
  
  
  
  
   
 

  
  

  

   فرهنگی مصونیت هاي زمینه و وضعیت بررسی
  مشهد شهر جوانان بین در

  *میرسندسی محسن سید
  2/11/1396 :پذیرش تاریخ     21/2/1395 :دریافت تاریخ

  
  چکیده

 بررسی نظري و پیمایش مسئله مصونیت فرهنگی جوانان در شهر مـشهد         هدف بااین تحقیق   
 هار خرده شاخص مصونیت روانی، اجتماعی،شاخص کلی مصونیت از ترکیب چ .گرفته است انجام
 سال بـود کـه   29-18 نفر از جوانان سنین 512حجم نمونه . شده است  ی و فکري تهیه   ارتباط

میانگین مصونیت .  سال است21 برابر و میانگین سن پاسخگویان،    باًیتقرنسبت زنان و مردان     
عضاي نمونه موردبررسی باالترین ا . است3,39فرهنگی اعضاي نمونه باالتر از حد متوسط و برابر 

حد مصونیت را در بعد فکري دارا هستند که بیانگر مثبت اندیشی بسیار باال و رویکرد اظهاري   
بدین . از سوي دیگر کمترین مصونیت اعضاي نمونه از حیث اجتماعی است. اعضاي نمونه است

ها به  الت خود با دیگران به آنها تا حدي در برابر این آسیب قرار دارند که در تعام       معنا که آن  
 درصد از تغییرات موجود در مـصونیت      26,4نتایج رگرسیون نشان داد      .دیده ابزاري نگاه شود   

فقدان انگیزه براي پیشرفت خشونت و ناسازگاري . فرهنگی، تابع متغیرهاي مستقل تحقیق است
 مـصونیت فرهنگـی    را بـر تـأثیر در خانواده، ضعف تربیت دینی و میزان تحصیالت بیـشترین           

بدین ترتیب که با فقدان انگیزه پیشرفت، خشونت و ناسازگاري در خانواده و ضـعف   . گذارد یم
ي افراد از این حیث ریپذ بیآس معکوس بر مصونیت فرهنگی گذاشته و موجب تأثیرتربیت دینی 

  .گذارد یم مثبتی بر مصونیت فرهنگی افراد تأثیراما تحصیالت . شوند یم
  اجتماعی سازي مصون فرهنگی، مصونیت فرهنگ، جوانان، :یديکل گان واژ

                                                
  m.sondosi@yahoo.com               .و فرهنگ اسالمیمربی پژوهشگاه علوم  *
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  هطرح مسئل
توجه به فرهنگ در جامعه ایران که طی چهار دهه تـالش بـراي تثبیـت انقـالب مردمـی و        

این نگرانی هنگـامی     .کند  دینی خود همچنان نگران آن است به نظر امري طبیعی جلوه می           
اند حوادث تـاریخی انقـالب و    چند نتوانسته شود که نسل سوم پس از انقالب هر         تر می   جدي

انـد کـه دو نـسل گذشـته نیـز تجربـه        دوره جنگ را تجربه کنند ولی در شرایطی قرارگرفته 
هـاي   ترین مسائل این دوره مباحث مربوط بـه چـالش       شاید محوري . زیادي درباره آن ندارند   

فتمـان انقـالب   گ. هاسـت  کننـده بـراي آن   فرهنگی نسل جدید و پاسخگویی اصـولی و قـانع     
اسالمی موجب تحول ساختارهاي قبلی جامعه ایران و ظهور مناسبات فرهنگی نوپا در میان            

هـاي تـاریخی و    تقویت و علنی شـدن خـصومت   سو و نهادها و ساخت اجتماعی ایران از یک     
مجموعه عواملی که بـا رشـد و گـسترش    . فرهنگی علیه ملت ایران از سوي دیگر بوده است       

سابقه و نـرم بـر پیکـر فرهنگـی      هاي بی هاي نوین ارتباطی موجب هجمه    ولوژيابزارها و تکن  
پذیري  اند که آسیب هاي داخلی، همگی شرایطی را رقم زده       جامعه و در کنار آن وجود حفره      
  .اند بیشتر نسل جوان را فراهم آورده

جانبه به این شـرایط و تـالش بـراي تأثیرگـذاري مناسـب امـري ضـروري           توجه همه 
توانـد در ایـن شـرایط مفیـد واقـع شـود و فهـم مـا را از          هایی کـه مـی   یکی از راه . شدبا  می

موقعیتمان تقویت کند مسیري است که پـژوهش اجتمـاعی و مطالعـه فرهنگـی در مقابـل              
هاي  سو و راه ها از یک ها و نارسایی    توان نسبت به توانایی     از این مسیر است که می     . گذارد  می

اي که بتواند عالوه بر  گونه ري، اطالع و آگاهی وثیق پیدا کرد به       مطمئن براي حل مسائل جا    
پر کردن خألهاي علمی ما در مورد مسائل پیش رو، نقـصان تجربـه قبلـی در فهـم شـرایط        

از یک منظر خاص، فرهنگ دربردارنده الگوهاي اندیـشه و رفتـار   . جدید را نیز برطرف نماید   
ان و دیـگر اشکال کنش متقابل نمـادین مثـل   است که اعضاي یک جامعه آن را از طریق زب        

صورت یک تمامیت  ها را به هاي مشترکی که آن ها و دیدگاه ها، عادات، اعتقادات و ارزش رسم
در واقـع، فرهنـگ را   ) 17: 1372گـودرزي،    (.گیرند  دهد، فرامی   اجتماعی به هـم پیـوند می    

ها و رفتارها  ها و گرایش  ارزشباورها، ها و شناخت توان نظامی متشکل از سه بخش اصلی      می
 )177: 1384کاشفی،  (.و کردارها قلمداد کرد
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جوادي  (بدانیم احکامو  اخالق، عقایداز سوي دیگر اگر دین را، مجموعه منسجمی از          
توان به این نتیجه رسید کـه دیـن و فرهنـگ همـواره یـک                  می) 145: 12 ، ج 1390آملی،  

دهی فرهنـگ جامعـه    گونه که دین در جهت  طه تنگاتنگ و نزدیک دارند و همان      تعامل و راب  
کنـد و   کند، فرهنگ نیز، انسان را در نوع حیات ایده آلش کمک مـی      نقش مؤثري را ایفا می    
گانـه هدفمنـد خـود      هاي سـه    گردد و نیز دین و فرهنگ با ارائه نظام          عامل تکامل انسان می   

اي در مسیر رشد و تکامل انسان      ها، عامل تحول گسترده     آنکارگیري    توانند در صورت به     می
طور طبیعی اختالل در کارکرد هرکـدام از ایـن دو،           با توجه به این تعامل به      .و جامعه باشند  

هاي خاص خود در سطح فـردي و اجتمـاعی خواهـد     در دیگري اثر گذاشته و موجب آسیب 
  .شد

هـایی بـوده اسـت کـه از      گرانـی خاستگاه و دغدغه اصلی ایـن پـژوهش برخاسـته از ن         
هـا را در معـرض    هاي فرهنگی و اجتماعی نـسل جدیـد جامعـه را احاطـه کـرده و آن        جنبه

ناپذیري بـراي کـل    ها در بلندمدت ضربات جبران  هایی قرار داده است که غفلت از آن         آسیب
ی درواقع در این پژوهش بیشتر به دنبال شناخت علمی و مبتنـ . جامعه در پی خواهد داشت  

پذیري و سالمت فرهنگی و اجتمـاعی نـسل    از وضعیت آسیب  ) نه ذهنی (بر واقعیت خارجی    
ها  هاي اجتماعی بروز این آسیب ایم به بعضی از زمینه ایم و تا حدودي تالش کرده   جوان بوده 

هـاي علمـی و    نزدیک شویم، راهی که به نظر هنـوز در آغـاز آنـیم و تکمیـل آن بـه تـالش        
  . استپژوهشی دیگر نیازمند
هاي ماهوي، به جهت تنیده شدن بـا هـم         ها با وجود برخی از تفاوت       تن و روان انسان   

رسد یکی از این موارد، نحوه مقابله بـا   به نظر می. در برخی از عملکردها با هم شباهت دارند     
هنوز بـیش از چنـد دهـه از شـناخت سـازوکارهاي مربـوط بـه            . باشد  مهاجمین خارجی می  

. گـذرد  هـا از طریـق واکـسیناسیون نمـی          دفاعی بدن در مقابل بیمـاري     سازي سیستم     مقاوم
گیـرد تـا بتوانـد در مقابـل هجـوم        فرآیندي که طی آن بدن انـسان در شـرایطی قـرار مـی             

