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مقدمه
در سالهاي اخیر مسئوالن ذيربط درخصطو

اسطفااد از مطاهوار برخوردهطاي

مفااوتی داشفهاند .در دور هایی برخورد شدید و جمط آوري و جریمطه و مجطازا
افراد و خانواد هاي داراي ماهوار را بهشد پیگیري کرد و در مقطاعیی دیگطر بطا
مسامحه از کنار آن گذشفهاند .به هرحال چنین رففارهایی نشاندهند فقدان رویکرد
روشن دربار مواجهه بطا مطاهوار در ایطران اسط
برخوردهاي سخ

هیچگا نفوانسفه اس

و همچنطین نشطان مطیدهطد کطه

را حلی مناسب براي مقابلطه بطا تطاییرا

منای ماهوار باشد (رفییی .)1390
شبکههاي تلویزیونی ماهوار اي یکی از مهمترین ابزارهاي مورد اسفااد دشمنان
دین و آزادگی در جهان اس  .هدف از را اندازي این شبکهها تاییرگطذاري بطر افکطار
باورها و رففارهاي دینداران ترویج فرهنگ و منش غربی سکوالریسم و زمینهسطازي
براي پذیرش برتري و حاکمی

آنان بر جهان اس ؛ به همین دلیل عی سالهاي اخیطر

به تاسیس صدها شبکه تلویزیونی اقدام شد اس که شبانهروزي برنامههاي گوناگونی
را پخش میکنند (شکربیگی  .)1391کنفرل نکردن محفواي بسطیاري از ایطن شطبکههطا
سبب انفقال اعالعا زیاد (و بیضا غیرضروري) به جوانان میشود.
البفه باید توجه داشط

والطدین الگطوي اصطلی رففطار فرزنطدان هسطفند پطس

درصور تمایل و اسفااد آنها قُبح تماشاي این برنامهها کاهش مییابطد و پطذیرش
آنها راح تر حاصل میشود (آزاد  .)1390بنابراین تماشاي زیطاد مطاهوار گطرایش
افراد را در تقابل با ارزشها و هنجارهاي پذیرففهشد قرار میدهد که بیضا در تضاد
اس  .این امر موجب هنجارگریزي در میان گرو هاي اجفماعی بهویژ نسل جوان را
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فراهم مطیکنطد .علطیرغطم ممنوعیط هطاي قطانونی از حضطور مطاهوار در منطزل
پاسخگویان مد قابلتوجهی میگذرد و جوانان وق

زیادي را صرف تماشاي این

برنامهها میکنند (ینایی  .)1393درنفیجطه بهطر گیطري از فنطاوريهطاي پیشطرففه در
برنامههاي شبکههاي تلویزیونی ماهوار اي و افزایش روزبه روز جطذابی هطاي آنهطا
جوانان به ناهنجاريهطا و رففارهطا مفضطاد بطا ارزشهطا جامیطه

باعث شد اس

خویش روي آورند .کشورهاي غربی ازعریق این برنامطههطا ابیطاد مخفلط

هویط

جوانان اعم از دینی اجفماعی فرهنگی سیاسی و امنیفی را هطدف قطرار داد انطد امطا
یکی از مهمترین آنها بید اجفماعی اس

که سایر ابیاد را هم تح تاییر قرار میدهد

(سلیمی .)1390
سرمایهگذاري تبلیغاتی بسیار گسفرد اي در رسانههاي گروهی غرب صطور
می پذیرد و ساالنه هزاران آگهی خوشآبورنگ درزمینه مشروبا

الکلی ازعریطق

ماهوار ها نشان داد میشود (عریضی و همکاران  )1394و همچنین غرب بطه ایطن
نفیجه رسید اس

که تا وقفی زن و شوهر در خطانواد سطنفی بطه هطم وفادارنطد و

رواب در محدود خانواد منحصر میشطود نمطیتوانطد خطانواد سطنفی را از هطم
بپاشد .بههمیندلیل یکی از اصلیترین شگردهاي آنها براي بههطمریخطفن خطانواد
سنفی ترویج خیان
خیان
اس

همسران به یکدیگر و عطادي جلطو دادن آن اسط

زن به شوهر مخصوصا اگر زن مفوجه شد شطوهرش بطه او خیانط
یک حق مسلم و عبییی بداند که او هم به شوهر خیان

بهشد

بطهویطژ
کطرد

کرد و انفقام بگیرد؛

در سریالها این موضوع را تبلیغ میکنند .اگر زنی در محطدود ارتباعطا

خود آن قید وفاداري را کنار زد دیگطر نمطیتوانطد همسطر و مطادر خطوبی باشطد.
دراینصور

خانواد اي بهوجود نمیآید (شکربیگی  .)1391همچنین یکی دیگطر

از آیار شبکههاي ماهوار اي ترویج بیقیدي و بیبندوباري در رواب جنسی اسط .
لذا در این تحقیق از بین ناهنجاري هاي مخفل

به چهطار مولاطه عطالخ خیانط

رواب جنسی و اعفیاد پرداخفه شد اس  .مقاله حاضر بهدنبال پاسخگویی به ایطن
سوال اس

که چه رابطهاي بین میزان اسفااد از شبکههاي ماهوار اي فارسطیزبطان

و ناهنجاريهاي اجفماعی در بین جوانان شهر اردبیل وجود دارد؟
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فرضیههای تحقیق
فرضیه کلی

 بین میزان اسفااد از شبکههاي ماهوار اي فارسیزبان با ناهنجاريهاي اجفمطاعیجوانان شهر اردبیل رابطه میناداري وجود دارد.
فرضیههای جزیی

 بین میزان اسفااد از شبکههاي ماهوار اي فارسیزبان با اعفیاد به مشطروباالکلی جوانان شهر اردبیل رابطه میناداري وجود دارد.
 -بین میزان اسفااد از شبکههاي ماهوار اي فارسطیزبطان بطا خیانط

در بطین

جوانان شهر اردبیل رابطه میناداري وجود دارد.
 بین میزان اسفااد از شبکههاي مطاهوار اي فارسطیزبطان بطا روابط جنسطیجوانان شهر اردبیل رابطه میناداري وجود دارد.
 بین میزان اسفااد از شبکههاي ماهوار اي فارسیزبان با عالخ جوانان شطهراردبیل رابطه میناداري وجود دارد.
اهداف تحقیق
 تییین رابطه بین میزان اسطفااد از شطبکههطاي مطاهوار اي فارسطیزبطان بطاناهنجاريهاي اجفماعی جوانان شهر اردبیل.
 تییین رابطه بین میزان اسفااد از شبکههاي ماهوار اي فارسیزبان با اعفیطادبه مشروبا

الکلی جوانان شهر اردبیل.

