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Abstract
Introduction: Studying pathology and 
determining susceptibility in youth is a major 
step against change of culture and values. This 
research has aimed at evaluating social and 
cultural susceptibility among youth of the country 
(IRAN I. R.).
Methods: This study is a descriptive- analytical 
study, the sample have been selected through 
multi-stage cluster sampling and consists of 1030 
young adults and adolescences from different city 
of IRAN I.R. Researchers prepared questionnaire 
was the means of collecting data, in order to 
analyze data, descriptive statistics. Indicators: 
evaluating frequency, mean and t test deductive 
data indicators have been used.
Results: The results suggests that there is a high 
and very high susceptibility among 12.5% of 
cases also in terms of Violating Islamic dress 
code, tendency to addiction, lack of confidence, 
indecent company, feministic attitudes, tendency 
to use satellite and foreign media, pleasure 
seeking, relationship with the opposite sex, lack of 
patriotism and the way spare time is spent among 
girls and boys, there is meaningful difference in 
terms of susceptibility on the level of p<0/01 and 
as far as Occidentalism and disobedience of law 
are concerned, the difference is on the level of 
p<0/05.
Conclusion: Considering the fact that our 
population is a young population and their 
susceptibility to social and cultural damages 
may culminate in two next generation social and 
cultural damages, therefore we should have a 
special programs for this part of society and it is 
obvious that the protection could be more useful 
than any treatment, also we should have separate 
program for any genders. 
Key words: Social and cultural susceptibility, 
youth and adolescences, girls and boys.

چكيده
مقدمه و هدف: آسيب شناسى و تعيين آسيب پذيرى جوانان 
ــازى آنها در برابر تعييرات ارزشى،  ــى در مصون س گام اساس
فرهنگى و اجتماعى است. تحقيق حاضر در صدد برآمده است 
ــيب پذيري هاي فرهنگي و اجتماعي را در بين نوجوانان  تا آس

و جوانان كشور مورد بررسى قرار دهد.
ــت.  روش: تحقيق حاضر يك مطالعه توصيفى و تحليلى اس
جمعيت مورد بررسي با بهره گيرى از روش نمونه گيرى خوشه اى 
ــدند و شامل 1030 نفر از نوجوانان و  چند مرحله اى انتخاب ش
جوانان شهرهاى مختلف كشور بود. ابزار جمع آورى اطالعات، 
پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تجزيه و تحليل داده ها 

از آزمون t استفاده شد.
ــان داد كه 12/5% از نوجوانان  ــت آمده نش نتايج: نتايج بدس
ــيب پذيري زياد و خيلي زياد  ــى داراى آس و جوانان مورد بررس
هستند. همچنين مالحظه شد كه در ابعاد عدم رعايت حجاب 
ــالمي، گرايش به اعتياد، تصور از خود، ارتباط با  و پوشش اس
دوستان ناباب، داشتن نگرش فمينيستى، گرايش به استفاده از 
ماهواره و رسانه هاي خارجي، لذت طلبي و ماديگرايي، ارتباط 
ــذران اوقات  ــف هويت ملي و نحوه گ ــا جنس مخالف، ضع ب
ــطح p<0/01 و در غرب گرايي و قانون گريزي  فراغت در س
در سطح p<0/05 تفاوت معني داري بين دختران و پسران از 

نظر ميزان آسيب پذيري وجود دارد.
ــا توجه به اينكه  ــور و ب بحـث: با توجه به جمعيت جوان كش
ــيب پذيرى نوجوانان و جوانان در واقع شروع آسيب پذيرى  آس
حداقل دو نسل آينده جامعه است توجه بيش از پيش مسئولين 
ــه در برنامه و اولويت  ــور فرهنگى ضرورت دارد ضمن اينك ام
ــت به نوع تفاوت آسيب پذيرى در بين  مصون سازى الزم اس

دختران و پسران توجه شود. 
ــيب پذيري  ــيب پذيري فرهنگى، آس واژه هاى كليدي: آس

اجتماعي، نوجوانان، جوانان، پسران، دختران
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مقدمه
ــاهد نفوذ فرهنگ بيگانه و ترويج فرهنگ  امروزه در كشور ش
مادى و ابتذال اخالقى در ميان جوانان هستيم [1]. هم عوامل 
ــيب ها نقش دارند. رهبر  خارجى و هم عناصر داخلى دراين آس
ــمنان با تمام امكانات  معظم انقالب در اين باره فرمودند:«دش
ــده اند». همچنين در جايى ديگر  فرهنگى خود وارد ميدان ش
ــته هر  ــت كه بين گذش ــمنان اين اس ــعى دش مى فرمايند:«س
ــان افتخارات، بين همان تجربه ها و بين همان  نسل، بين هم
ــتاوردها فاصله بيندازند. او را بى ريشه كنند، او را از خود و  دس
از گذشته اش قطع كنند، بر اين اساس و بدنبال اين نگرانى ها 
ــتحاله معنوى آماده باشيم و  و تهديدات بايد، براى مقابله با اس
ــتحاله انجام گيرد، نگذاريم انقالب را از درون  نگذاريم اين اس
ــالش كنيم بنيه معنوى  ــيده و ميان تهى كنند و ت پوچ و پوس