 پیـدا  »مصونیت«ها  ها مقاومت کرده و در اصطالح نسبت به آن         هاي مضر و بیماري     میکروب
کنـد   عمالً امکان تحقق کامل پیـدا نمـی   سازي در برابر محدودسازي که        رویکرد مصون . کند

و بالیـاي   هـا  و تقویت نـوع انـسانی در مقابلـه بـا بیمـاري       هاي بیشمار   منجر به نجات انسان   
اگر روان افراد یک جامعه بخصوص در وجه اجتمـاعی آن را مربـوط بـه                . جسمی شده است  
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هـا را   بـا بیمـاري  هاي علمی در حـوزه مقابلـه    حوزه فرهنگ بدانیم، بسیاري از اصول و یافته   
هـاي فرهنگـی یـک     ها به نفع تقویـت شـالوده      توان به بخش فرهنگ سرایت داد و از آن          می

نمایـد کـه بـا     جهت در زمان حاضر ضـروري مـی       توجه این رویکرد ازاین   . جامعه مدد جست  
هایی قرار  هاي ارتباطی افراد درون یک جامعه عمالً در معرض انواع پیام      گسترش انواع رسانه  

بسا با اصول فرهنگی، باورها و اعتقادات اصیل یک جامعه در تنـافی باشـد،             یرند که چه  گ  می
هـاي مختلـف عمـالً        عالوه بر این که با رشد ابزارهاي تکنولوژیکی و مدرن ایجاد محدودیت           

 .پذیري افراد در جامعه را به دنبال دارد دوام چندانی نداشته و در درازمدت زمینه آسیب

ها پیوسته  ساز نبوده و همواره در طول تاریخ ملت خود مسئله   وديخ  شک فرهنگ به    بی
 معارف دینی، اخالق، زبان، آداب و سـنن زنـدگی، بـه تبـادل      در مسائلی چون علم و دانش،     

اي از  شـود کـه مجموعـه    اند، اما این مفهوم هنگامی تبدیل به مـسئله مـی      فرهنگی پرداخته 
افزاري بـه مقابلـه بـا       افزاري و نرم    هاي سخت   واناییبر ت   کشورها باروحیه خودبرتربینی و تکیه    

هـاي   هـا و فعالیـت   بـا تـدارك برنامـه    ها آن. کنند هاي معارض با خود اقدام می     سایر فرهنگ 
هاي فرهنگی یک ملت براي دستیابی به مقاصد  سیاسی یا اقتصادي و باهدف هجمه به بنیان

قیدوبنـدي فرهنگـی،     رکردن بـی  کن کردن فرهنگ ملی از طریق فراگی        شوم سیاسی و ریشه   
دار دارنـد،   هاي ریـشه  هرزگی اخالقی و فروپاشی ارزشی سعی در نابودي هویت ملی فرهنگ      

که در طول چند دهه گذشته نظام سلطه جهانی براي رسیدن بـه ایـن اهـداف، در                  طوري  به
انان هاي فرهنگی و اعتقادي مسلم      سطح وسیعی، ابزارهاي متعدد خود را در تهاجم به بنیان         

نفـس،     اعتمادبه  بکار گرفته است و تحقیر جریان ادب، هنر، فرهنگ انقالبی، اخالق اسالمی،           
 شهادت، ایثـار و والیـت را در کـشورهاي اسـالمی خـصوصاً در                  ایمان، جهاد،   توکل به خدا،  
کند، تا در نتیجه آن انـزواي عناصـر فرهنگـی، ادیـب و      اي جدي دنبال می گونه  کشورمان به 

 نیز منصرف کردن جوانان مؤمن از پایبندي متعصبانه به ایمان و اعتقادات خـود،               هنرمند و 
 ).1391سبحانی فر و نوروزي،  ( محقق شود که یکی از اهداف مهم تهاجم فرهنگی است،

بین قشرهاي نوجوان و جوانان بیشتر مورد خطر آسیب این پدیده شوم  تردید دراین بی
ل تبیین است، یکی از جهت محدودیت تجربه و دیگـري   هستند، که این امر از دو جهت قاب       

شود و  روي احساسات ملکه وجود آدمی می       غلبه احساسات بر فرد جوان و نوجوان، که ازاین        
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نوجوانان و جوانان حـوادث و رویـدادها را از دریچـه          . نماید  باقدرت تمام او را مسخَّرخود می     
ها جایگاه خاصی را  ها و کشش آنان جاذبهکنند و در محاسبات    بینند و تفسیر می     عواطف می 
شود که این گروه سـنی       کنند، از سوي دیگر فقدان تجربیات اجتماعی موجب می          اشغال می 

 پـس در  دقت ارزیابی نموده و تحلیل کند،      نتواند معادالت پیچیده محیط ارتباطی خود را به       
در همـین   . شـود   شیده می بینی افراطی ک    اندیشی و خوش    گونه مسائل به ساده     مواجهه با این  

هاي تبلیغـی روانـشناسانه سـعی در فروپاشـی      راستا فرهنگ مهاجم با استفاده از این ویژگی 
هـا از درون، زمینـه    نظام اعتقادي و فکري نسل جوان داشـته و از طریـق تهـی سـاختن آن     

صر در نتیجه این مسئله بیش از هـر عنـ  . آورد جذبشان را به مبانی فرهنگی بیگانه فراهم می 
آید و مقابلـه بـا آن و کـاهش اثـرات      دیگري تهدید جدي براي کشور و ملت ما به شمار می     

 .اي است تخریبی آن، نیازمند تدابیر ویژه

داشـتن افـراد از عوامـل تهدیدکننـده و خطـرات       سازي به معناي در امان نگـاه        مصون
کـه از سـالمتی     شناسایی این عوامل حائز اهمیت است، زیرا افـرادي           .جسمی و روانی است   

مصونیت شرایطی است . ترند  برخوردارند و در جامعه ایمن مشغول فعالیت هستند، ثمربخش        
تواند تعادل یا سالمتی آنـان را بـه خطـر انـدازد،      که منابع انسانی را از عوامل مضري که می  

تـوان   هر چه تعداد خطرات و عوامل تهدیدکننده در جامعه کمتـر باشـد مـی          . دارد  ایمن می 
حـال الزم بـه ذکـر اسـت کـه حـذف عوامـل                 بـااین .  مصونیت آحاد مردم بیشتر است     گفت

تـرین راهکارهـاي     ناپذیر اسـت، پـس یکـی از مهـم           تهدیدکننده در جهان امروز عمالً امکان     
. سازي تقویت سیستم دفاع فرهنگی جامعـه و بهبـود بخـشی بـه عملکـرد آن اسـت                    مصون

طور خالصه عبارت از محافظت جامعه هدف  ق بهسازي در این تحقی   بنابراین منظور از مصون   
  .باشد در مقابل خطرات و ایجاد احساس ایمنی و تعلق به آنان می

سازي فرهنگی و اجتمـاعی در مفهـوم عینـی آن، بـه معنـاي فـراهم سـاختن                     مصون
شرایطی است که طی آن جامعه توانایی شناخت و مقابله مؤثر با تهدیـدات فرهنگـی علیـه                 

دهنده دفاع از بنیادهاي اصـیل خـود در           ارهاي جامعه را داشته باشد و نشان      ها و هنج    ارزش
 اجتمـاعی هنگـامی بـا       -در واقع مصونیت فرهنگی     . برابر خطرات و تهدیدات احتمالی است     

 .که اعضاي جامعه احساس کنند هویتشان در امان است موفقیت همراه است
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 اسـتفاده  -رفـع خطـر، ب  -فال: مصونیت داراي دو عنصر اساسی تهدید و فرصت است   
سـازي منـوط بـه     پس موفقیت در مصون ). 88: 1385،   نویدنیا  و ساروخانی (بهینه از فرصت  

ترتیب مصونیت شـامل دو   این به. هاست گیري بهینه از فرصت رهایی نسبی از تهدیدها و بهره    
وجه سلبی مصونیت درگرو نبود خطـر اسـت و همچنـین الزمـه         : وجه سلبی و ایجابی است    

  )1388شاهیوندي،  (.هاي انسانی است ها و تضمین منافع و ارزش ه ایجابی کسب فرصتوج
  
  
  
 
 
 
 
  
  

سازي فرهنگی با هر عنوانی که باشد خواه مقابله بـا تهـاجم فرهنگـی و                 امروزه مصون 
هـاي   معروف و نهی از منکر و خواه امنیت اجتمـاعی، یکـی از برنامـه      جنگ نرم و خواه امربه    

هـاي فرهنگـی و اجتمـاعی      پژوهـشگران عرصـه     نهادهـا و    ها،  ران سازمان مهم و اساسی مدی   
پژوهش حاضر در این راستا قصد دارد ابتدا مصونیت فرهنگـی جوانـان را              . شود  محسوب می 