 تییین رابطه بین میزان اسفااد از شبکههاي ماهوار اي فارسیزبان با خیاندر بین جوانان
 تییین رابطه بین میزان اسفااد از شبکههاي ماهوار اي فارسیزبان با روابطجنسی جوانان
 تییین رابطه بین میزان اسفااد از شبکههاي ماهوار اي فارسیزبان با عطالخجوانان
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پیشینه تحقیق
آزور ( )1395تحقیقی بطا عنطوان بررسطی میطزان تطاییر شطبکههطاي مطاهوار اي بطر
آسیبهاي اجفماعی و خانوادگی در بین شهروندان بجنوردي و به روش پیمایشطی
انجام داد اس  .جامیه آماري پژوهش شامل 45729خانوار بجنوردي اس  .نفطایج
حاصله بیانگر آن اس

که بین میزان اسفااد از مطاهوار و آسطیبهطاي اجفمطاعی و

خانوادگی رابطهاي مینادار و مثب

وجطود دارد؛ همچنطین بطین مولاطه هطاي فرعطی

پژوهش (رواب زناشویی رواب والطدین و فرزنطدان انسطجام خانوادگی مناسطبا
خانوادگی و رواب نامشروع) با میزان اسفااد از ماهوار رابطه میناداري وجود دارد.
نفایج تحلیل رگرسیون نشان داد که میزان مینیداري تمامی مفغیرهطا کوچطکتطر از
عدد اسفاندارد  0.05به دس
آسیبهاي

آمد که بیانگر آن اس

که تمامی مولاه هطا بطر مفغیطر

اجفماعی و خانوادگی ایرگذار هسفند.

محمدي و همکاران ( )1392پژوهشی با عنطوان امنیط

فرهنگطی شطهروندان

سنندجی در پرتو هجوم نرم کانالهاي ماهوار اي انجام داد اند .تحقیق ذکرشد بطا
روش پیمایشی در بین شهروندان سنندجی و با بهر گیري از ابزار پرسشطنامه 133
نار از شهروندان باالي  10سال شهر سنندج را مورد پیمایش قرار داد اس  .نفایج
مطالیه نشان داد که هرچه میزان اسطفااد از کانطالهطاي مطاهوار اي بیشطفر باشطد
میزان اعفقادا

مطذهبی ضطیی تطر و نگطرش بطه حجطاب از ارزشهطاي ایرانطی-

اسالمی فاصله گرففه اس  .میزان تاییرا

کانال هاي ماهوار اي در هر دو جنس بطه

یک انداز اس  .با افزایش سن نیز میزان تطاییرا
یاففه اس  .درنهای
ارزشی با تغییر هوی
میتواند امنی

کانطال هطاي مطاهوار اي کطاهش

پژوهش یادشد به این نفیجه رسید اسط

کطه ایطن تغییطرا

افراد که به عنوان پایه مناف و رففار فرد محسوب مطی شطود

فرهنگی و اجفماعی شهروندان سنندجی را تهدید کند.

زمانی( )1391تحقیقی با عنوان بررسی نقش ماهوار بر نظم اجفماعی انجطام داد
اس  .روش تحقیق از نوع پیمایشی بود شیو نمونهگیري خوشطهاي و حجطم نمونطه
 400نار بود اس  .چارچوب نظري پژوهش اسطفااد از نظریطه امپریالیسطم فرهنگطی
بود اس  .یاففههاي تحقیق نشان داد که تماشاي ماهوار موجب تضیی

هوی ملی
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و کاهش رعای

شیائر مذهبی بهعنوان مولاههاي ایجاد بینظمی اجفماعی اس

.

امیططري و همکططاران ( )1390تحقیقططی بططا عنططوان بررسططی رابطططه اسططفااد از
شبکه هاي ماهوار اي و گرایش بهر برداران به آسیب هاي اجفماعی در بین جوانطان
شهر کرج با روش پیمایشی انجام داد اند .جامیه آماري این پژوهش جوانطان شطهر
کرج و تیداد نمونه برابر با  314نار بود اس  .پژوهش مذکور با تکیه بر نظریههاي
رویکرد اسفااد و خشنودي و نظریه نگرش نو به بررسی تاییر ماهوار بطر

کاش
گرایشا

آسیبزاي جوانان پرداخفه اسط  .نفطایج نشطان داد کطه بطین گطرایش بطه

آسیبهاي اجفماعی با میطزان اسطفااد نطوع اسطفااد و میطزان اعفمطاد بطه مطاهوار
همبسفگی میناداري وجود دارد.

رضایی و کالنفري ( )1390پژوهشی با عنوان خطوانش مخاعبطان سطریالهطاي
شبکههاي ماهوار اي فارسی وان پدید آورد اند .همذا پنداري عامطل قدرتمنطدي
در تماشاي این سریالهاس

و وضیی

واقیی زندگی تماشطاگر بطا مطفن تصطویري

موضوع مجادله تماشاگران اس  .نفایج پژوهش نشان میدهد کسانی که بهنحوي این
سریالهاي ماهوار اي را میبینند در رواب خانوادگی دچار مشطکلهطاي بیشطفري
نسب

به کسانی هسفند که این برنامهها را نمیبینند.
دیوبند و همکاران( )1392پژوهشی با عنوان تاییر برنامطه هطاي مطاهوار اي بطر

نگرش جوانان به رواب نامشطروع انجطام داد انطد .روش اجطراي پطژوهش از نطوع
پیمایش بود اس

که در بین  314نار از مردان و زنان ساکن شهر یطزد پرسشطنامه

تکمیل شد اس  .نفایج نشان داد کطه تاطاو

مینطاداري بطین اسطفااد کننطدگان و

غیراسفااد کنندگان از برنامه هاي ماهوار اي ازنظر نگرش نسب

به رواب نامشطروع

مشاهد میشود .افرادي که از برنامههطاي مطاهوار اي خطارجی اسطفااد کردنطد در
مقایسه با کسانی که اسفااد نمیکردند با برقراري رابطه نامشروع موافقتر بود اند.
دانش ( )1392در پژوهشی با عنوان الگوي مصرف شطبکههطاي مطاهوار اي بطه
بررسی اشکال مصرف شبکههاي ماهوارهاي فارسی زبان بر جوانان پرداخفطه اسط
این تحقیق با روش پیمایشی صور
پژوهش به این صور اس

گرففه اس  .نفایج کلی به دس

آمطد از ایطن

که دخفران جوان به دلیل شرای سطنی و دور بلطو و

.