انسانها را سالم، قوى و خوب نگهداريم [2].
ــيب هاى فرهنگى جوانان عبارت است از: نااميدى  برخى از آس
ــست  نسبت به آينده، دورى از معنويات، گرايش به ابتذال، س
شدن بنيانهاى خانوادگى، ايجاد شكاف بين والدين و فرزندان، 
ــل گرايى، تغيير  ــاد [3] تجم ــت، گرايش به اعتي بحران هوي
ــار اجتماعى، دورى از  ــى، اختالل در رفت الگوها، بحران ارزش
ــهاى دينى و تعارض خانوادگى [4]. مالحظه شده است  ارزش
كه شيوه تربيتى خانواده نيز در شكل گيرى شخصيت فرزندان 
ــيوه هاى تربيتى  ــر بسزايى دارد و چگونگى هر كدام از ش تأثي
ــه گانه (آزاد گذارنده، سخت گيرانه، قاطع واطمينان بخش)  س
ــاختار روانى و اجتماعى و حتى بر  ــكل گيرى س بر تكامل و ش
ــرى و آموزش كودكان تأثير مستقيم دارد [5]. همچنين  يادگي
مالحظه شده است فقدان پدر فرزندان را آسيب پذير مى سازد 
ــنگى پدر مى شوند چرا كه  و كودكان محروم از پدر دچار گرس
اين فرزندان براى تنظيم پرخاشگرى مناسب نسبت به ديگران 
ــاالن مذكر دارند و كودكان محروم از  نياز به ارتباط با بزرگس

پدر از جهت نحوه وميزان پرخاشگرى مشكل دارند [6].
ــيب پذيرى هاى جوانان  ــى و تعيين آس ــيب شناس مطالعه آس
ــازى آنها در برابر تغييرات ارزشى و  ــى در مصون س گام اساس
ــت [7]. الپوز نشان داد كه در اثر تهاجم فرهنگى  فرهنگى اس
ــور از 30  ــور فيليپين عمر ازدواجها در اين كش غرب عليه كش

سال به 8 سال رسيد، ميزان تبعيت فرزندان از والدين و بزرگان 
ــخت گيرى در  ــيد، رفتارهاى جنسى آزادتر و س به حداقل رس
ارتباطات اخالقى كاهش يافت [8]. نتايج تحقيقات انجام شده 
در ايران نشان داده است خطر بالقوه اى براى گرايش دختران 
ــتان  به انحراف اخالقى و اجتماعى در دوره راهنمايى و دبيرس
ــناخت اختالل  وجود دارد [9].در تحقيقي ديگر كه با هدف ش
ــن نوجونان دختر و پسر انجام  ــت و ابعاد و علل آن در بي هوي
ــد كه 20% در حد پائين و 14% در حد باال  گرفت مالحظه ش
ــد كه ميزان  ــت بودند. همچنين ديده ش ــكالت هوي دچار مش
ــتگى هويت با افزايش سن رابطه مستقيم دارد و ميزان  سرگش
ــت. همچنين ميزان  ــتر از پسران اس ــن دختران بيش آن در بي
ــن و فرزندان با  ــي بين والدي ــاط با خانواده و تفاوت ارزش ارتب
ــوي ديگر ميزان  ــتگى هويت رابطه مستقيم دارد. از س سرگش
ــتگى هويت نوجوانان  ــارت خانوادگي و اجتماعي با سرگش نظ

رابطه معكوس دارد [10].
 بر اساس تحقيقي كه مردان پور در سال 1378 بر روي 2000 
ــطه دختر و پسر ساكن  نفر از دانش آموزان راهنمايي و متوس
ــران انجام داد گزارش كرد، گرايش به فرهنگ غرب در  در ته
ــتر از دختران بود [7]. در تحقيقى ديگر كه با  بين پسران بيش
هدف بررسى چگونگى نفوذ فرهنگ غرب در ايران انجام شد. 
ــرات فرهنگى و اجتماعى در ايران هم از درون فرهنگ و  تغيي
هم از برون فرهنگ مى باشد. تغييرات ناشى از عوامل خارجى 
عمدتًا از طريق دانشجويان، تحصيل كرده هاى خارج از كشور، 
ــت [11].  امكانات صوتى وتصويرى و كاالهاي غربي بوده اس
ــده است كه مى توان ترجيح جوانان را  همچنين نشان داده ش
ــاى نوع غذا، نوع لباس، نوع فيلم مورد عالقه، نوع  در زمينه ه
موسيقى، نوع آثار نويسندگان و نوع نگرش به انتخاب همسر و 

