررت  نیبیشتر
 یپختگرر   جادیا  قیاز طر  توانستیکه م  -کتاب    ةمطالع  ،یگروه سن  نیبود. در ا  قیتحق  نیا  یهاافتهی

 نیکمتررر ،سازد لیرا تعد یو نگرش به دوست  کند  تیریجوانان را مد  یتعامالت اجتماع  -بیشتر  یفکر
و  میکه رابطة مسررتق  یمجاز  یاجتماع  یهااستفاده از ماهواره و شبکه  گر،ید  یرا دارد. از سو  نیانگیم

. رابطة مثبت معنادار داردرا  نیانگیم نیبیشتر ،یگروه سن نی، در ااندداشته یمعنادار با نگرش به دوست
(، 1391آور )و دل  ینورواجررهخ  قیرر قرربالً در تحق  یبا نگرش به دوسررت  نترنتیمصرف ماهواره و ا  نیب

و  یی(، مرروال 1394و همکرراران ) انی(، اسررد1393فررر )بخش و دانش(، ترراج1393و همکاران )  یکنعان
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 یو مبررارک  ی(، شرررف1396)  کرروروش یو ن  انیکش(، تخت1395و همکاران )  زادهفی(، شر1394)  یجان
داده شررده اسررت. جرررج   نشان  زی( ن2011و همکاران )  نی( و برسام2010و همکاران )  سی(، را1398)

مخاطبرران از  یسررازدر مفهوم  ینقررش مسررتقل  ونیرر زیتلو  یکرره تماشررا  انرردافتهیدر  زین  (1994)گربنر  
کننررد، باورهررا و  ونیرر زیتلو یماشارا صرف ت  یزمان بیشتر  افراددارد و هرچقدر    یاجتماع  یهاتیواقع
و   یحرر یتفر  ،یهنر  یهاو ثابت در برنامه  مکرر  یهاامیو جامعه، با پ  یزندگدرمورد    شانیهافرضشیپ

نرراظر  یبا محتوا یمجاز یمصرف ماهواره و فضا  بنابراین؛  خواهد شد  ترخوانهم  یونیزیتلو  یسرگرم
 قرار دهد. ریمخالف را تحت تأثبا جنس  ینگرش به دوست تواندیممدرن  یبر سبک زندگ

از بلوغ و   عتاًیباالتر، طب  یسن  ۀبه نسبت دو رد  ،ییاز سو  یگروه سن  نیا  دهدینشان م  هاافتهی  نیا
اسررت کرره   یاگونررههررا بهآن  یمصرررف فرهنگرر   گررر،ید  یبرخوردارند و از سو  یکمتر  یفکر  یپختگ
امر  نی. ادهدیها قرار نمآن اریر اختجامعه را د یو اجتماع  ینید  یمتناس  با هنجارها  یفکر  یمحتوا

 ؛دهدیقرار م  دیرا مورد تأک  یمقطع کارشناس  انیدانشجو  یبرا  ژهیو  یفرهنگ  یزیرلزوم توجه و برنامه
 هستند. لیها مشغول به تحصکشور ما در دانشگاه ةسال 24-20 دختراناز   یاعداد عمدهچرا که ت

 یکی کنند،یصرف م مجازی یکه جوانان در فضا یادیز اریبه وقت بس  تیو با عنا  هاافتهیتوجه به    با
و   ازیرر ارزشمند متناس  با ن  یمحتوا  دیتول  تواندیم  یفرهنگ  تیریمداخله و مد  راهبردهای  نیتراز مهم

 یکرره فضررا  رسرردیکه به نظر م  یکنون  تیدر وضع  ژهیوباشد؛ به  مجازی  ینسل جوان در فضا  ةقیسل
آمرروزش   نیقرار دارد. همچنرر   یارهاشده  تیر ما بیشتر در وضعدر کشو  یاجتماع  یهاو شبکه  مجازی

و  یمجرراز یاجتمرراع یهااسررتفاده از شرربکه  راتینوجوانان و جوانان از تأث  یسازو آگاه  یاسواد رسانه
 .شودیم شنهادیها پدر مدارس و دانشگاه ،یو سبک زندگ یفرهنگ ةماهواره بر ذائق

 انیرابطة عکس دارد. اسررد ،یبا نگرش به دوست  زین  یارندید  زانیاست که م  نیا  گریمهم د  ةافتی
 یو نگرش معنررو  ینداریبودند که باالتربودن د  افتهی( هم در1395)  یمحمد( و آقا1394و همکاران )
 ادیرر   زیرر عامل کنترل غرا  ةمثاببه  ینداریهم از د  یهمراه است. روستوسک  یبه دوست  تریبا نگرش منف

زودهنگام را مهار   یو روابط جنس  اندازدیم  قیرا به تعو  یجنس  زیغرا  یکه شروع ارضا  یعامل  کند؛یم
 .کندیم

مهم و اثرگذار بر نگرش دختران به   یریمتغ  ینداریمشخ  شد د  نکهیعالوه بر ا  ،قیحقت  نیا  در
 زیرر با نگرش به رابطررة دوسررتی ن ینداریرابطة ابعاد مختلف د یدختر و پسر است، بررس  یروابط دوست