رابطه استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان با ناهنجاریهای اجتماعی 85

رشد جسمی و تغییرا فکري و احساسی تمایل زیادي به داشفن ماهوار و اسطفااد
از شبکههاي تلویزیونی آن دارند .اعضاي اصلی خانواد (والدین)که کنفرل و هدای
خانواد را برعهد دارند نیز در تامین خواسفه جوانان و تهیه آنطفن مطاهوار اي نقطش
مهمی دارند .میموالپدران و مادران نیز این تمایل را دارند و این امطر سطبب تهیطه و
اسفااد از آن در حضور فرزندان میشود.
صاري شالی ( )1392پژوهشی با عنوان نقش شبکههاي ماهوار اي فارسیزبان
بر ساخفار خانواد و بطا اسطفااد از روش پرسشطنامه انجطام داد اسط  .یاففطههطاي
تحقیق ایشان نشان داد که ساخفار خانواد هایی که از شبکههاي ماهوار اي اسطفااد
نمیکنند در مقایسه با خانواد هایی که از این شبکهها اسطفااد مطیکننطد اسطفحکام
بیشفري دارند .همچنین نفایج نشان داد با افزایش میطزان اسطفااد از ایطن شطبکههطا
ساخفار خانواد کمی شکنند تر میشود .البفه با کنفرل مفغیرهاي تیدیلگر مشطخ
شد درصورتی که خانواد هاي ایرانی همسان همسري سطبک زنطدگی مفناسطب بطا
فرهنگ خودي دینداري و تاکر تقسیم کار دموکراتیطک در خطانواد داشطفه باشطند
میزان تاییر منای شبکه هاي ماهوار اي کاهش مطی یابطد( .مزیطدي شطرف آبطادي و
همکاران 1393؛ خالدي  1394و شاعریان و همکاران .)1395
چارچوب نظری تحقیق
نظریه کاشت گرنبر

در میان نظریههایی که به آیار درازمد رسانهها پرداخفهاند حق تقدم با نظریه کاش
گرنبر )1994( 1اس

که به آیار تدریجی و درازمد رسانهها به ویژ تلویزیطون بطر

شکلگیري تصویر ذهنی مخاعبان از دنیاي اعراف و ماهومسطازي آنطان از واقییط
اجفمطاعی تاکیطد مطیکنطد .شطاهد اصطلی بطراي نظریطه کاشط
سیسفماتیک تلویزیون آمریکا به دس

از تحلیطل محفطواي

آمد که عی چندین سال مفوالی توس گرنبر

و همکارانش انجام شد اس  .گرنبر اسفدالل میکنطد کطه اهمیط

رسطانههطا نطه در

تشکیل تود بلکه در خلق را هاي مشفرک انفخاب و نگریسفن به رویدادهاس

که با

1. Gerbner, J. 1994.
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اسفااد از نظامهاي پیام مبفنی بطر فنطاوري عملطی مطیشطود و بطه را هطاي مشطفرک
هایی

نگریسفن و فهم جهان می انجامد .درواق رسانهها بهویژ گرایش دارند روای

یکسان و نسبفا مورد وفاخ از واقییطا اجفمطاعی را ارائطه و مخاعبطان خطود را نیطز
سازگار با آن فرهنگپذیر کنند (مک کوایطل .)99 :1385 1نفطایج بطهدسط

آمطد از

تحقیق گرنبر نشان میدهد که تلویزیون جایگا محوري در زندگی روزمر انسانهطا
پیدا کرد که منجر به غلبه آن بر محی نمادین انسطانهطا شطد اسط
درمورد واقیی

جاي تجربه شخصی و سایر وسایل شناخ

و پیطامهطایش

جهان را گرففه اسط .

به نظر گرنبر پیام تلویزیون از جنبههاي اساسی از واقییا فاصله دارد امطا بطهخطاعر
تکرار دائمیاش نهایفا بهعنوان دیدگا مورد وفطاخ جامیطه پذیرففطه مطیشطود (مطک
کوایل  .)400 :1385او همچنین یادآوري میکند که بینند عادي چهطار سطاع

در

روز تلویزیون تماشا میکند اما بینند پرمصرف از ایطن هطم بیشطفر تماشطا مطیکنطد.
نظریهپردازان کاش

اسفدالل میکنند کطه تلویزیطون ایطرا

درازمطد

تطدریجی و

غیرمسفقیم اما مفراکم و انباشفی دارد .آنها تاکید میکنند که تماشاي زیاد تلویزیون به
عنوان کاش

نگرش هایی دید میشود که بیشفر با جهانی که برنامههاي تلویزیطونی

به تصویر میکشند هماهنگ اسط

تطا بطا جهطان واقیطی (مهطديزاد )66 :1391؛

(جیاري 1395؛ مخفارپور قهرودي 1393؛ ففحی و مخفارپور .)1393
نظریه جبرگرایی رسانهای مک لوهان

نظریه مک لوهان 2که از آن تح عنوان نظریه جبرگرایی رسانهاي 3یاد میشود یکی
از ایرگذارترین نظریه هاي رسانه اس  .مک لوهان بطا بیطان جملطه کوتطا و مطوجز
رسانه پیام اس

رویکردي نوین به رسانهها عرضه داشط  .بطه بطاور او هریطک از

رسانه ها بر کارکرد یک یا چند حس از حواس ما تاییر میگذارنطد .او تلویزیطون را
رسانه اي دیداري شنیداري و بساوایی (المسهاي) می داند و میفقد اس
زندگی ما را دوبار بهصور

تلویزیطون

قبیلهاي درخواهدآورد .ما بر ایر تلویزیون از دول

-

1. Mc Quail,D. 2006.
2. McLuhan, M. 1998.
3. Media Determinism theory
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مل هاي مجزا دور شد و یک دهکد جهانی خواهیم داش

(سطوربن و تانکطارد

.)394 :1381
از نظر مک گوایر 1مهمترین تاییرا

مطلوب رسانهها شامل :تاییر بر الگوهطاي

مصرف رففار ري دادن افزایش آگاهی هاي عمومی و بهبود رففار عمومی تغییر و
بهبود سبک زنطدگی تلقطین ایطدئولویي و تیلطیم آمطوز هطاي مخفلط
اجفماعی اس  .همچنین مهمترین تاییرا