. در ابعاد مختلف موردسنجش قرار داده و سپس عوامل تهدیدکننده آن را شناسـایی نمایـد               
پذیري در  مراکز رسمی و غیررسمی جامعهمصونیت فرهنگی در پژوهش حاضر، جلوه توفیق      

اثربخشی این مراکز در اجتماعی کـردن   . ها و هنجارهاي جامعه به جوانان است        انتقال ارزش 
ها و هنجارهـا و فـضائل اخالقـی در آنـان شـده و نظـام        جوانان منجر به درونی سازي ارزش 

صون ساخته و سالمت    هاي ناشی از تهاجم فرهنگی بیگانه م        شخصیت آنان را در برابر آسیب     
  .نماید فرهنگی جامعه را تضمین می

هـا و   اگر این هدف محقق شود بدان معناست که افراد جامعه ضـمن تبعیـت از ارزش          
شوند که  اي از اعتالء نائل می هنجارهاي فرهنگ خودي و همانندسازي با آن، به چنان درجه 

  
  

  
  
 

 سازي ابعاد مصون

 رفع خطر استفاده از فرصت
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سازي  ریزي براي مصون برنامه. شود گر می ها جلوه ها درونی شده و در رفتار آن    فرهنگ در آن  
عنوان یک سیاست اجتماعی مستلزم شناخت عوامل مختلفی است کـه در رفتـار      فرهنگی به 

ایده اصلی این پژوهش از ایـن سـؤال شـکل گرفـت کـه چـه                . اجتماعی آدمیان تأثیر دارند   
ها و عواملی در سالمت فرهنگی بخـشی از جوانـان در مقابـل بخـشی کـه در همـین                   زمینه

دیگـر تـا چـه انـدازه جوانـان در مقابـل          بیـان   اند نقـش دارنـد؟ بـه        شرایط دچار آسیب شده   
  هاي اجتماعی آن چیست؟ هاي فرهنگی موجود مصونیت یافته و زمینه آسیب

  
  تحقیق ضرورت و اهمیت

هاي جامعـه در پهنـه    ها و سنت   ارزش  ها، معیارها،    آرمان  ها،  مثابه مجموعه اندیشه    فرهنگ به 
شـکی  . شـود  ت که باعث پیوند عاطفی و همبستگی بین مردمان یک مرزوبـوم مـی     تاریخ اس 

هـاي   نیست که بقاي شکوه و سربلندي و رستگاري هر ملت درگرو حفظ و گـسترش جنبـه         
هرگاه فرهنگ از ریشه و عمق تاریخی برخوردار باشد، موهبت ابتکار،           . مختلف فرهنگ است  

توان آن را حصار محکمـی در مقابـل         آورد که می    ابداع و آفرینش را براي ملل به ارمغان می        
فرهنگ ملتی که یاراي مقابله با هجوم و . حساب آورد  تهاجمات روحی و معنوي و اخالقی به      

هاي خود را نداشته باشد، دچار اضمحالل و          ها و شالوده    نفوذ عناصر فرهنگی متضاد با ارزش     
ـ    شده و سرانجام یا یکسره نابود می   تحریف   قلـی زاده و جـواهري،   (بـازد   گ مـی شـود، یـا رن

1379 :59.( 

بعد از پیروزي انقالب اسالمی و پایـان جنـگ تحمیلـی و ناکـامی دشـمن در عرصـه                  
 را علیه ملت مـا آغـاز   رویارویی مستقیم، استکبار جهانی در جبهه فرهنگی تهاجم سنگینی  

 و نـسل جـوان مـا را     یقین غفلت از این امر آینده کـشور         کرد که تا به امروز ادامه دارد و به        
بدون شک نه منطق خودکفایی فرهنگی یکسره پذیرفتی است و نـه منطـق             . کند  تهدید می 

 در این عرصه باید به دنبال     . شوند  آنان که در پوشش تجددطلبی، عاشقانه مجذوب غرب می        

                                                
-  کمـک  زبان ضـدانقالب  اي فارسی هاي ماهواره متحده با تخصیص بودجه ساالنه به توسعه شبکه مجلس نمایندگان ایاالت 

نـدهاي  گیري از ترف ها با بهره  زیرا این شبکه.کند صورت مستقیم در امور داخلی جمهوري اسالمی ایران مداخله می  به کرده و 
اي و اجتماعی را فراهم کننـد   هاي مدنی در پنج سطح صنفی، دانشجویی، قومی، فرقه هاي ناامنی   کنند زمینه   تبلیغاتی تالش می  

  ).22/8/1389رسانی حوزه، رؤیت شده در تاریخ  پایگاه اطالع(
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 الزمه دستیابی بـه ایـن راه  . پذیرد و نه بیزاري و تنفر را    راه سومی بود که نه شیفتگی را می       
سازي فرهنگی است که زمینه مناسبی براي  تنها از طریق مصون . سازي فرهنگی است    مصون

هاي براي بازگشت افراد بـه خویـشتن،    هاي معنوي جامعه، فراهم آوردن زمینه     تقویت ارزش 
متبلور ساختن فرهنگ دینی و اعتقادي و باال بردن مقاومت آحاد جامعـه در مقابـل هجـوم          

پس تحقیق درباره ایـن موضـوع از اهمیـت و ضـرورت بـاالیی              . ودش  عوامل منفی فراهم می   
  )64: همان. (برخوردار است

  
 تحقیق تجربی و نظري سوابق

سازي فرهنگـی پرداختـه    در بررسی پیشینه موضوع، تحقیقی که مستقیماً به موضوع مصون     
 مباحث باشد، مشاهده نشد، اما تحقیقات متعددي در ارتباط با مفاهیم تهاجم فرهنگی و نیز 

ما بر این عقیده هستیم کـه       .  شده است   نظري مفصلی درباره امنیت و احساس امنیت انجام       
چه امنیت خود به معناي شرایطی . این دو مفهوم پیوند تنگاتنگی با مصونیت فرهنگی دارند       

در . است که هیچ خطري متوجه سیستم نباشد و در محتوا تقریباً متـرادف مـصونیت اسـت         
انگر وضعیتی است که تهدیدهاي متعددي متوجـه سیـستم و درخطـر قـرار     مقابل تهاجم بی 

  :شود در اینجا به برخی از این تحقیقات اشاره می. گرفتن مصونیت سیستم است
 در مـاهواره  بـر   تکیـه  بـا  فرهنگی تهاجم بررسی« عنوان با که پیمایشی تحقیقی در -

 میـان  در مـاهواره  کـاربرد  نفـی م عمدتاً ابعاد که است کوشیده محقق است شده   انجام »تهران

 ایـن  مـاهواره  آنکـه  وجـود  بـا  شـده،   مطـرح  فرضـیات  طبق بر .دهد قرار تحقیق مورد را مردم

 مفید پیشرفت طلب و جستجوگر انسان براي است توانسته بشري تفکر و علم زاینده تکنولوژي

 بـراي  ارهمـاهو  از پاسـخگویان  %)24( تنهـا  کـه  داد نـشان  تحقیـق  نتایج ولی باشد سودمند و

  ).1380 جاللی،( کنند می استفاده دانش و علم پیشرفت
 از ناشی عوارض و علل بررسی« عنوان با پژوهشی ما، موضوع با مرتبط دیگر تحقیق -

 بـوده  »آن بهبـود  براي هایی  برنامه پیشنهاد و تهران دخترانه هاي  دبیرستان در فرهنگی تهاجم

 شـهر  در )دبیرستان سوم و دوم اول،( پایه  سه رد دبیرستان دختران میان در پژوهش این .است
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 پرداختـه  فرضـیات  آزمـون  به کمی هاي   روش از استفاده با محقق و است گرفته صورت تهران

 :که دهد می نشان پژوهش این نتایج .است

                 درجه اقتصادي در داشتن ماهواره، میزان استفاده از آن، تمایل به نوع موسـیقی و
  .تنوع پوشش یک علت مؤثر اس

   عنوان یک علت تنهـا در انتخـاب نـوع پوشـش      ها به تشویق آن مشورت با والدین و
 .مؤثر است

                رعایت موازین اخالقی توسط دوستان در میزان استفاده از ماهواره و انتخـاب نـوع
 .پوشش مؤثر است

                چگونگی نگرش نسبت به مد، روي داشتن ماهواره، میزان استفاده از آن، تمایل به
 . نوع پوشش مؤثر استنوع موسیقی و

                  میزان عالقه دوستان به مد و هنرپیشه، روي میزان استفاده از آن، تمایل بـه نـوع
 .موسیقی و نوع پوشش مؤثر است

 ریزي کننده تنها روي تمایل به موسیقی تأثیرگذار است فرد برنامه. 