ميزان مصونيت در برابر تهاجم فرهنگى را تغيير داد [12]. 
ــيب پذيري فرزندان از نظر نوع و شدت  عوامل متفاوتي بر آس
ــد دانش  ــد ديده ش ــد، در تحقيقي كه در هند انجام ش موثرن
ــم بيش از دانش آموزان پايه هشتم از تنباكو  آموزان پايه شش
ــتر اين گروه  ــد كه علت آن تاثير پذيري بيش ــتفاده مى كنن اس
ــي كه تاييد  ــت [13]. در تحقيق مرتبط ــني از تبليغات اس س
ــخص شد  ــت مش كننده نقش تربيتي تبليغات بر نوجوانان اس
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كه حتي نوشته هاي روي پاكت سيگار در مورد مضرات آن در 
كاهش مصرف آن در نوجوانان موثر است [14]. عوامل آسيب 
پذيرى فرهنگى و اجتماعى در دختران و پسران نمود وعواقب 
ــي كه روي 4178 دانش  ــى دارد به طوريكه در پژوهش متفاوت
ــترين ميزان اضطراب در دختران  آموز كره اي انجام شد بيش
ــتاني و كمترين مقدار آن در پسران دبيرستاني ديده شد  دبيرس
ــخصى در اقدام و نگرش  [15]. در تحقيق ديگرى تفاوت مش
ــكلى كه  ــد به ش ــى در پسران و دختران ديده ش ــه خودكش ب
ــى نيز متفاوت بوده است و افكار خودكشى  رفتار هاى خودكش
در خانواده هايى كه دوباره پس از طالق تشكيل شده اند بيشتر 
ــت (p<0/01) و اين ميزان در خانوده هايى كه دستخوش  اس
ــن تغيير نبوده اند در كمترين حد بود (p<0/01). در همين  اي
تحقيق مشاهده شد كه افكار خودكشى در خانواده هاى مذهبى 
ــم مذهبى و  ــت (p<0/05) درحالى كه اجراى مراس كمتر اس
ــت  ــى را كاهش داده اس نماز هم افكار و هم اقدام به خودكش
ــگويى كننده در  (p<0/01) و در نهايت عوامل اجتماعى پيش
ــات مذهبى و انجام فرايض مذهبى  اين تحقيق جنس وگرايش
ــت [16]. در تحقيق ديگرى عوامل روانى  در كنار خانواده اس
ــدن  ــگويى كننده موثرى در مزمن ش اجتماعى و جنسيت پيش

بيمارى افسردگى اساسى داشته است [17].
بنابراين ضرورت دارد فرايند انتقال ارزشها، ميزان آسيب پذيرى، 
ــيب ها، عوامل مرتبط با آسيب پذيرى  ميزان مصونيت، نوع آس
ــى قرار گيرد تا  ــور مورد بررس ــن نوجوانان و جوانان كش در بي
ــود آيد. بر اين  ــگيرى و درمان بوج ــكان تدوين تدابير پيش ام
ــيب پذيرى نوجوانان و  ــاس تحقيق حاضر انجام شد تا آس اس
ــود، ابعادى كه از آسيب  ــورمان (ايران) بررسى ش جوانان كش
ــت تعيين شود، تفاوت جنسيت در  پذيرى بااليى برخوردار اس
ــود و پيشنهادات  ــخص ش ــيب پذيرى ها مش نوع و ميزان آس
ــگيرى و درمان آن  ــى و منطبق با پژوهش در جهت پيش علم
ارائه گردد و باالخره امكان و فرصت تدوين برنامه هاى مصون 

سازى بوجود آيد.

روش 
ــد. جامعه آماري  ــق به روش توصيفى- تحليلى انجام ش تحقي
ــالمى ايران  ــور جمهورى اس عبارت از نوجوانان و جوانان كش
ــه اي  ــداد 1030 نفر به روش خوش ــن مجموعه تع ــود. از اي ب
ــدند. در مرحله اول  ــد مرحله اي نمونه گيري و انتخاب ش چن
ــدران، اردبيل،  ــم، اصفهان، همدان، مازن ــهرهاي تهران، ق ش
كردستان، اهواز، خراسان رضوى و كرمان برحسب پراكندگي 
جغرافيايي در سطح كشور انتخاب شدند، آنگاه در مرحله بعدي 
ــمال، جنوب، شرق، غرب و بخش  ــهر به پنج منطقه ش هر ش
ــپس  ــخص و س مركزي تقسيم و از هر منطقه يك محله مش
ــدند. تعداد نمونه هاى انتخاب  ــا از آن محله انتخاب ش نمونه ه
شده در بين دو جنس پسر و دختر مساوى بود و تالش شد اين 
ــنى نيز رعايت شود. در مجموع  نسبت بر حسب پراكندگى س
ــود ولي بدليل عدم  ــده ب تعداد 1200 نفر نمونه پيش بيني ش
رغبت برخي آزمودنيها براي همكاري و مخدوش بودن برخي 
پرسشنامه ها مواردي حذف شد و در پايان اطالعات مربوط به 
1030 نفر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نوجوانان و جوانان 
شركت كننده در اين پژوهش بين سنين 12 تا 30 سال بودند. 
ــتن، تجرد، توانايى جسمانى و  ــتن توانايى خواندن و نوش داش
ــركت در پژوهش و پاسخگويى به سئواالت از  روانى براى ش