سیاسطی و

نامطلوب رسانهها شامل :افطزایش رففطار

پرخاشگرانه ترویج آرمانها و گرو هطاي مبفطذل گسطفرش اندیشطههطاي قطالبی و
کلیشهاي ترویج رففارهاي نامناسب جنسطی و ایجطاد فراینطدهاي فکطري نامفیطادل
اس .
بهعورخالصه میتوان نفیجه گرف

همه نظریهپردازانی کطه در ایطن بخطش از

آنها سخن به میان آمد میفقدند رسانهها بهویطژ رسطانههطاي دیطداري و شطنیداري
قادرند بر اندیشه ها زندگی و الگوهطاي رففطاري مخاعبطان تطاییر بگذارنطد لطیکن
همانگونه که نشان داد شد بین صاحبنظران بر سر میزان تاییر رسانهها اتااخنظطر
جامیی وجود ندارد .برخی میفقدند رسانههطا تطاییري شطگرف قطوي بطیبطدیل و
بی رقیب بر اندیشه و رففار مخاعبان بر جاي میگذارند .درحالی که برخی دیگر از
نظریهپردازان بر ایرِ تیدیلیاففه رسانهها میفقدند .ازنظر آنطان عوامطل و مفغیطرهطاي
فططردي محیطططی و اجفمططاعی قادرنططد تططاییرا

رسططانههططا را دسططفخوش تغییططر

سازند(.جبرییلی 1395؛ غالمیلی عهرانی 1395؛ باصطري 1395؛ بطاقري و مقطدم
فر  1393و کمال الدینی .)1389
مدل مفهومی تحقیق
چارچوب نظري این تحقیق برپایه مدل ماهومی ارائطهشطد اسط

کطه رابططه بطین

مفغیرهاي مورد بررسی در این تحقیق را بهفر نمطایش مطی دهطد .مفغیرهطاي مطورد
بررسی در این تحقیق ناهنجاريهاي اجفماعی شامل خیان
الکلی رواب جنسی و عالخ اس

اعفیطاد بطه مشطروبا

که مدل ماهومی ارائهشد به صور

زیر اس :

1. McGuire, W. 2010
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شکل  .1مدل مفهومی تحقیق(منبع :محققان تحقیق)

روششناسی تحقیق
این پژوهش توصیای تحلیلی از نوع پیمایشی اس  .در این پژوهش زمطان اسطفااد از
شبکههاي ماهوار اي فارسیزبان بهعنوان مفغیر پیشبین و ناهنجطاريهطاي اجفمطاعی
به عنوان مفغیرهاي مالک درنظر گرففطه شطد اسط

بنطابراین تحقیطق حاضطر از نظطر

دسفیابی به هدف از نوع کاربردي و از لحاظ جم آوري اعالعطا

پیمایشطی اسط .

جامیه آماري شامل تمامی جوانان باالي  18سال شهرسفان اردبیطل اسط

کطه تیطداد

تقریبی آن در سال  1394 -95برابطر بطا 115000ناطر اسط  .در ایطن تحقیطق بطراي
نمونهگیري از روش نمونهگیري هدفمند اسفااد شد؛ بطه ایطن مینطا کطه اعالعطا از
افرادي گردآوري شد که بینند ماهوار هاي فارسیزبان بودند و با اسطفااد از فرمطول
کوکران  371نار به عنوان حجم نمونه تییین شد .از آنجایی که ایطن تحقیطق در نطوع
خود جدید اس
بخش اس

از پرسشنامه محقق ساخفه اسفااد شد که این پرسشنامه شامل سطه

که بخش اول شطامل مشخصطا

سواالتی براي سنجش مد

فطردي پاسطخگو و بخطش دوم شطامل

زمان اسفااد از شبکههاي فارسیزبان توس پاسطخگو و

بخش سوم شامل سواالتی در مطورد تطاییر شطبکههطاي فارسطیزبطان مطاهوار اي بطر
ناهنجاريهاي اجفماعی (اعفیاد به مشروبا

خیان

رواب جنسی و عطالخ) اسط .

در این پژوهش براي بررسی اعفبار پرسشنامه از اعفبار صوري اسطفااد شطد بطه ایطن
صور که پرسشنامه موردتایید اسفاد راهنما و تیدادي از مفخصصان علوم اجفمطاعی
و رففاري قرار گرف  .براي سنجش پایایی پرسشنامه مقدماتی  30نسخه آن بطین 30
نار از افراد نمونه توزی شطد و پطس از آن بطا اسطفااد از ضطریب آلاطاي کرونبطا
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ضریب پایی  0/90بهدس
تجزیه تحلیل اعالعا

آمد که بیانگر همسانی درونی و قوي بین سواال

اسط .

ازعریق برنامه  SPSSانجام شد و در آمار توصیای از میطانگین

و انحراف اسفاندارد و براي آزمون فرضیههطا در آمطار اسطفنباعی از روش همبسطفگی
پیرسون و تحلیل رگرسیون اسفااد شد.
یافتههای تحقیق
یافتههای جمعیتشناختی

براساس نفایج بهدس آمد  19.43درصد از اعضاي نمونه آمطاري داراي سطن بطین
 20تا  24سال هسفند در حالی که  40.44درصد افراد  20تا  29ساله و  34درصطد
نیز افراد  30تا  35ساله هسفند؛ لذا بیشفرین تیداد افراد نمونه آمطاري را افطراد بطین
 29-20سال تشکیل میدهند.
در ارتباط با سطح تحصیال

پاسخگویان بیشفرین فراوانی مربوط بطه گطرو

لیسانس با  54درصد و کمفرین حجم گرو نمونه مربطوط بطه افطراد داراي مطدرک
دیپلم با  7.55درصد اس .
توزی فراوانی گرو نمونه براسطاس جنسطی

نشطان داد کطه  35درصطد گطرو را

مردان و  65درصد گرو را زنان تشکیل میدهند .بنابراین بیشفرین حجم نمونطه شطامل
زنان اس  .همچنین توزی فراوانی گرو نمونه براساس وضطیی

تاهطل نشطان داد کطه

افراد مجرد  43.40درصد و مفاهلین  56.60درصد را به خود اخفصا

داد اند.