    هـاي عمـومی در داشـتن مـاهواره و میـزان              ها و گردشگاه   آمدوشد مداوم به پارك
 .فاده از آن مؤثر استاست

 مطالعه کتب درسی در داشتن ماهواره و میزان استفاده از آن مؤثر است. 

 نشینی با فامیل و دوستان در میزان استفاده از ماهواره مؤثر است هم. 

تـوان بـه تـأثیر وضـع      بنابراین در بحث از علل و عوارض ناشی از تهاجم فرهنگی مـی           
عنوان عوامل   روهی و چگونگی گذراندن اوقات فراغت به      هاي گ   اقتصادي خانواده، نقش رسانه   

تأثیرگذار در داشتن ماهواره و از میزان استفاده از ماهواره، تأثیر روي انتخاب نوع موسیقی و 
  ).1378افکاري،  (عنوان عوارض ناشی از تهاجم فرهنگی نام برد پوشش دختران به

 پیامـدهاي  و هـا   مؤلفـه  ابعاد، فرهنگی، تهاجم بررسی« عنوان با دیگر اي  مطالعه در -

 کـه  اسـت  داشته سعی محقق .است پرداخته فرهنگی تهاجم نظري ابعاد بررسی به محقق »آن

 .بدهد قرار تاریخی وتحلیل  تجزیه مورد ایران تاریخ طول در را زدایی  فرهنگ و فرهنگ مصادیق
 و هـا   اولویـت  نیپریـشا  و کمال راه و فرهنگ فراموشی فرهنگی تهاجم تحقیق، این نتایج طبق
 و سیاسـی  اهـداف  خـدمت  در ابـزار  صورت  به علم هنر، انسان، که است فرهنگ بر تمدن غلبه
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 هنـر،   ادبیـات،  ورزش،  زنان، به فرهنگی تهاجم موج در .آیند  درمی گري  سلطه و سیاست جهان

 و فرهنگـی  هـویتی   بـی  آن نتیجـه  و شـود   مـی  داده وارونـه  هـاي   نقـش  تکنیک، و روشنفکري
 تحقیق این نتایج دیگر ).1377 رادمهر،( است ایرانیان شناختی  جامعه و تاریخی یگانگیازخودب

 جهـت  در مهـاجم  فرهنـگ  شـناخت  بـر  عـالوه  بیگانه هاي  فرهنگ با مواجهه که داد نشان نیز

 تـاریخی  هـاي  بررسـی  .است الزم ذاتی نیازهاي و ها  کاستی ها،  توانایی خودي، فرهنگ شناخت

 در مـشترك  دیـدگاه  یـک  بـه  هنوز ما متأسفانه که است مهم این دهنده نشان نیز تحقیق این

  .ایم نرسیده فرهنگی دیگرشناسی و خودشناسی
 میـزان  و غـرب  فرهنگ برابر در فرهنگی دفاع موارد بررسی« عنوان با دیگر تحقیق -

 – سـاختاري  تحلیـل  روش محقق تحقیق این در .است بوده »ایران معاصر تاریخ در آن توفیق
 کـه  حال  درعین گرفته، مفروض را پارسنز کنش نظام و اجتماعی نظام نظري الگوي دي،کارکر

 و سـتیز  هـاي  تئـوري  بـه  همچنین و فرهنگی دفاع شرایط و ها  انگیزه به تحلیل در مواردي، در
 در گرفتـه،  صـورت  هـاي   دفاع توفیق عدم و توفیق تحلیل محور ولی .است شده  اشاره شخصیت

 ).1375 افقهی،( باشد می پارسنز اجتماعی نظام نظري مدل

 
 تحقیق روش

بـدون آنکـه   . هاي کیفی و کمی است رویکرد روشی غالب در این پژوهش از نوع تلفیق روش 
بخواهیم به منازعات مربوط به اصالت و برتري هرکدام از این دو روش بپـردازیم، بـه نحـوه                 

شناسـی ترکیبـی    ر از روشخالصه مدعیات برخوردا. شود اجراي آن در این تحقیق اشاره می      
گـردآوري   ماننـد تبیـین مـسئله،    (این است که رویکردهاي مختلف در تمام مراحل مطالعه       

 Tashakkori & Teddli, 2003.(کنـد  را با یکدیگر تلفیق مـی ) گیري نهایی ها و نتیجه داده

b:ix .(             ی لزوماً قصد ندارد یکی از این دو رویکرد رافروتـر از  اجراي توأم تحقیق کیفی و کم
اي ممکـن اسـت در مراحـل مختلـف فرآینـد تحقیـق از                 دیگري بنشاند بلکـه هـر مطالعـه       

 )41: 1387 فلیک، (.رویکردهاي کیفی و کمی بهره بگیرد

ــر عمــدتاً از روش  ــق حاض ــشافی تحقی ــات اکت ــامل   در بخــش مطالع ــی ش ــاي کیف ه
نجـر بـه تـدوین     شده اسـت کـه م    هاي نیمه عمیق با کارشناسان و جوانان استفاده         مصاحبه

هاي معمول کمی صـورت   وتحلیل آنها با روش ها و تجزیه  آوري داده   پرسشنامه و سپس جمع   
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 شده در هر مرحله  براي روشن شدن بهتر عملیات، مختصري از عملیات انجام. پذیرفته است
در ابتداي مطالعات اکتشافی با مشورت بـا کارشناسـان مقـرر شـد بـا                . شود  توضیح داده می  

هـاي بـاز انجـام     دارند مصاحبه با جوانان اي تماس بیشتري ز افراد که به لحاظ حرفهجمعی ا 
این افراد که حدود ده نفر بودند شامل چند روانشناس، دبیران باسابقه و مشاوران امور        . شود

هاي واقعی یک جوان سـالم    محور اصلی مصاحبه با این گروه شناسایی ویژگی       . تربیتی بودند 
عالوه . و به تعبیر این تحقیق مصون یافته بود       ازنظر فرهنگی و اجتماعی   ) دختران و پسران  (

هایی که بـراي یـک جـوان سـالم در       شوندگان خواستیم بر مبناي شاخص      بر این از مصاحبه   
هـا داراي ایـن    هاي نمونـه کـه ازنظـر آن         کنند، تعدادي از جوان     شرایط حال حاضر ارائه می    

  .ها هستند را معرفی کنند ویژگی
ها، در سطحی دیگر با تهیه یک مـصاحبه نامـه مکتـوب      کنار این دسته از مصاحبه    در

هاي یک جوان سـالم و توزیـع آن در بـین تعـدادي از          شامل چند سؤال در خصوص ویژگی     
  .آوري اطالعات مربوط به موضوع از خود جوانان اقدام کردیم محصلین و دانشجویان به جمع

هاي جوانـان سـالم، بـه سـراغ مـصاحبه       ي شاخصبند پس از اتمام این مرحله و جمع    
شـده   شده و یـا از سـوي کارشناسـان معرفـی       هاي گفته     مفصل با جوانانی که داراي ویژگی     

هـاي   ها محور اصـلی، دسـتیابی بـه عوامـل موفقیـت و زمینـه            در این مصاحبه  . بودند رفتیم 
دیـده   هاي آموزش   هکنند  اي باز توسط مصاحبه     سالمت فرهنگی این جوانان در قالب مصاحبه      

در این مرحله تقریباً با حدود بیست تن از جوانان دختر و پسر جداگانه مصاحبه و متن           . بود
  .هاي بعدي پیاده شد برداري آن براي بهره

اي بـراي مطالعـات      آمـده در مراحـل قبلـی، پرسـشنامه          دسـت   از مجموع اطالعات بـه    
 اجتمـاعی و فرهنگـی و   پیمایشی شـامل دو محـور اصـلی یعنـی سـنجش میـزان سـالمت            

. رفـت گنجانیـده شـد    اي از عوامل که احتمال تأثیر آنهـا بـر وضـعیت جوانـان مـی         مجموعه
 پرسـشنامه در بـین   30و ابهامـات احتمـالی در پرسـشنامه، تعـداد      منظـور رفـع نـواقص       به

هـاي معمـول آمـاري برخـی از سـؤاالت نـاهمخوان حـذف               جوانان توزیع گردید و بـا روش      
  .گردید
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  نمونه حجم و آماري عهجام
واحد تحلیل ما در این بررسی، فرد است و جامعه آماري در زمان تحقیق حاضر کلیه جوانان     

 . نفر بوده است688445بر     سال ساکن در شهر مشهد با جمعیتی بالغ          29 تا   18بین سنین   
امعـه   آمـار دقیـق افـراد ج   .دهند می را مردان تشکیل %2/50 را زنان و %8/49بر این اساس  