جمله معيارهاى ديگر ورود جوانان براى اين مطالعه بود. 
ــاخته بود.  ــنامه محقق س ــزار جمع آورى اطالعات، پرسش  اب
ــنامه در 20 مقياس فرعى تنظيم شد و در مجموع  اين پرسش
ــوال بود كه عالوه بر اين تعداد 18  ــنامه داراى 100 س پرسش
ــوال نيز در مورد ويژگيهاى دموگرافيك در پرسشنامه جاى  س
داده شد. هر مقياس فرعى داراى 5 سئوال بود. پاسخ سواالت 
ــده بود.  ــتفاده از مقياس پنج درجه اى ليكرت تنظيم ش با اس
مقياس هاى فرعى پرسشنامه عبارت بودند از: اعتقادات ديني، 
تقيدات مذهبي، اعتقاد به نظام، نحوه گذراندن اوقات فراغت، 
تصور از خود، شكاف بين نسل ها، روابط خانوادگي، مدگرايي، 
نگرش فمينيستى، لذت طلبي و ماديگرايي، حجاب و پوشش، 
ــذل، ارتباط با  ــتفاده از نوار و فيلم مبت ــتان، اس ارتباط با دوس
ــه اعتياد، قانون گريزي، هويت ملي،  جنس مخالف، گرايش ب
استفاده از ماهواره و رسانه هاي خارجي و باالخره غرب گرايي 
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ــي از تهاجم فرهنگي. در اين بخش با توجه به اهميت  و آگاه
ــنامه در مطالعه نتايج و تحليل آن، ابعاد پرسشنامه مورد  پرسش
استفاد به همراه نمونه اى از مواد آن آورده شده است. الزم به 
ذكر است كه آنچه به عنوان آسيب پذيرى استنتاج شده نتيجه 
داده هاى حاصل از اين پرسشنامه است. البته همچنان كه ذكر 
شد پرسشنامه و مواد آن بر اساس ادبيات پژوهش و مطالعات 

انجام شده در اين زمينه مى باشد.
ــرد نسبت به  ــامل نگرش و گرايش ف ــادات ديني ش 1- اعتق
ــئوال:  ــات در زندگى (نمونه س ــر دين و معنوي ــد و تاثي خداون
انجام دستورات مذهبي كليد خوشبختي است، سستي ايمان و 
ــمه فساد اخالقي است، دين بهترين  اعتقادات مذهبي سرچش

راهنماي فرد در زندگي است)؛ 
ــت از طرز كردار و رفتار مذهبى  2- تقيدات مذهبي عبارت اس

فرد (نمونه سئوال:در ماه رمضان روزه مي گيرم)؛ 
ــاد به نظام، يعنى ميزان اعتقاد و عالقه فرد نسبت به  3- اعتق
نظام جمهورى اسالمى ايران. (نمونه سئوال: تبعيت از واليت 

فقيه را واجب مي دانم)؛ 
4- نحوه گذران اوقات فراغت:، يعنى كيفيت گذرانيدن اوقات 
فراغت. بدين معنى كه وقتى اوقات فراغت فرد با فعاليت هاى 
ــپرى مى شود در  ــى، فعاليت اجتماعى و يا با خانواده س ورزش
حقيقت اوقات فراغت به نحو مفيدى صرف شده است. (نمونه 
ــئوال: در اوقات بيكاري مطالعه مى كنم يا كار علمي انجام  س

مي دهم)؛ 
ــاى نوع تصور يا آن  ــرش خود (هويت فردى)، به معن 5- پذي
ــت كه فرد از خودش دارد (نمونه سئوال: از اسم  خودپنداره اس

خودم راضي هستم)؛ 
6- شكاف بين نسل ها به معناى اختالف و فاصله اى است كه 
بين والدين و جوانان وجود دارد (نمونه سئوال: ديدگاه والدينم 

را سنتي و كهنه مي دانم)؛ 
ــرام، صميميت و  ــاى ميزان احت ــط خانوادگي به معن 7- رواب
ــئوال: از ميزان  ــت. (نمونه س جو عاطفى حاكم بر خانواده اس

صميميت بين اعضاي خانواده ام راضي هستم)؛ 
ــد گرايي و الگوگيرى: اينكه فرد چقدر از مدهاى روزآمد  8- م
ــود الگو قرار داده  ــروى مى كند و چه كسى را در زندگى خ پي

است. (نمونه سئوال:بهترين الگو هاي من شخصيت هاي ديني 
هستند)؛ 

ــرد (نگرش فمينيستى): اينكه  9- نگرش تساويگرى زن و م
ــت زن نسبت به مرد  ــدر به تساوى و يا برترى جنسي فرد چق
ــئوال: زنان بايد در همه مسائل با مردان  اعتقاد دارد (نمونه س

حالت تساوي داشته باشند)؛ 
ــرد چقدر به دنبال  ــادي گرايي: اينكه ف ــذت طلبي و م 10- ل
ارضاى نيازهاى آتى غريزى است. (نمونه سئوال: جوانان بايد 
ــورد قبول خانواده و  ــاي خود را ارضاء كنند، حتي اگر م نياز ه

جامعه نباشد)؛ 
ــش: اينكه فرد چقدر از الگوى اسالمى يا  11- حجاب و پوش
الگوهاى ديگر در پوشش خود استفاده مى كند. (نمونه سئوال: 