یافتههای توصیفی

یاففه هاي تحقیق نشان داد که  302نار از پاسخگویان بینند برنامههاي مطاهوار اي
فارسیزبان هسفند و فق  69نار بینند آن نبود اند که براساس پاسخهاي موجطود
در پرسشنامه این تیداد به دالیل مذهبی و عدم نداشفن دسفگا مطاهوار بیننطد آن
نبود اند .همچنین 150نار از پاسخگویان بیشفر از دو سطاع
نار بین  1الی  2ساع

و  62نار کمفر از یک ساع

در روز بیننطد و 90

و  69ناطر نیطز اصطال بیننطد

برنامههاي شبکههاي فارسیزبان نبود اند .بیشفر افطراد مطورد بررسطی بیشطفر از دو
ساع

در روز بینند برنامههاي ماهوار اي بود اند.
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90

همچنین 200نار از پاسخگویان بینند شبکه جم تی وي و  150ناطر بیننطد
فارسی وان و  159نار بینند شبکه بی بی سی و  200نار بینند سایر شطبکههطاي
فارسیزبان ماهوار اي بود اند .بنابراین بیشفر افراد مورد مطالیه در میان شبکههطاي
ماهوار اي بینند شبکه جم تی وي بود اند.
نفایج نشان میدهد که  86نار از حجم نمونه در ساعا  6الی  14و  90ناطر در
ساعا

 14الی  18و  203نار در ساعا

 18الی  24و  130نار در سطاعا

 24الطی

6صبح بینند برنامههاي شبکههاي فارسیزبان بود اند .بنطابراین بیشطفر افطراد اوقطا
شبانگاهی خود را با تماشا کردن شبکههاي ماهوار اي فارسیزبان میگذرانند.
بررسی مفروضهها
براي انفخاب آزمون درس

براي تحلیطل فرضطیههطا ابفطدا بایطد از توزیط آمطاري

مفغیري که مورد آزمون قرار میگیرد اعمینان حاصل کرد .به عبطار

دیگطر بایطد

به بررسی نرمال بودن توزی آماري مفغیرها اقدام کرد .براي بررسی توزیط آمطاري
مفغیرها از آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف اسفااد شد اس .
جدول  .1آزمون نرمال بودن توزیع دادههای مورد بررسی

آمارهها
متغیرها
تماشای شبکههای ماهوارهای
مدت زمان
ساعات تماشا
انواع شبکهها
ناهنجاریهای اجتماعی
خیانت
روابط جنسی
اعتیاد به الکل
طالق

تعداد

میانگین

انحراف معیار

آمارهK-S

احتمال آمارهK-S

371
371
371
371
371
371
371
371
371

2.48
2.148
2.002
2.878
2.78
2.549
2.856
3.124
2.985

0.501
0.535
0.511
0.754
0.701
0.748
0.722
0.506
0.526

1.02
0.845
1.11
0.685
0.784
1.06
0.635
0.867
0.856

0.117
0.373
0.147
0.425
0.373
0.147
0.465
0.412
0.411

نفایج جدول  1آزمون نرمال بودن مفغیرهاي پژوهش را نشان میدهد و همطانعطور
که مشاهد میشود فرض نرمال بودن توزی نمرا
برقرار اس

و میتوان بطراي آزمطون فرضطیا

براي همه مفغیرهطاي پطژوهش

مططر شطد از روشهطاي آمطاري

پارامفریک (همبسفگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) اسفااد کرد.
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آزمون فرضیهها
جدول  .2تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان برای بررسی میزان پیشبینی متغیرهای ناهنجاریهای اجتماعی
ازطریق میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان

ضرایب غیراستاندارد

متغیر
میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای
فارسیزبان

ضرایب استاندارد

B

خطای استاندارد میانگین

Beta

0/08

0/03

0/24

T

سطح
معناداری

2/32

0/02

باتوجه به جدول  2که نفایج تحلیل رگرسیون چندگانطه همزمطان بطراي پطیشبینطی
مفغیرهاي ناهنجاري اجفماعی ازعریق مد
فارسی زبان را نشان می دهد :مفغیر مد

زمان تماشطاي شطبکههطاي مطاهوار اي

زمان با =B0/ 08و سططح مینطاداري 0/02

قادر به پیشبینی ناهنجاريهاي اجفماعی اس .
آزمون فرضیه اصلی :بین میزان اسفااد از شبکههاي ماهوار اي فارسطیزبطان
با ناهنجاريهاي اجفماعی در میان جوانان شهر اردبیل رابطه میناداري وجود دارد.
جدول  .3میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان و ناهنجاریهای اجتماعی در میان جوانان

متغیر
ناهنجاری اجتماعی

میزان استفاده
ضریب همبستگی پیرسون سطح معنیداری
0/0284
0/214

تعداد
371

عبق جدول  3ضطریب همبسطفگی بطین شطبکههطاي مطاهوار اي فارسطیزبطان بطا
ناهنجاريهاي اجفماعی جوانان نشان میدهد کطه ( )r=0/214همبسطفگی مینطیدار
( )P=0/028مابین این دو مفغیر وجود دارد و همچنطین مثبط
نشانگر تغییرا

در جه

بطودن ایطن ضطریب

افزایش یک مفغیر با افزایش مفغیر دیگر اسط  .بنطابراین

فرضیه تحقیق موردتایید قرار می گیرد .به عبار

دیگر بین شطبکههطاي مطاهوار اي

فارسیزبان با ناهنجاريهاي اجفماعی جوانطان در اسطفان اردبیطل رابططه مینطاداري
وجود دارد.
آزمون فرضیه اول :بین میزان اسفااد از شبکههاي ماهوار اي فارسیزبطان بطا
اعفیاد به مشروبا

الکلی جوانان شهر اردبیل رابطه میناداري وجود دارد.
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جدول  .4میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان و اعتیاد به مشروبات الکلی در میان جوانان

میزان استفاده
سطح معنیداری
ضریب همبستگی پیرسون
0/0214
0/265

متغیر
اعتیاد به مشروبات الکلی

تعداد
371

عبق جدول فوخ ضریب همبسفگی بین میطزان اسطفااد از شطبکههطاي مطاهوار اي
فارسیزبان با اعفیاد به مشطروبا

الکلطی جوانطان نشطان مطیدهطد کطه ()r=0/265

همبسفگی مینیدار ( )P=0/0214مابین این دو مفغیر وجود دارد و همچنطین مثبط
بودن این ضریب نشانگر تغییرا

درجه

افزایش یک مفغیر با افزایش مفغیر دیگر

اس  .از این رو فرضیه تحقیق موردتایید قرار میگیرد .به عبار

دیگر بطین میطزان

اسفااد از شبکههاي ماهوار اي فارسیزبان با اعفیاد به مشروبا

الکلی جوانطان در

اسفان اردبیل رابطه مینادار وجود دارد.
آزمون فرضیه دوم :بین میزان اسفااد از شبکههاي ماهوار اي فارسیزبطان بطا
در بین جوانان شهر اردبیل رابطه میناداري وجود دارد.