 یبرر تجر  ینررداریو د  یمناسررک  ینرردارید  ،یاعتقرراد  یندارید   ،یترتابعاد، به  نیا  انینشان داد که از م
 زانیرر م یرهررایانررد و متغدختررر و پسررر بوده یمثبت به روابط دوسررت نگرش از  یتریقو  یهابازدارنده
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 تیرر اهم یدر مراترر  بعررد   یترتکتاب به  ةاستفاده از ماهواره و مطالع  ،یاجتماع  یهااستفاده از شبکه
 ند.راقرار د

به حضور و نظارت  یباور قو  ن،ید  هایدستور  یو ضرورت و کارآمد  کتایبه خداوند    مانیا  درواقع،
و نظام جررزا و پرراداش در جهرران آخرررت   قیدق  یاعتقاد به نظام حسابرس  نیخداوند بر اعمال و همچن

مخررالف و   نسجرر از گناهان از جمله ارتباط با    یقو  ۀو بازدارند  یدر زندگ  یمؤثر  ۀدهندجهت  تواندیم
ممکررن  یاسررت؛ گرچرره گرراه ینداریز دا یاهم نشانه ینیبه آداب و مناسک د  یبندینامحرم باشد. پا

. ردیرر انجررام گ  یاشررهیو کل  یصورت عادتبه  اناًینباشد و اح  یاست لزوماً همراه با اعتقادات کامل و قو
کرررده اسررت.  مررلع تریقررو یدر رابطه با کنترل نگرش به دوست  یاعتقاد  یندارید  ریمتغ  ترتی بدین
نقش آن نسرربت برره   نکهیا  یول  ،رابطه داشته است  یبا نگرش به دوست  زین  یتجرب  یندارید  ت،یدرنها
باشد که اگر احساسررات و عواطررف  نیاز ا یتر بوده است، ممکن است ناشکمرنگ  ینداریابعاد د  ریسا
برره  قیرر و دق یکاف یبندیلزام و پاو ا  ریناپذخلل  یهمراه با نظام اعتقاد  یول  ،در فرد پررنگ باشد  ینید

برراز  یو ضررداخالق ینیضرردد  یرفتارهررا  یبرخ  هیتوج  ینباشد، ممکن است راه را برا  ینید  یاهدستور
با نگرررش برره   یصورت منفرابطه را به  نیتریآن قو  یهاو تمام مؤلفه  یندارید  هانیبگذارد. با تمام ا

 اند.داشته  یدوست

سکونت بررر نگرررش   ظلو منطق  التیسن، تحص  یرهایمتغ  ریثتأ  ،یندارید  ریبا ورود متغ  نیهمچن
 نیرر . در ادهنرردیخررود را از دسررت م  یمعنررادار  رهایمتغ  نیو ا  ردیگیقرار م  ریتحت تأث  زین  یبه دوست

 ةداشته باشد و سرراکن کرردام منطقرر  یالتیباشد، چه تحص یفرد در چه گروه سن  نکهیصورت، فارغ از ا
 یمجرراز  یهاشبکه  حال،نی. درعقرار دهد  ریها را تحت تأثاثر آن  دتوانیم  یندارید  ریباشد، متغ  هرانت

روابررط  تیریمررد یچگررونگ  ةنرر یدو اصل مهررم را در زم  افتهی  نیو ماهواره همچنان اثر خود را دارند. ا
 میتحکرر  ژهیوبه ینید تیو ترب یا: آموزش سواد رسانهدهدیقرار م دیجوانان مورد تأک انیدر م  یدوست

مستحکم و اثربخش  یرابطة قلب زیو ن ینیبه الزامات د یبندیخود پا ةنوبامر به نیه اک ینیاعتقادات د
 با خداوند را به همراه خواهد داشت.

کارآمدتر و مؤثرتر نسررل جرروان از   ینید  تیترب  یبرا  یزیرپژوهش، برنامه  گرید  شنهادیپ  ن،یبنابرا
درمورد حفرر    ییهااز جمله آموزه  یاخالق  یهاپر از آموزه  ینید  میتعالاست.    یو نوجوان  یدوران کودک

و معرراد   دیرر توح  هو اعتقاد برر   مانیو ا  ینید  یکه باورها  یاگونهبه  ؛همجنس استریبا غ  یارتباط  میحر
 ۀزیرر (، انگیو نظام جررزا و پرراداش الهرر   یقیدق  یوجود نظام حسابرس  ،یاله  ریناپذ)حضور و نظارت خلل

 در  تریقررو  یکنترلرر   خررود  نیو هم  آوردیوجود مافراد بهرا در    یقدرتمند  یو التزام عمل  یدارشتنیخو
 ی. البترره بررراکنرردیم  اهمفررر  یرونیناظر ب  ابیدر غ  یپرخطر را حت  یرفتارها  ترحیصح  تیریمد  ةنیزم
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همررراه بررا   ینداریجامعه الزم است که پرورش د  یاجتماع  یاخالق  یاز هنجارها  یقو  ینید  یبانیپشت
 باشد.  یو محبت اله یاقناع عقل
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