چادر به عنوان حجاب برتر است)؛ 
ــتى: اينكه چقدر فرد دوستان ناباب و دچار  12- ارتباطات دوس
ــيب دارد و چقدر از چنين دوستانى تاثير پذير است. (نمونه  آس
سئوال: رفتار هايي كه از دوستانم ياد گرفته ام از نظر خانواده ام 

خالف محسوب مي شود)؛ 
ــه معناى گرايش فرد نسبت به  ــتفاده از نوار و فيلم: ب 13- اس
استفاده از نوار و فيلم هاى مبتذل اخالقى. (نمونه سئوال: ديدن 

فيلم هاي محرك جنسي را حرام مي دانم)؛ 
ــه مخفيانه و  ــف: به معناى رابط ــا جنس مخال ــاط ب 14- ارتب
ــتى غير قانونى با جنس مخالف. (نمونه سئوال: به داشتن  دوس

رابطه دوستي باجنس مخالف عالقه دارم)؛
ــيگار: به معناى گرايش به مصرف  15- گرايش به اعتياد و س
دخانيات و مواد اعتياد آور. (نمونه سئوال: حتي اگر همه شرايط 

فراهم باشد، باز مواد مخدر مصرف نمي كنم)؛ 
ــه معناى ميزان گرايش، اعتقاد و رعايت  16- قانون گرايى: ب
ــط پليس مورد بازداشت يا  ــئوال: توس قوانين جامعه. (نمونه س

بازجويي قرار گرفته ام)؛ 
ــار به ايرانى بودن  ــي به معناى احترام و افتخ ــت مل 17- هوي
مى باشد. (نمونه سئوال:تاريخ كشور ما سرشار از افتخارات ملي 

و مذهبي است)؛ 
18- استفاده از ماهواره و رسانه هاي خارجي به معناى گرايش 
ــانه هاى ديدارى و شنيدارى  ــتفاده از فيلم و رس و عالقه به اس
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ــانه هاي اروپايي و  ــئوال: اخبار و اطالعات رس غرب. (نمونه س
آمريكايي دقيق تر و صحيح تر است)؛ 

ــرزمين  ــديد نسبت به س 19- غرب گرايي به معناى عالقه ش
ــوم  ــئوال: از فرهنگ و آداب و رس و فرهنگ غربى. (نمونه س

آمريكايي ها خوشم مي آيد) 
ــي: اينكه فرد چقدر از اهداف و  ــي از تهاجم فرهنگ 20- آگاه
برنامه هاى تهاجم فرهنگى آگاهى دارد. (نمونه سئوال: يكي از 

اهداف تهاجم فرهنگي به فساد كشانيدن جوانان است) 
ــاى كرونباخ 0/95  ــتفاده از روش آلف ــنامه با اس اعتبار پرسش
ــت آمد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از شاخص هاى  بدس
آمار توصيفى محاسبه فراوانى و از شاخص هاى آمار استنباطى 

آزمون t استفاده شد.

يافته ها
از مجموع 1030 نفر از نوجوانان و جوانانى كه در اين پژوهش 
ــترين  ــتند، حدود نيمى پسر و نيمى دختر و بيش ــركت داش ش
ــني  ــال بود. ميانگين س ــنى 16 تا 20 س ــى در گروه س فراوان
ــني پسران 2/7±18/3 بود  دختران 2/8±18/6 و ميانگين س
كه از نظر آماري و بر اساس آزمون t گروههاي مستقل تفاوت 
معني داري در سطح p<0/05 در بين آنها وجود نداشت. ساير 
ــماره 1  اطالعات مربوط به جمعيت مورد مطالعه در جدول ش

آمده است.
براى شناخت وضعيت كلى آسيب پذيرى در بين جمعيت مورد 
بررسى، مقياس پنج درجه اى مورد استفاده براى پاسخنامه به 
ــه درجه تبديل شد و نتايج مربوط به وضعيت آسيب پذيرى  س
ــه درجه  ــاس ميانگين و انحراف معيار مربوط به اين س بر اس
ــت آمده از توزيع فراواني  ــاس نتايج بدس ــبه شد. بر اس محاس
ميزان آسيب پذيري كلي در بين جمعيت مورد بررسي مالحظه 
شد كه 10/3% از جوانان و نوجوانان در برابر ناهنجاريها كامًال 
مصون 77/2% فاقد آسيب و نرمال 12/5% دچار آسيب پذيري 

فرهنگى و اجتماعى هستند (جدول 2).

ــت آمده از توزيع فراواني ميزان فراوانى در هر يك  نتايج بدس
ــن جمعيت مورد  ــى در بي ــيب هاى 20 گانه مورد بررس از آس
بررسي نشان داد كه بيشترين فراواني آسيب پذيرى به ترتيب 
ــيب زا، لذت  ــدگاه فمينيستى، اوقات فراغت آس ــه دي در زمين
ــانه  ــتفاده از ماهواره و رس ــى و ماديگرايى، گرايش به اس طلب
ــيب در  ــا جنس مخالف بود و كمترين آس ــى و ارتباط ب خارج
ــف هويت ملى و ضعف اعتقادات دينى  زمينه هاى اعتياد، ضع

بود (جدول3).