خیان

جدول  .5ارتباط بین میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان و خیانت در میان جوانان

متغیر
خیانت در جوانان

میزان استفاده
ضریب همبستگی پیرسون سطح معنیداری
0/001
0/306

تعداد
371

عبق جدول فوخ ضریب همبسفگی بین میطزان اسطفااد از شطبکههطاي مطاهوار اي
نشان میدهد که ( )r=0/306همبسفگی مینطیدار ()P=0/001

فارسیزبان با خیان

مابین این دو مفغیر وجود دارد و همچنین مثب
در جه

بودن این ضریب نشانگر تغییطرا

افزایش یک مفغیر بطا افطزایش مفغیطر دیگطر اسط  .لطذا فرضطیه تحقیطق

موردتایید قرار می گیرد .به عبار
فارسیزبان با خیان

دیگر بین میزان اسفااد از شبکههاي مطاهوار اي

در بین جوانان اسفان اردبیل رابطه مینادار وجود دارد.

آزمون فرضیه سوم :بین میزان اسفااد از شبکههاي ماهوار اي فارسی زبان بطا
رواب جنسی جوانان شهر اردبیل رابطه میناداري وجود دارد.
جدول  .6ارتباط بین میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان و روابط جنسی جوانان

متغیر
روابط جنسی جوانان

میزان استفاده
سطح معنیداری
ضریب همبستگی پیرسون
0/023
0/211

تعداد
371

رابطه استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان با ناهنجاریهای اجتماعی 93

عبق جدول فوخ ضریب همبسفگی بین فروشندگی شخصی با جذب مشفري نشان
میدهد که ( )r=0/211همبسفگی مینیدار ( )P=0/023مابین این دو مفغیطر وجطود
دارد و همچنین مثب

بودن این ضریب نشانگر تغییطرا

افطزایش یطک

در جهط

مفغیر با افزایش مفغیر دیگر اس  .بنابراین فرضیه تحقیق موردتایید قرار گرف  .بطه
عبار

دیگر بین میزان اسفااد از شبکههاي ماهوار اي فارسیزبان با رواب جنسی

جوانان اسفان اردبیل رابطه میناداري وجود دارد.
آزمون فرضیه چهارم :بین میزان اسفااد از شبکههاي ماهوار اي فارسیزبطان
با عالخ در میان جوانان شهر اردبیل رابطه میناداري وجود دارد.
جدول  .7ارتباط بین میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای فارسیزبان با طالق جوانان

متغیر
طالق

میزان استفاده
ضریب همبستگی پیرسون سطح معنیداری
0/0135
0/218

تعداد
371

عبق جدول فوخ ضریب همبسطفگی بطین میطزان اسطفااد از شطبکههطاي مطاهوار اي
فارسیزبان و عطالخ جوانطان نشطان مطیدهطد کطه ( )r=0/218همبسطفگی مینطیدار
( )P=0/0135مابین این دو مفغیر وجود دارد و همچنطین مثبط
نشانگر تغییرا

در جه

بطودن ایطن ضطریب

افزایش یک مفغیر با افزایش مفغیر دیگر اس  .لطذا فرضطیه

تحقیق موردتایید قرار میگیرد .به عبطار

دیگطر بطین میطزان اسطفااد از شطبکههطاي

ماهوار اي فارسیزبان با عالخ جوانان اسفان اردبیل رابطه میناداري وجود دارد.
بحث و نتیجهگیری
براساس یاففههاي تحقیق بین میزان اسفااد از شبکههاي ماهوار اي فارسیزبطان بطا
ناهنجاريهاي اجفماعی جوانان اردبیل رابطه مینادار و مثبفی وجطود دارد .بنطابراین
فرضیه اصلی تحقیق تاییطد شطد .ایطن یاففطه بطا نفطایج تحقیقطا

از آزور ()1395

محمدي و همکاران( )1392و امیري ( ) 1390همخوانی دارد.
باتوجه به اینکه در جامیه امروز اکثر افراد از عبقطا

مخفلط

بطهراحفطی بطه

شبکه هاي ماهوار اي دسفرسی یاففه میل به تغییر و الگوبرداري در نوع نگطرش در
رففار آنان کامال مشهود اس  .هرچند مسائل مالی برخی از این عبقا

را در بطروز
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کنش هاي ناهنجار دچار محدودی

می کند اما روند سطری توسطیه و تطدارک ایطن

شبکه ها در همسو کردن مخاعبان کشور ما همچنان ادامه دارد .اسطفااد از مطاهوار
تا زندگی جمیی و رواب صمیمانه افطراد دچطار تحطول شطد و

موجب شد اس

اعضاي خانواد و افراد فاصله عطاعای عمیقطی بطا یکطدیگر پیطدا کننطد و درنفیجطه
ناهنجاريهاي جامیه روندي رو به باال داشفه باشد.
یاففه ها نشان داد که بین میزان اسفااد از شبکههاي ماهوار اي فارسیزبطان بطا
الکلی جوانان اردبیل رابطه مینادار و مثبفی وجود دارد .بنابراین

اعفیاد به مشروبا

فرضیه اول نیز تایید شد .این یاففه با نفایج تحقیق صابري ( )1388همخطوانی دارد.
ایشان در تحقیق خود بطه ایطن نفیجطه رسطید اسط

کطه شطبکههطاي مطاهوار اي

مخصوصا سریالها که ازعریق این شبکهها مدام در حال پخش اس
در ایجاد اعفیاد به مشروبا
یاففه مطابق با نظریه کاش

تاییر بسطزایی

در میان جامیه ایرانی و جوانطان داشطفه اسط
اس .