 گانه مختلـف شـهري بـه تفکیـک جنـسیت را از مرکـز        11ها در مناطق      آماري و توزیع آن   
 نفـر بـر   512اي بـه حجـم    نمونـه  ازآن  و پس . اطالعات و آمار شهرداري مشهد تهیه نمودیم      

  .اي انتخاب گردید اي و تصادفی چندمرحله اساس فرمول زیر و به روش خوشه
  

  
حجم مزبور به تفکیک جنـسیت و بـه           در مرحله اول،   براي انتخاب افراد جامعه نمونه    

هـاي   ها از میان بلوك  گانه شهرداري مشخص و به تعداد آن       11نسبت در هرکدام از مناطق      
بلـوك   سـپس در هـر  . شـدند  طور تصادفی انتخاب مـی  شده در هر منطقه به  مسکونی تعریف 

مثالً ضـلع    ( هر بلوك  و از محل مشخصی از    ) 12مثالً   (مسکونی بر مبناي یک عدد تصادفی     
 رسـیده و در آن   12به شمارش منازل اقدام تا به منزل شـماره          ) طرف راست   شمال غربی به  

 18چنانچه در منزل مزبور افرادي در بازه سنی         . گردید  منزل به تکمیل پرسشنامه اقدام می     
  .گردید  سال وجود نداشت به منزلی کناري در راست یا چپ مراجعه می29تا 
  

  فهومی و عملیاتیتعاریف م
داشتن افـراد از عوامـل تهدیدکننـده و     سازي در مفهوم عام آن به معناي در امان نگاه   مصون

سازي در معناي فرهنگی آن ناظر بر سالمت فرهنگی و  مصون. خطرات جسمی و روانی است   
هاي اجتماعی اسـت و       ماندن افراد از عوامل تهدیدکننده و آسیب       در امان  اجتماعی به دلیل  

ر مفهوم عینی آن، به معناي فراهم ساختن شـرایطی اسـت کـه طـی آن تهدیـدي علیـه                     د
بیـانگر   وضعیت مصون یافتگی یک فرهنگ    . ها و هنجارهاي جامعه وجود نداشته باشد        ارزش

هاي اساسی خود در برابر تغییرات و تهدیدات    توانایی جامعه در دفاع از خصوصیات و ویژگی       
شود که جوامع احساس  اجتماعی زمانی مطرح می - فرهنگی مصونیت. واقعی و احتمالی است   
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: مصونیت داراي دو عنصر اساسـی تهدیـد و فرصـت اسـت      . کنند هویتشان در امان است      می
سـازي منـوط بـه       بنابراین موفقیت در مـصون    .  استفاده بهینه از فرصت    - رفع خطر، ب   -الف

ترتیـب مـصونیت شـامل دو     ینا به. هاست گیري بهینه از فرصت رهایی نسبی از تهدید و بهره     
وجه سلبی مصونیت درگرو نبود خطـر اسـت و همچنـین الزمـه         : وجه سلبی و ایجابی است    
  .است هاي انسانی ها و تضمین منافع و ارزش وجه ایجابی کسب فرصت

 
  )متغیر وابسته(ي مربوط به ابعاد چهارگانه مصونیت فرهنگی ها شاخص

  .روم زندگی به کجا میدانم در  و نمی کنم هدفی می احساس بی
 .دهد یم آزارم ام ندهیآبیشتر اوقات آرامش ندارم و اضطراب و نگرانی از 

 .کسی مرا دوست ندارد کنم خیلی اوقات احساس می

 .کنم یم را زود عوض ممیتصمو عقیده و  کنم آدمی هستم که در کارهایم زیاد اشتباه می

 .ي متوجه کارهاي من بشوندطور کوست دارم دیگران یهمیشه د

 . استآور رنج با دیگران برایم مشکل و صحبت و گفتگو ها وقتبیشتر 

مصونیت 
 روانی

هاي جامعه احترام بگذارم و آنچه را که ازنظر بیشتر مردم  به ارزش کنم االمکان سعی می حتی
 . است انجام دهمموردقبول

 .اي باز و مثبت با دیگران ارتباط داشته باشم با روحیه کنم در عمل سعی می

 .ام زمینه پیشرفت معنوي خود را فراهم کنم با توجه و عمل کامل به امور دینی کنم سعی می

هاي خود در  با تالش و امید به خواسته کنم باوجود مشکالت زیاد جوانان در جامعه، سعی می
 .یابم زندگی دست

مصونیت 
 فکري

با  کنم  سعی میاست شده رممکنیغایت ادب و اخالق خوب با دیگران تقریباً چون امروزه رع
 .هر کس مثل خودش رفتار کنم

 .ام  انجام دادهام خواستهي را که کار هر معموالًبدون ترس از هرکس 

 .کنم در ارتباط با دیگران بیشتر به نظر و سلیقه خودم پافشاري می

 .ام است دیگران بیشتر براي موفقیت در زندگی و کارهاي شخصیارتباط من با 

مصونیت 
 اجتماعی

 .توانم از دوستان ناباب و کارهایشان فاصله بگیرم نمی کنم هرچه تالش می

ها عمالٌ مانع پیشرفت  معتقدم احساس مسئولیت زیاد در مشکالت دیگران و تالش براي آن
 .شود من می

 .بیاید ها بدم دیگران را از خودم راضی و خشنود کنم حتی اگر از آن کنم من همیشه سعی می

 .ها نیز به من احترام بگذارند  که آنگذارم یمترها تا جایی احترام  به بزرگ

مصونیت 
 ارتباطی

گی
رهن

ت ف
ونی

مص
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 ي مربوط به مقوله متغیرهاي مستقلها شاخص

  احساس درك متقابل در خانواده
  شنوا در خانوادهگاه عاطفی و گوشی وجود تکیه

 فضاي گفتگو در محیط خانواده

 افق مشترك احساسی و عاطفی فرزندان و والدین

 موقع و مناسب والدین از فرزندان ي بهها تیحمادرك و 

 روابط گرم میان اعضاء خانواده

 هاي مختلف نگرش و رفتارهاي متعادل خانواده در زمینه

 ط خانوادهاحترام اعضاء به یکدیگر در محی

 اعتماد در میان اعضاء خانواده نسبت به یکدیگر

 هاي تربیتی پدر و مادر ثبات و پایداري در شیوه

 نظارت فرزندان از سوي والدین

 پذیرش نظارت والدین از سوي فرزندان

 ضعف حمایت خانواده

 تالش براي موفقیت

 ها داشتن معیار در دوستی

 ي کالسیها شرکت در رقابت

 تشویق فرزندان در جمع از سوي والدین

 هاي تربیتی خانه و مدرسه هماهنگی بین شیوه

 اعتماد و اتکاء به نفس فرزندان

 فقدان انگیزه براي پیشرفت

 تنبیه فرزندان در جمع از سوي والدین

 تنبیه بدنی از سوي والدین

  پدر و مادر در تربیت فرزندانقهیسل اختالف

 ي خانوادگی میان اعضاءها يریدرگ و تنش

 تبعیض والدین در بین فرزندان

 خشونت و ناسازگاري در خانواده

 نگرش مثبت به مذهب در خانواده

 اهمیت به مراسم مذهبی و شرکت در آن

 )... ونترنتیا ماهواره،(ي جدید ها رسانهحساسیت اطرافیان به 

 ي مذهبی در روابط با جنس مخالفها چارچوبپذیرش 

 ضعف تربیت دینی

 استفاده مداوم از اینترنت و ماهواره

 اهمیت والدین به تحصیل فرزندان

 )...کتاب، روزنامه و(عالقه به مطالعه 

 فقر مصرف کاالهاي فرهنگی

 انتظارات خانواده از فرزندان

  مخالفجنس با اطرافیان در ارتباط ازحد شیبحساسیت 
 انتظارات نامعقول خانواده

 همشکل اقتصادي خانواد

 ي در خانوادهورز قناعت
 نظمی اقتصادي در خانواده بی
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  ها ابزار گردآوري داده
ها در پژوهش حاضـر در مرحلـه اول مـصاحبه نیمـه اسـتاندارد و                  ابزار اصلی گردآوري داده   

  .گیري و تهیه آن قبالً اشاره شد سپس پرسشنامه است که به مراحل شکل
  

  و پایایی ابزار گردآوري روایی
هاي مندرج    شده و مقیاس    زار گردآوري عبارت است از این که آیا ابزار طراحی         روایی اب 

براي این منظور از روش توافـق  . دهند یا خیر در آن مفاهیم مربوطه را موردسنجش قرار می     
 .داوران استفاده شد

در مورد پایایی، نتایج تحقیق نشان داد که ابزار سنجش مصونیت فرهنگـی از پایـایی              
 و حضور تمـام ابعـاد چهارگانـه در شـاخص کلـی              )Alpha=0.695(ردار است   مطلوبی برخو 