جدول 1- اطالعات دموگرافيك نمونه مورد بررسى

درصدفراوانىسطوحمتغيرها

سن

12 – 1513513/1
16 – 2068366/3
21 – 3019118/5
212بدون پاسخ

1030100جمع

جنس
53151/6دختر
49948/4پسر
1030100جمع

تحصيالت

43041/8دبيرستان و پايين تر
42841/6ديپلم

15214/8فوق ديپلم و باالتر
201/8بدون پاسخ

1030100جمع

محل سكونت

30529/6تهران
1009/7قم

1009/7اصفهان
939مازندران
898/6اردبيل
1009/7همدان
979/4كرمانشاه
10610/3اهواز
403/9مشهد
1030100جمع

جدول 2- توزيع فراواني ميزان آسيب پذيري كلي
در بين جمعيت مورد بررسي

درصدفراوانيوضعيت آسيب پذيري

10610/3افراد كامال مصون
79577/2افراد فاقد آسيب و نرمال

12812/4آسيب پذير
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ــت آمده از بررسي مقايسه اى ميزان آسيب پذيري  نتايج بدس
ــران كه با  ــي بين پسران و دخت ــي و تربيت ــي، اجتماع فرهنگ
ــتفاده از آزمون t گروههاي مستقل انجام شد نشان داد كه  اس
نمره آسيب پذيرى كلى در بين پسران و دختران تفاوت معني 
ــت، ولى در ابعاد عدم رعايت  ــطح p<0/05 نداش داري در س
ــاد، ضعف تصور  ــالمي، گرايش به اعتي ــش اس حجاب و پوش
ــتن نگرش فمينيستي،  ــتان ناباب، داش از خود، ارتباط با دوس
گرايش به استفاده از ماهواره و رسانه هاي خارجي، لذت طلبي 
ــف، ضعف هويت ملي و  ــاط با جنس مخال ــي، ارتب و ماديگراي
ــيب زا در سطح p<0/01 و در غرب گرايي  اوقات فراغت آس
ــاوت معني داري بين  ــطح p<0/05 تف و قانون گريزي در س
ــد كه  ــاس مالحظه ش پسران و دختران وجود دارد. بر اين اس
ــالمي، ضعف تصور از خود،  ــش اس عدم رعايت حجاب و پوش
ــتر از  ــدگاه فمينيستي و ضعف هويت ملي در دختران بيش دي

پسران و گرايش به اعتياد، ارتباط با دوستان ناباب، گرايش به 
استفاده از ماهواره و رسانه هاي خارجي و گرايش به لذت طلبي 
ــن پسران بيش از دختران بود. همچنين از  و ماديگرايي در بي
ــويي ديگر نتايج اين بررسي نشان داد كه در ابعاد اعتقادات  س
ــتفاده از نوار و فيلم  ديني، عمل به فرايض دينى، مدگرايي، اس
مبتذل، مشكالت ارتباطي خانواده، شكاف بين نسل ها، ميزان 
ــرش نظام و ميزان آگاهي از تهاجم فرهنگي بين پسران و  پذي

دختران تفاوت معني داري وجود ندارد (جدول 4).

بحث و نتيجه گيرى
ــي و اجتماعي بر  ــيب فرهنگ ــان داد كه آس ــج حاضر نش نتاي
ــت. هر چند اين  ــورمان نفوذ كرده اس نوجوانان و جوانان كش
ــزان تهاجم فرهنگى عليه  ــاس برآورد غرب و مي ميزان بر اس
ــورمان كم است ولى در عين حال بروز آسيب و گسترش  كش
ــه 12/5% از جمعيت  ــد ك ــازد. مالحظه ش آن را ممكن مي س
ــي و اجتماعي  ــيب هاي فرهنگ ــل به يكي از آس ــه حداق نمون
ــيب هاى فرهنگي و  ــت كه آس دچار هستند. اين بدين معنا اس
ــه را در مي نوردد و گستره آن  ــار جامع اجتماعي مرزهاي اقش
ــه نسل و بلكه  ــار و طبقات اجتماعي ب ــهرها، اقش فراتر از ش
نسل ها مي رسد. جامعه اسالمى ما در حال حاضر شاهد ظهور 
ــاوت از نسل هاي قبلي  ــت. نسلي كه متف ــومي ها اس نسل س
ــاهد ثبات فرهنگي خانواده و هم  مي انديشد. نسلي كه هم ش
ــي كه در نوك  ــي جامعه بوده و نسل ــاهد بي ثباتي فرهنگ ش

حمالت تهاجم فرهنگي غرب قرار دارد.
ــوك حمله تهاجم  ــان داده، ن ــا نيز نش ــه پژوهش ه همچنانك
ــيب بر خانواده به همراه بى ثباتى  ــت. آس فرهنگى خانواده اس
ــتگى هويت  ــهاى اجتماعى مى تواند افراد را دچار سرگش ارزش
سازد [6]. متأسفانه نتايج حاضر نيز شواهدى ارائه مى دهد كه 
ــان دهنده وجود فرايند آسيب بر خانواده است. نگرش هاى  نش
فمينيستى كه ساختار قدرت، استحكام، نقش ها و حتى عملكرد 
خانواده را تحت تأثير قرار داده است و دچار دگرگونى و انحراف 
مى سازد در بين نوجوانان و جوانان بيشتر است. اوقات فراغت 
ــيب زا مى گذرد، لذت  ــا فعاليت هاى آس ــا بدون برنامه و ب آنه
ــيب زا است  طلبى و ماديگرايى در 35/6 درصد آنها در حد آس