از آنجایی که ماهوار منبیطی بطراي تقلیطدهاي رففطاري شطد اسط
موجب انحرافا

بنطابراین

رففاري زیادي شد اس ؛ یکی از این موارد مصطرف مشطروبا

الکلی اس  .در اکثر شبکههطاي مطاهوار اي بطهخصطو
موردتوجه اس

و ایطن

شطبکههطایی کطه بیشطفر

مثل جم تی وي و فارسی وان و ....اسفااد از مشروبا

الکلی در

خانواد ها و مجالس امري عبییی اس  .در حالی که این با فرهنگ اسطالمی کهطن
ما مطابق

ندارد ولی باتوجه به ناوذ این شبکهها در خانواد ها امروز باتوجطه بطه

میزان اسفااد روزانه از شبکههاي ماهوار اي اسفااد از مشطروبا

الکلطی نیطز بطه

مجموعه ناهنجاريهایی که میتواند در جامیه ناوذ کند اضطافه شطد اسط  .ایطن
رففارها مخصوصا براي جوانان که داراي هیجان بیشفري هسطفند مطویرتر اسط

و

همان عور که نفایج نشان داد هرچقدر میزان اسفااد از شبکههاي ماهوار اي بیشطفر
باشد این مولاه یینی اعفیاد به مشروبا

در بین جوانان بیشفر میشود.

نفایج تحلیل داد ها نشان داد که بین میزان اسطفااد از شطبکههطاي مطاهوار اي
فارسیزبان با خیان

جوانان اردبیل رابطه مینطادار و مثبفطی وجطود دارد .بنطابراین

فرضططیه دوم تحقیططق نیططز تاییططد شططد .ایططن یاففططه بططا نفططایج تحقیططق رضططایی و
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کالنفري( )1390همسو اس .
اس  .بروز این نگرانطی

یکی از تم هاي اصلی زندگی زنانه در ایران مسئله خیان

در جامیه شاخصی از تحولی آرام و تدریجی یا به بیطانی حطادتر انقالبطی تطدریجی در
جامیه اس  .خیان

در ازدواج بهمیناي بیوفایی و عدمتیهد به رابطه مفیهدانه زوجطین

و برقراري هرگونه ارتباط عاعای و جنسی بطا جطنس مخطال
اس  .خیان

در ازدواج عامل عمد عدم رضای

خطارج از تیهطد مزبطور

زناشویی و زمینه اصلی تیارض هطا و

اخفالفها و یکی از مهمترین مشکال در رواب زناشویی و مهمترین دلیطل عطالخ و
جدایی زوجین تلقی میشود .یکی از اهداف شطبکههطاي مطاهوار اي تطرویج گسطفرد
خیان

زن به مرد در جه

عادي سازي این گونه خیان

در جامیه اس  .تاکید بر خیان

و از بین بردن قطبح شطدید آن

در سریالهاي شبکههاي ماهوار اي بطهگونطهاي اسط

که پس از مدتی قبح این مسئله در اذهطان عمطوم کمرنطگ شطد و بیننطدگان دیگطر از
تماشاي رواب سراسر درو و خیان
آنچه مسلم اس

اظهار تحقیر نمیکنند.

پایه و رکن زندگی خانوادگی روابط خطونی و خطانوادگی

اس  .ماهوار به عنوان یک ابزار نیرومنطد تطالش دارد تطا پایطه و اسطاس زنطدگی
خانوادگی را نابود سازد .راهکار آنان در نابودي این رواب

ترویج خیان

اس .

نفایج تحلیل داد ها همچنین نشان داد که بطین میطزان اسطفااد از شطبکههطاي
ماهوار اي فارسیزبان با رواب جنسی جوانان اردبیل رابطه مینادار و مثبفی وجطود
دارد .بنابراین این فرضیه نیز تایید شد .نفایج این پژوهش نشان میدهد هطر چقطدر
میزان اسفااد از این شبکهها بیشفر باشد این ناهنجاري بیشفر میشود و ایطن نفطایج
با یاففه هاي دیوبند و همکاران( )1392و صاري شالی()1392مطابق
شبکههاي ماهوار اي فارسی زبان را در ایجاد خیانط

دارد .آنان نیز

و روابط نامشطروع در میطان

جوام ایرانی مویر دانسفهاند.
تاییرا

ماهوار در تزلزل بنیان خانواد پرواضح اس

و نباید از یطاد بطرد کطه

افراد جامیه با این امید که نقش حد وظیاه و حق آنها گرامطی داشطفه مطی شطود و
داراي امنی

اخالقی هسفند از محی خانه وارد اجفماع مطی شطوند در حطالی کطه

کارکرد رسانههاي مخرب همچون ماهوار موجب شطد اسط

کطه همطه مرزهطا و
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حططریمهططاي اخالقططی شکسططفه و قیدوبنططدها در خططانواد و جامیططه گسسططفه شططود.
برنامه هاي نامناسب ماهوار به دنبال ترویج احساس آزادي مطلق یا همان لیبرالیسطم
جنسی اس ؛ به دنبال ایجاد آزادي براي روابط جنسطی مطلطق بطود و بطا تطرویج
فرهنگ خود تمامی افکار مخاعبان خود را مفوجطه سطکس و لطذ
اس

جنسطی کطرد

(خلیلی جولرسفانی .)1394
ماهوار سطح گسفر و میزان تیمیم پذیري مسطائل خصوصطی را افطزایش داد و

سکس را الزمه اصلی زندگی امروز می شمارد و انفظارا کاذب جنسطی را در مطردان
به وجود میآورد .زنطان هطم در پاسطخگویی بطه ایطن تنطوع علبطی دچطار برنامطه هطاي
غیراخالقی می شوند و تکرار برنامه ها و انگیزش هاي پیدرپی باعث میشود که تنها بطه
سکس و لذ جنسی توجه داشفه و در این را تمامی انریي مینطوي و مطادي خطود را
از دس

بدهند نفیجه عبییی و فاجیه آمیز آن در مورد عمومی شدن مسائل خصوصطی

و پرد دري و نابودي بنیان هاي اخالقطی و حطریمشطکنی و گسطیخفگی بنیطان خطانواد
می شود .از آنجایی که محدود کردن لذا جنسی به محی خطانوادگی موجطب اتصطال
بیشفر زوجین به یکدیگر می شود؛ از دیدگا این برنامه ها همسر قانونی از لحاظ روانطی
یک مزاحم به شمار می رود و تیهد و پایبندي به بودن در کنار همسر بی مینطی اسط .
شبکه هاي ماهوار اي با پخش فیلم هاي سکسطی و تصطاویر مسطفهجن مخاعطب را در
عرصه خیال به سوي خشون

جنسی خیان

به خانواد و سردي رواب می کشطانند و

با پخش تصاویر پورنوگرافی به مردان این گونه تلقین میکند که انسان در این دنیطا آزاد
اس

و تنوععلبی جنسی هم حق واقیی اوسط

یطا ایطن تلقطین کطه زنطان موجطوداتی

آسیب پذیر هسفند و باید مورد سوءاسطفااد پرخاشطگري تجطاوز و آزار جنسطی قطرار
گیرند چرا که این نوع رففار از دید آنها عالم