  .مصونیت فرهنگی ضرورت دارد
  

  فرضیات تحقیق
  :اند از فرضیات تحقیق حاضر عبارت

 . بین مصونیت فرهنگی زنان و مردان تفاوت معناداري وجود دارد - 1

 . بین تحصیالت و مصونیت فرهنگی رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد - 2

 . بین تحصیالت والدین و مصونیت فرهنگی رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد - 3

 . بین ضعف حمایت خانواده و مصونیت فرهنگی رابطه معکوس و معناداري وجود دارد -4

 بین فقدان انگیزه براي پیشرفت و مصونیت فرهنگی رابطـه معکـوس و معنـاداري       - 5
 .وجود دارد

ه و مـصونیت فرهنگــی رابطـه معکــوس و    بـین خــشونت و ناسـازگاري در خــانواد   -6
 .معناداري وجود دارد

 . بین ضعف تربیت دینی و مصونیت فرهنگی رابطه معکوس و معناداري وجود دارد - 7

 . بین ضعف پایگاه اجتماعی و مصونیت فرهنگی رابطه معکوس و معناداري وجود دارد -8

عنـاداري   بین فقر مصرف کاالهاي فرهنگی و مصونیت فرهنگی رابطه معکوس و م            - 9
 .وجود دارد



 
 
 
 
 
 
 

  1397، بهار 80شماره ، 27، سال فصلنامه علوم اجتماعی     124  

 بین انتظارات نامعقول خانواده و مصونیت فرهنگی رابطـه معکـوس و معنـاداري        -10
 .وجود دارد

نظمـی اقتـصادي در خـانواده و مـصونیت فرهنگـی رابطـه معکـوس و                    بین بـی   -11
 .معناداري وجود دارد

  
  هاي تحقیق یافته
 :توصیف سیماي پاسخگویان -الف

  :جنسیت -1
انـد کـه      را مـردان تـشکیل داده     % 8/49را زنـان و     % 2/50از مجموع کل پاسخگویان،     
  .نسبت دو جنس تقریباً برابر است

  :سن -2
متوسـط سـن    . باشـد   مـی  سـال    27هـا      و بیـشترین آن    16کمترین سن پاسـخگویان     

متوسط پراکنـدگی سـن تمـام پاسـخگویان         . است) 97/20( سال   21 حدود  نیز پاسخگویان
  .باشد می  48/2حول میانگین 

  :ونت در مشهد سابقه سک -3
متوسط .  سال سابقه سکونت در مشهد دارند      21طور متوسط     درمجموع پاسخگویان به  

 . سال است11پراکندگی این متغیر حول میانگین حدود 

   تحصیالت والدین -4
 که نزدیک بـه دیـپلم       است سال   37/11متوسط میزان تحصیالت پدران پاسخگویان،      

  . است46/9 آن که متوسط تحصیالت مادران باشد حال  می
  

  :شاخص کلی مصونیت فرهنگی -ب
شاخص کلی مصونیت از ترکیـب چهـار خـرده شـاخص مـصونیت روانـی، اجتمـاعی،               

در این قـسمت ابتـدا   .  بود5 تا  1ها    شده است که دامنه هر یک از آن         ارتباطی و فکري تهیه   
  .کنیم هاي جزئی را تفسیر می شاخص کلی و سپس شاخص
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میانگین . باشد  می5  از 42/4 و بیشترین حد آن  52/1کمترین حد مصونیت فرهنگی     
شاخص انحـراف  ). 39/3میانگین (مصونیت فرهنگی اعضاي نمونه باالتر از حد متوسط است     

انحـراف  ( حـول میـانگین پراکنـدگی دارنـد        44/0طور متوسط     ها به   دهد آن   معیار نشان می  
دهد اندکی بـیش از       می مقدار شاخص چولگی منفی و متوسط است که نشان        ). 44/0=معیار

مقـدار مثبـت و متوسـط    .  درصد اعضاي نمونه باالتر از حد میانگین یادشده قـرار دارنـد     50
شاخص کشیدگی نیز حاکی از آن است که شباهت اعضاي نمونه از حیث مصونیت فرهنگی               

  .بیشتر از حد نرمال است
در )  درصـد 7/69 اکثریت اعضاي نمونه مـورد بررسـی   1بر اساس نتایج جدول شماره  

هـایی کـه از مـصونیت بـاالیی           حد متوسطی از مصونیت فرهنگی برخوردارند اما نـسبت آن         
آنکه این نسبت در بین آن دسته از افراد که از مـصونیت              درصد است حال   28,7برخوردارند  

  . درصد است2فرهنگی کمی برخوردارند حدود 
  

  توزیع فراوانی شاخص کلی مصونیت فرهنگی-1جدول 

 رتبه فراوانی درصد

 کم 8 6/1

 متوسط 357 7/69

 زیاد 147 7/28

 کل 512 100

  فرهنگیشاخص کلی مصونیت

  

  فرهنگی مصونیت شاخص ابعاد -ج
جـدول  .  بعـد اسـت  4تر ذکر شد شاخص مصونیت فرهنگی داراي        طور که پیش    همان

طـور کـه     همان. دده   نتایج مربوط به شاخص کمی هر یک از این ابعاد را نشان می             2شماره  
شود اعضاي نمونه مورد بررسـی بـاالترین حـد مـصونیت را در بعـد فکـري دارا          مالحظه می 

از سـوي   . هستند که بیانگر مثبت اندیشی بسیار باال و رویکرد اظهاري اعضاي نمونـه اسـت              
ها تـا حـدي    بدین معنا که آن   . دیگر کمترین مصونیت اعضاي نمونه از حیث اجتماعی است        

ها به دیـده ابـزاري نگـاه       این آسیب قرار دارند که در تعامالت خود با دیگران به آن            در برابر 
الزم به ذکر است که مصونیت ارتباطی و مصونیت روانی اعضاي نمونه مابین این قـرار              . شود
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شاخص چولکی در هـر چهـار بعـد منفـی بـوده و             . داشته و در حد باالتر از متوسط هستند       
شـاخص کـشیدگی   . ت اعضاي نمونه باالتر از حد متوسط قرار دارندبیانگر آن است که اکثری   

در مصونیت فکري و ارتباطی مثبت است که بیانگر شباهت زیاد اعـضاي نمونـه بـا یکـدیگر        
است اما منفی بودن شاخص کشیدگی در مصونیت روانی و اجتمـاعی بیـانگر ایـن واقعیـت                  

  .نه برخوردارنداست که اعضاي نمونه از پراکندگی باالیی در این زمی
  

 هاي آماري مربوط به ابعاد مصونیت فرهنگی  شاخص-2جدول 

 ابعاد مصونیت فرهنگی کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین

  مثبت اندیشی و رویکرد اظهاري-مصونیت فکري  992/1 -167/1 58197/0 1243/4

 و مهارت اجتماعی توانمندي ارتباطی -مصونیت ارتباطی  309/0 -521/0 78274/0 3901/3

  شاخص شکوفایی شخصیت-مصونیت روانی  628/0 -174/0 83225/0 1592/3

  نگاه غیر ابزاري به دیگران-مصونیت اجتماعی  535/0 -011/0 78764/0 9041/2

  
  فرهنگی مصونیت ابعاد بین رابطه -د

ـ          دهد که   آمده نشان می    دست  بررسی نتایج به   ه رابطـه همبـستگی بـین ابعـاد چهارگان
غیراز مصونیت ارتباطی که رابطه همبـستگی معنـاداري بـا سـایر ابعـاد         به مصونیت فرهنگی 

ندارد، بین مصونیت روانی، فکري و اجتماعی اعضاي نمونه همبستگی مستقیم و معنـاداري              
هـا   بدین معنا که با افزایش مصونیت افراد در هر یک از این ابعاد، مـصونیت آن            . برقرار است 

  .یافته و بالعکس نیز افزایشدر سایر ابعاد 
  
  فرهنگی مصونیت شاخص چهارگانه ابعاد توصیف - هـ
  روانی مصونیت شاخص -1

 5 و بیـشترین حـد آن   17/1 طبق نتایج، کمترین حد مصونیت روانی در جامعه نمونه 
میـانگین  (میانگین مصونیت روانی اعضاي نمونه باالتر از حـد متوسـط اسـت              . باشد   می 5از  
حـول میـانگین     83/0طـور متوسـط    هـا بـه    دهد آن    انحراف معیار نشان می    شاخص). 16/3
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مقدار شاخص چـولگی منفـی و متوسـط اسـت کـه         ). 83/0=انحراف معیار (پراکندگی دارند   
 درصد اعضاي نمونه بـاالتر از حـد میـانگین یادشـده قـرار         50دهد اندکی بیش از       نشان می 