جدول 3- ميزان آسيب پذيري در هر يك از ابعاد 20 گانه
در بين جمعيت مورد بررسي

درصدفراوانيميزان آسيب پذيري

68866/8ديدگاه فمينيستي
57455/7اوقات فراغت نامناسب
36735/6لذت طلبي و ماديگرايي

31730/8استفاده از ماهواره و رسانه خارجي
29628/8ارتباط با جنس مخالف

27626/8شكاف نسل
27126/3ضعف پذيرش نظام

25825/1ضعف عمل به فرايض
25825/1ضعف تصور از خود

22922/2استفاده از نوار و فيلم مبتذل
21820/1مد گرايي

20920/3مشكالت خانوادگي
20620عدم رعايت پوشش

16215/8قانون گريزي
15314/9ضعف آگاهي از تهاجم فرهنگي

13212/9دوستان ناباب
13112/7غرب گرايي

959/2ضعف اعتقادات ديني
848/2ضعف هويت ملي

242/3اعتياد به مواد مخدر
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جدول 4- نتايج آزمون t براي مقايسه ميزان آسيب پذيري دختران و پسران

سطح معني داريارزش tانحراف استانداردميانگينتعدادجنسيتمتغير
53119939/90/170/87دختراننمره آسيب پذيري كلي

49919942/2پسران
5318/42/91/160/25دختراناعتقادات ديني

4998/22/8پسران
53110/62/70/910/36دخترانعمل به فرايض

49910/82/9پسران
**531103/52/900/004دخترانپوشش 4994/93/2پسران
**5315/71/76/230/0001دختراناعتياد 4996/52/3پسران

**53110/53/66/440/0001دخترانتصور از خود 4999/23/1پسران
**5317/33/18/380/0001دختراندوستان ناباب 4999/13/8پسران

5319/930/480/63دخترانمد گرايي
4999/83/2پسران

5319/63/50/850/39دختراناستفاده از نوار و فيلم مبتذل
4999/83/9پسران

**53116/24/114/080/0001دخترانديدگاه فمينيستي 49912/74پسران
5319/83/10/270/79دخترانمشكالت خانوادگي

4999/83/2پسران
53110/53/51/640/10دخترانشكاف نسل

49910/23/2پسران
53110/930/220/83دخترانپذيرش نظام

49910/83/1پسران
**53110/83/13/170/002دختراناستفاده از ماهواره و رسانه خارجي 49911/93/1پسران

**5319/93/25/570/0001دخترانلذت طلبي و ماديگرايي 49911/23/4پسران
**5319/93/750/0001دخترانارتباط با جنس مخالف 49911/24/7پسران

*5318/23/32/270/02دخترانغرب گرايي 4998/73/6پسران
**5318/72/54/130/0001دخترانهويت ملي 4998/12/5پسران

5319/12/81/530/12دخترانآگاهي از تهاجم فرهنگي
4999/43/2پسران

*5319/32/72/200/03دخترانقانون گريزي 4999/73/1پسران
**53112/62/82/730/006دختراناوقات فراغت 49913/13/2پسران
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ــز ارتباط با جنس مخالف كه گام نخست از تزلزل خانواده  و ني
بشمار مى رود.

ــان ساخته اند نقش خانواده در  همچنانكه پژوهش ها خاطر نش
سالمتى و يا گرايش جوانان به ناهنجاريها مهم است. نظارت 
ــيوه تربيتى و حضور روانى پدر در خانواده نقش  والدين، نوع ش
ــى در تربيت فرزندان دارد. بنابراين تهاجم فرهنگى  هم  اساس
باهدف حمله به خانواده فعاليت مى كند و هم خانواده هاى دچار 

آسيب به خوبى تسليم چنين تهاجماتى مى شود [6،5].
همچنين اين مطالعه نشان داد كه در بيشتر ابعاد آسيب پذيري 
ــيب پسران بيشتر از دختران است. مشابه اين نتايج  ميزان آس
ــده است [7]. افزون بر آن،  در پژوهش ديگران نيز مالحظه ش
ــان داد كه ميزان گرايشات فمينيستي در  نتايج اين مطالعه نش
بين پسران و دختران متفاوت است و اين تفاوت نشان مي دهد 
ــت كه اين  كه نگرش فمينيستي در دختران بيش از پسران اس
موجبات بروز تعارضات خانوادگي خواهد بود و مى توان بخشي 
از تعارضات خانوادگي و روابط زوجين را به تفاوت زن و شوهر 