تداوم سیسطفم مردسطاالري اسط  .ایطن

تصاویر زنان را مطی و تسلیمپذیر نشان میدهند و ارزشهطاي تشطکیلدهنطد اخطالخ
جنسی بهسرع

دگرگون میشود .ارزشهاي حقیقی یک انسان را تاحد سطکس تنطزل

می دهد و نقش و جایگا افراد خانواد مبهم و نامشخ

می شطود بطه ویطژ در مطورد

جوانان که در اوج تحول قرار دارند(پاکروان .)1396
یاففه دیگر تحقیق نشان داد که بین میطزان اسطفااد از شطبکههطاي مطاهوار اي
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فارسی زبان با عالخ جوانان اردبیل رابطه مینادار و مثبفی وجود دارد .بنطابراین ایطن
فرضیه نیز تایید شد .این نفایج با یاففههاي تحقیطق جهانشطاهی ( )1390همخطوانی
در مصاحبههاي پیدرپی اکثر زوجها بر این امر اذعطان داشطفند

دارد .او بیان داش

که همسرانشان با تماشطاي صطحنههطاي جسطورانه جنسطی تحط تطاییر تبلیغطا
وسوسهانگیز و دروغین و تصاویر مسفهجن ماهوار هوی

خود را با روي صطحنه

یکی دانسفه تالش در هرچه شبیه تر کطردن خطویش بطه او مطی کننطد .شطادکامی و
رضایفمندي جنسی را تنها بودن در کنار فردي همچون الگوهایی کطه مطاهوار بطه
میداننطد .بیضطی از ایطن زوجهطا بطه خطاعر خیانط

نمایش می گذارد

همسرشطان

تقاضاي عالخ کرد در پی گرففن انفقام از همسر ارتباط عاعای و جنسطی خطویش
را با فرد دیگري از سر گرففه بودند .اما گرو دوم که تیدادشان بیش از گطرو اول
بود؛ باوجود خیان
جامیه تاکیدا

به زندگی با همسرشان ادامه داد بطه دلیطل سطاخفار فرهنگطی

اسالم بطر قطبح عطالخ و پیامطدهاي عطالخ بطه خصطو

بطاوجود

فرزندان در خانواد در بسیاري از موارد اگرچه از زندگی مشفرک نارضایفی شطدید
داشفند حاضر به جدایی نشد و به زندگی سرد توام با فرسایش روحی و روانی و
حفی جسمی و چه بسا بسیار مفشنج براي سالهاي زیادي ادامه دادند .در این عالخ
عاعای زن و مرد بدون جاري کردن صیغه عالخ زیر یک سق

اما به صور

جدا

از یکدیگر زندگی کرد و عالخ عاعای ضربه سنگینی به خانواد وارد ساخفه بود.
وضیی

این گرو نسب

به گرو اول بسیار ناراح کنند تر بود چطرا کطه مطدام از

سردي رواب با همسر و فاصلهاي که بینشان به وجود آمد بود سخن میگافند.
اعضاي یک خانواد وقفی در شبکه هاي ماهوار اي خیان
مرد را تماشا می کنند این احساس به آنها دس

و رواب آزاد زن و

می دهد که ایطن افطراد در زنطدگی

خود موفق هسفند و هیچ مشکلی ندارند .ازسوي دیگر ماهوار کم کم خانواد را به
سم

بی اهمی

دانسفن نقش والدین در خانواد اخفالفا

داخلی ایجاد اخفالف

بین زوجین و دوري فرزندان از والدین می کشاند .درنفیجه با تماشاي این برنامه هطا
خانواد دچار پوسیدگی میشود کطه پیامطدهاي مناطی آن در جامیطه بطیبنطدوباري
دخفرها و پسرها و افزایش آمار عالخ اس  .درگذشفه اعضاي خطانواد کنطار هطم
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جم میشدند و به هم مشور

میدادند اما وسایل ارتباط جمیی جدید اعضطاي

خانواد را از هم جدا کرد اس .
کاهش تیامال
مدعی هسفند مد

و رواب خانوادگی مهم ترین ایر کاربري افراعی اس ؛ زنطانی
زمان کوتاهی از زنطدگی مشطفرکشطان مطیگطذرد ولطی بسطیار

احساس تنهایی و افسردگی می کنند همسرشان تماشاي ماهوار را به هم نشطینی و
هم صحبفی با آنان ترجیح می دهد .درعین کنار هم بودن با هم نیسطفند .شطکای
اعفراض زنان از همسران خود به دلیل بی توجهی به آنان و صرف بیشفر وق

و

خطود

به لذ هاي رنگارنگ اما پلید و منحرف جنسی فضاي مجازي از مهم ترین عوامطل
در خانواد ها و مفیاقب آن عالخ اس .

سسفی محب

پیشنهادهای تحقیق
 باتوجه به اینکه بین ناهنجاريهاي اجفماعی و شبکههاي ماهوار اي رابططه مثبفطیوجود داش
ساخ

لذا پیشنهاد میشود جه

اسفااد کمفطر از شطبکههطاي مطاهوار اي بطه

سریالهایی با فیلمنامه مناسب داسفان جذاب خ تیلیقهاي حسابشطد و

منطقی و پیش بینی شد تکنیکهاي باالي فیلمبرداري و کیای

باالي فطیلم حضطور

بازیگران محبوب و مشهور و اسفااد از لوکیشن هاي جذاب با جذابی هطاي بصطري
مشروع اسفااد از موسیقی مفن مناسب و مشروع و کامال تخصصطی و پطرداخفن بطه
موضوعاتی که جوانان با آن در ارتباط هسفند پرداخفه شود.
 تبلیغابرنامههایی جه

گسفرد براي عطدم اسطفااد از مشطروبا

توسط جوانطان و ارائطه

آگا سازي جوانان.

 باتوجه به نقش شبکههاي ماهوار اي در ایجاد خیانمحفواهاي آموزشی با محوری
محفواي جذاب و ساخ

پیشنهاد میشطود کطه

سبک زندگی اسالمی درقالب برنامه هاي مسفند بطا

حرفهاي تولید شود.

 برگزاري دور هاي آموزشی براي جوانان دربار انطواع رسطانههطا امکانطارسانهاي و همینعور دامهاي رسطانه جهط

تطرویج روابط جنسطی آزاد و عریطق

اسفااد صحیح از رسانه.
 -آموزش سواد رسانه اي به جوانان و خانواد ها.
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