اکی از آن اسـت کـه شـباهت اعـضاي          مقدار مثبت و شدید شاخص کشیدگی نیز حـ        . دارند
اکثریـت اعـضاي نمونـه    همچنـین  . نمونه از حیث مصونیت روانی بیشتر از حد نرمال اسـت          

برخوردارنـد امـا نـسبت      روانـی   در حـد متوسـطی از مـصونیت         )  درصد  2/50(موردبررسی  
 آنکه این نسبت در بین آن     درصد است حال   8/33هایی که از مصونیت باالیی برخوردارند         آن

 . درصد است16 کمی برخوردارند حدود روانیدسته از افراد که از مصونیت 

  فکري مصونیت -2
 از 5 و بیشترین حد آن 75/1 کمترین حد مصونیت فکري در میان افراد جامعه نمونه       

میـانگین  (میانگین مصونیت فکري اعضاي نمونـه بـاالتر از حـد متوسـط اسـت               . باشد   می 5
 حـول میـانگین   58/0طـور متوسـط    هـا بـه   دهـد آن  نشان میشاخص انحراف معیار    ). 12/4

مقدار شاخص چولگی منفی و شدید است که نـشان     ). 58/0=انحراف معیار (پراکندگی دارند   
مقـدار  .  درصد اعضاي نمونه باالتر از حد میـانگین یادشـده قـرار دارنـد          50دهد بیش از      می

 اعـضاي نمونـه از حیـث        مثبت و شدید شاخص کشیدگی نیز حاکی از آن است که شباهت           
  .مصونیت فکري بیشتر از حد نرمال است

در حد زیادي از مصونیت )  درصد4/83(طبق نتایج اکثریت اعضاي نمونه موردبررسی       
درصـد   15هایی که از مصونیت فکري متوسطی برخوردارند          فکري برخوردارند اما نسبت آن    

 مصونیت فکري کمـی برخوردارنـد   آنکه این نسبت در بین آن دسته از افراد که از        است حال 
  .  درصد است6/1حدود 

 اجتماعی مصونیت -3

میـانگین  . باشـد   مـی 5 از 75/4 و بیشترین حـد آن  1 کمترین حد مصونیت اجتماعی  
شاخص ). 90/2میانگین (تر از حد متوسط است  مصونیت اجتماعی اعضاي نمونه کمی پایین   

 حـول میـانگین پراکنـدگی دارنـد       78/0 طـور متوسـط     ها به   دهد آن   انحراف معیار نشان می   
دهد  مقدار شاخص چولگی نزدیک به صفر و نرمال است که نشان می      ). 78/0=انحراف معیار (

تـر از آن قـرار    درصد نیز پایین   درصد اعضاي نمونه باالتر از حد میانگین یادشده و پنجاه          50
باهت اعضاي نمونه مقدار منفی و شدید شاخص کشیدگی نیز حاکی از آن است که ش  . دارند
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همچنـین اکثریـت اعـضاي نمونـه        . از حیث مصونیت اجتماعی کمتـر از حـد نرمـال اسـت            
در حد متوسطی از مـصونیت اجتمـاعی برخوردارنـد امـا نـسبت          )  درصد 8/59(موردبررسی  

آنکه این نسبت در بین آن       درصد است حال   2/16هایی که از مصونیت باالیی برخوردارند         آن
  . درصد است24ه از مصونیت روانی کمی برخوردارند حدود دسته از افراد ک

  ارتباطی مصونیت -4
. باشـد   می 5 از   5 و بیشترین حد آن      1 بر اساس نتایج، کمترین حد مصونیت ارتباطی      

). 39/3میـانگین   (میانگین مصونیت ارتباطی اعضاي نمونه کمی باالتر از حد متوسط اسـت             
 حـول میـانگین پراکنـدگی    0,78طور متوسـط    بهها دهد آن   شاخص انحراف معیار نشان می    

دهـد   است که نـشان مـی      مقدار شاخص چولگی منفی و شدید     ). 78/0=انحراف معیار (دارند  
مقـدار مثبـت و   .  درصد اعضاي نمونه باالتر از حد میانگین یادشـده قـرار دارنـد         50بیش از   

حیث مـصونیت  متوسط شاخص کشیدگی نیز حاکی از آن است که شباهت اعضاي نمونه از        
در حـد  )  درصـد 8/49(اکثریت اعضاي نمونه موردبررسی . ارتباطی بیشتر از حد نرمال است    

هـایی کــه از مـصونیت بــاالیی    متوسـطی از مـصونیت ارتبــاطی برخوردارنـد امــا نـسبت آن    
آنکه این نسبت در بین آن دسته از افراد که از مـصونیت               درصد است حال   6/40برخوردارند  

  . درصد است6/9ردارند حدود روانی کمی برخو
  
  فرهنگی مصونیت شناسی آسیب -و
  خانواده حمایت ضعف -1

بـه  )  درصـد  9/62(اکثریت اعـضاي نمونـه موردبررسـی         آمده،  دست  بر اساس نتایج به   
 درصد نیز در حد متوسطی به آن مبـتال هـستند،   4/35میزان کمی دچار این آسیب بوده و    

  . درصد است8/1دي دچار این مشکل هستند تنها هایی که به میزان زیا اما نسبت آن
  پیشرفت براي انگیزه فقدان -2

به میزان کمی دچار این آسیب بوده       )  درصد 2/53(اکثریت اعضاي نمونه موردبررسی     
هـایی کـه بـه میـزان       درصد نیز در حد متوسطی به آن مبتال هستند، اما نسبت آن         3/42و  

  .رصد است د5/4زیادي دچار این مشکل هستند تنها 
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  خانواده در ناسازگاري و خشونت -3
به میزان کمـی دچـار   )  درصد9/87(بر طبق نتایج، اکثریت اعضاي نمونه موردبررسی    

هـایی    درصد نیز در حد متوسطی به آن مبتال هستند، اما نسبت آن     3/11این آسیب بوده و     
  . درصد است8/0که به میزان زیادي دچار این مشکل هستند تنها 

  دینی تربیت ضعف -4
به میزان کمی دچار این آسیب بوده       )  درصد 7/62(اکثریت اعضاي نمونه موردبررسی     

هـایی کـه بـه میـزان       درصد نیز در حد متوسطی به آن مبتال هستند، اما نسبت آن         4/32و  
  . درصد است9/4زیادي دچار این مشکل هستند تنها 

  اجتماعی پایگاه ضعف -5
به میزان کمی دچار این آسیب بوده و     )  درصد 7/68(ی  بیشتر اعضاي نمونه موردبررس   

هـایی کـه بـه میـزان       درصد نیز در حد متوسطی به آن مبتال هستند، امـا نـسبت آن          2/28
  . درصد است2/3زیادي دچار این مشکل هستند، تنها 

  فرهنگی کاالهاي مصرف فقر -6
ار این آسیب   به میزان متوسطی دچ   )   درصد  1/62(اکثریت اعضاي نمونه موردبررسی     

هایی که بـه میـزان       درصد نیز در حد کمی به آن مبتال هستند، اما نسبت آن             1/30بوده و   
  .  درصد است8/7زیادي دچار این مشکل هستند تنها 

  خانواده نامعقول انتظارات -7
به میزان کمی دچار این  )   درصد  7/53(طبق نتایج اکثریت اعضاي نمونه موردبررسی       

هایی کـه     درصد نیز در حد متوسطی به آن مبتال هستند، اما نسبت آن    4/42آسیب بوده و    
  . درصد است9/3به میزان زیادي دچار این مشکل هستند، تنها 

 خانواده در اقتصادي نظمی بی -8

)   درصد9/55(آمده، اکثریت اعضاي نمونه موردبررسی       دست  بر مبناي تحلیل نتایج به    
  درصـد نیـز در حـد کمـی بـه آن مبـتال              3/39ده و   به میزان متوسطی دچار این آسیب بو      

  درصـد  9/4هایی که به میزان زیادي دچار این مشکل هـستند، تنهـا    هستند، اما نسبت آن 
  .است
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  متغیرها بین روابط تحلیل -ز
 .در این قسمت به آزمون فرضیات تحقیق و تفسیر نتایج مربوطه خواهیم پرداخت