در زمينه اين نگرش نسبت داد.
ــد. تحقيقات  ــات ديگران نيز ديده ش ــابه در تحقيق نتايج مش
ــى از عوامل مؤثر در پيش بينى  ــان داده  اند كه جنسيت يك نش
ــت [17]. بر اين  ــالالت و بيماريهايى چون افسردگى اس اخت
ــاس نتايج حاضر نيز نشان داد كه لذت طلبي و ماديگرايي  اس
ــوان گفت كه تقويت  ــت مي ت ــتر از دختران اس در پسران بيش
ــرعي و قوانين اجتماعي  تقيدات مذهبي، رعايت ارزش هاي ش
ــز توجه به ارزش هاي انساني و الهي به كاهش گرايش به  و ني
سوي لذت طلبي و ماديگرايي مى شود و به افراد كمك مى كند 
ــدن در  ــوي رفع نيازهاي عالي خود برود و از غرق ش تا به س

نيازهاي دانى دوري گزيند.
مطابق پژوهش حاضر استفاده از ماهواره و رسانه هاي خارجي 
ــان مي دهد  ــت اين نتايج نش ــتر از دختران اس در پسران بيش
ــانه ها به  ــرب از ماهواره و رس ــه در جهان امروز معموال غ ك
عنوان ابزارى در جهت ترويج ابتذال اخالقي و تهاجم فرهنگي 
ــناخت و توجه به اهداف  ــتفاده مى كند. كساني كه بدون ش اس
ــتفاده مى كنند بويژه  ــوژي اس ــى از اين تكنول ــم فرهنگ تهاج
آنهايي كه از مصونيت فرهنگى الزم برخوردار نيستند احتمال 

بيشترى براى آسيب پذيرى فرهنگى دارند.
ــت. به  ــتر از دختران اس ارتباط با جنس مخالف در پسران بيش
ــتري  ــدان پسر در جامعه از آزادي بيش ــد كه فرزن نظر مى رس
برخوردار هستند. آزادي به ويژه در دوره نوجواني و جواني بهتر 
است محدود و مشروط باشد تا موجب افزايش آسيب پذيري و 
انحراف جوان نشود. از پسران حداقل به ميزان دختران انتظار 
ــاير فعاليت هاي شخصي  ــش و س رفتار اخالقي، رعايت پوش
ــدك برنامه هاي  ــد. همچنين ان ــته باش و اجتماعي وجود داش
ــت.  ــي براي نوجوانان و جوانان معطوف به دختران اس فرهنگ
ــترس هستند و هم بيشتر متعهد به شركت  دختران هم در دس
ــاركت  ــاي فرهنگي هستند. در حالي كه جلب مش در برنامه ه
ــركت در برنامه هاي فرهنگي نياز به زحمت و  پسران براي ش
ــت برنامه هاي فرهنگي قابل  تالش دارد. ضمن اينكه الزم اس
ــخصيتى و منطبق با سن و جنس  ارائه مطابق ويژگي هاي ش

آنها باشد.
مالحظه شد كه نحوه گذراندن اوقات فراغت آسيب زا در بين 
ــتر از دختران، مى باشد. دختران به داليل فرهنگي  پسران بيش
ــرايط  ــتر همراه مادر و فعاليت هاي منزل هستند يا در ش بيش
ــي دارند. فلذا اوقات فراغت  ــي توجه جدي به امور تحصيل فعل

آسيب زا براي پسران بيشتر مطرح است.
ــل نتايج حاصل از پژوهش بايد به چند نكته ديگر نيز  در تحلي

توجه داشت: 
ــخص  1- در جامعه ما معيار حجاب براى دختر تاحدودى مش
ــت، از سويى ديگر حساسيت  تر از معيار حجاب براى پسر اس

نسبت به حجاب دختر بيشتر است.
2- نقش پسر در تامين زندگى مهم و ضرورى است و انتظارى 
كه از او وجود دارد تامين كننده زندگى است. بنابر اين ممكن 

است اين موضوع در نمره گرايشات مادى آنها تاثير بگذارد.
ــه بهانه هايى از  ــى بدون ذكر عنوان و ب ــرش فمينيست 3- نگ
ــده است. نگرش فمينيستى  قبيل حقوق زنان وارد جامعه ما ش
ــت و عمومًا در غرب توسط آن عده از  در واقع يك فلسفه اس
مردهايى مطرح شده است كه بتوانند به شيوه اى مدرن از زن 
ــتفاده كنند. با توجه به اينكه در كشور  ــى و سوء اس بهره كش
ــات مذهبى مانع از مطرح شدن اين نگرش با  ما وجود گرايش
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ــوق زن" براى آن  ــد و عنوان "حق عنوان "فمينيستى" مى ش
ــده است، لذا انتظار مى رود كه زنان بيشتر از مردان  انتخاب ش

مدافع اين نگرش باشند. 
ــل: بسيج امكانات  ــنهاداتى از قبي مطابق نتايج پژوهش، پيش
ــيب هاى نوجوانان و جوانان،  ــگيرى و درمان آس در جهت پيش
ــا و فرزندان، تالش  ــاوره براى خانواده ه راه اندازى مراكز مش
ــان، ايجاد  ــت نوجوانان و جوان ــازى اوقات فراغ براى غنى س
ــش فرهنگ زندگى در  ــراى آنها، افزاي ــتغال ب فرصت هاى اش
ــتر و  ــوزش خانواده ها براى نظارت بيش ــهر هاى بزرگ، آم ش
ــود روابط بين اعضاى  ــر روى فرزندان و كمك به بهب بهتر ب

خانواده ها ارائه مى گردد. 
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