 :فرهنگی مصونیت و جنسیت بین رابطه -1

  
  جنسیت تفکیک به مصونیت ابعاد آماري هاي شاخص -3 جدول

   جنسیت انحراف استاندارد میانگین

 مرد 45541/0 3507/3 

 زن 43785/0 4379/3 
 مصونیت کلی شاخص

 مرد 86156/0 1733/3 

 زن 80355/0 1453/3 
 شخصیت شکوفایی شاخص  –روانی مصونیت

 مرد 57897/0 1033/4 

 زن 58513/0 1453/4 
 اظهاري رویکرد و اندیشی تمثب – فکري مصونیت

 مرد 75019/0 8363/2 

 زن 81902/0 9715/2 
 دیگران به غیر ابزاري نگاه – اجتماعی مصونیت

 مرد 79604/0 2899/3 

 زن 75781/0 4896/3 
  اجتماعی مهارت و ارتباطی توانمندي  –ارتباطی مصونیت

  
شاخص کلی مصونیت فرهنگی و مصونیت ارتباطی غیراز  دهد که به     نشان می  3جدول  

  .در سایر ابعاد تفاوت معناداري بین زنان و مردان وجود دارد
شـده در   هـاي مـشاهده    ها نیز مؤید معنادار بودن تفـاوت    نتایج آزمون برابري میانگین   

هـا   شاخص کلی مصونیت فرهنگی و نیز شاخص جزئی مصونیت ارتباطی و قابلیت تعمیم آن      
هایی که از لحـاظ ابعـاد مـصونیت بـین زنـان و         دیگر تفاوت   عبارتی  ه آماري است، به   به جامع 

شده است، یک امر تصادفی نیـست بلکـه واقعـی بـوده و بـه همـان        مردان عضو نمونه دیده  
  .مشاهده است نسبت در زنان و مردان کل جامعه نیز قابل 
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  :فرهنگی مصونیت و سن رابطه -2
متغیر سن با شاخص کلی مصونیت فرهنگی و نیـز ابعـاد آن         آمده،    دست  طبق نتایج به  

بدین معنا که با افزایش سن میزان مصونیت      . رابطه معناداري ندارد مگر بعد مصونیت فکري      
  .کردند پذیر می یافته و آسیب فکري اعضاي نمونه به طرز معناداري کاهش

  :فرهنگی مصونیت و فرد تحصیالت بین رابطه -3
آمده متغیر تحصیالت با شاخص کلی مصونیت فرهنگی رابطـه           دست  بر اساس نتایج به   

بدین معنا که با افزایش سطح تحصیالت در اعضاي نمونه میـزان            . مستقیم و معناداري دارد   
این رابطه در ارتباطات با مـصونیت  . یابد مصونیت فرهنگی آنان به طرز معناداري افزایش می       

دیگر با افزایش سطح تحصیالت، مـصونیت روانـی و    تیعبار  به. روانی و ارتباطی نیز تأیید شد     
  .یافت صورت معناداري افزایش می ارتباطی نیز به

  :فرهنگی مصونیت و والدین تحصیالت بین رابطه -4
تحصیالت پدر رابطه معناداري با شاخص کلـی مـصونیت فرهنگـی و نیـز اجـزاي آن                 

بطـه مـستقیم و معنـاداري    اما تحصیالت مادر با شاخص کلی مـصونیت فرهنگـی را    . نداشت
بدین معنا که با افزایش سطح تحصیالت مادران اعضاي نمونه میزان مصونیت فرهنگی     . دارد

این رابطه در ارتباط با مصونیت روانی و ارتباطی نیز    . یافت  آنان به طرز معناداري افزایش می     
و ارتبـاطی نیـز   دیگر با افزایش سطح تحصیالت مادران مصونیت روانـی            عبارتی  به. تأیید شد 

  .یافت صورت معناداري افزایش می به
  
 فرهنگی مصونیت کلی شاخص بر مؤثر عوامل شناسایی -ح

. شـود   در این قسمت به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مـصونیت فرهنگـی پرداختـه مـی               
شده است و میـزان ضـریب همبـستگی چندگانـه و              عملیات رگرسیون تا چهار مرحله انجام     

 مرحله نسبت به مرحله قبل افزایش معناداري داشته و خطـاي بـرآورد     ضریب تعیین در هر   
  ضـریب تعیـین   . در مراحل پایانی در مقایسه بـا مرحلـه اول کـاهش معنـادار داشـته اسـت           

)R square ( درصد از تغییـرات موجـود در مـصونیت    4/26حاصله، نیز بیانگر آن است که  
  .فرهنگی، تابع متغیرهاي مستقل تحقیق است
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  نتایج ضرایب تأثیر متغیرهاي مستقل در تعیین رگرسیون چند متغیري-4ل جدو

ضرائب استاندارد شده  ضرائب استاندارد نشده
  t سطح معناداري

Beta Std. Error B 
 

 پیشرفت براي انگیزه فقدان -196/0 028/0 -300/0 -063/7 00/0

 خانواده در و ناسازگاري خشونت -136/0 023/0 -236/0 -806/5 00/0

 دینی تربیت ضعف -094/0 025/0 -154/0 -816/3 00/0

 تحصیالت میزان -021/0 006/0 -141/0 600/3 00/0

  
 شدت و جهت تأثیر متغیرهاي مستقل را بـر وابـسته نـشان    4نتایج مندرج در جدول   

، فقـدان انگیـزه بـراي پیـشرفت      شود متغیرهاي مستقل      گونه که مالحظه می     همان. دهد  می
 بیشترین تأثیر را بر   میزان تحصیالت  و   دینی ضعف تربیت ،  ت و ناسازگاري در خانواده    خشون

بـدین ترتیـب کـه بـا فقـدان انگیـزه پیـشرفت، خـشونت و             . گذارنـد   مصونیت فرهنگی مـی   
ناسازگاري در خانواده و ضعف تربیت دینی تأثیر معکوس بر مـصونیت فرهنگـی گذاشـته و                 

اما تحـصیالت تـأثیر مثبتـی بـر مـصونیت      . شوند   می پذیري افراد از این حیث      موجب آسیب 
  .گذارد فرهنگی افراد می

  روانی مصونیت کلی شاخص بر مؤثر عوامل شناسایی -1
آمده بیانگر این واقعیت است که ضعف حمایت خـانواده، فقـدان انگیـزه            دست  نتایج به 

راد گذاشـته و  پیشرفت و خشونت و ناسازگاري در خانواده تأثیر منفی بر مصونیت روانـی افـ       
ایـن  . کند تحصیالت تأثیر مستقیم بر این متغیر گذاشته و مصونیت روانی افراد را بیشتر می          

کنند که قابلیـت   بینی می  درصد تغییرات مصونیت روانی را پیش  1/20چهار متغیر به میزان     
  ).F=31.990, sig=0.000 (تعمیم به جامعه را داشته و معنادار است

  فکري مصونیت کلی شاخص بر مؤثر عوامل شناسایی -2
طبق نتایج، ضعف تربیت دینی، فقدان انگیـزه پیـشرفت و خـشونت و ناسـازگاري در                 
خانواده تأثیر منفی بر مصونیت فکري افـراد گذاشـته و مـصونیت فکـري افـراد را تـضعیف                   
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بینـی    درصـد تغییـرات مـصونیت فکـري را پـیش          4/15این چهار متغیر به میـزان       . کند  می
  .)F=30.874, sig=0.000 (قابلیت تعمیم به جامعه را داشته و معنادار استکنند که  می

  
 ارتباطی مصونیت کلی شاخص بر مؤثر عوامل شناسایی -3

متغیرهاي فقدان انگیزه پیشرفت و خشونت و ناسازگاري در خانواده تـأثیر منفـی بـر                
نـد و در مقابـل   ک  مصونیت ارتباطی افراد گذاشته و مصونیت ارتباطی افـراد را تـضعیف مـی             

پـذیري   تحصیالت داراي تأثیر مثبت به مصونیت ارتباطی بوده و عالوه بر آن زنان از آسـیب             
 درصـد تغییـرات مـصونیت    8/7این چهار متغیر به میزان . کمتري در این زمینه برخوردارند   

 کننـد کـه قابلیـت تعمـیم بـه جامعـه را داشـته و معنـادار اسـت                    بینـی مـی     فکري را پیش  
)F=11.408, sig =0.000.(  

  اجتماعی مصونیت کلی شاخص بر مؤثر عوامل شناسایی -4
 درصـد از تغییـرات   4نتایج رگرسیون حاکی از این بود که متغیرهـاي مـستقل تنهـا              

  .شود نظر می کردند که از توضیح آن در این قسمت صرف مصونیت اجتماعی را تبیین می
  

  بندي جمع
هـا و عـواملی در سـالمت      گرفت کـه چـه زمینـه   ایده اصلی این پژوهش از این سؤال شکل      

انـد نقـش     فرهنگی بخشی از جوانان در مقابل بخشی که در همین شرایط دچار آسیب شده             
هاي فرهنگی موجود مصونیت یافته و  دیگر تا چه اندازه جوانان در مقابل آسیب بیان دارند؟ به

رفتـاري ضـعف و قـوت       هـاي     هاي اجتماعی آن چیست؟ در پژوهش حاضر ابتدا جلوه          زمینه
مصونیت فرهنگی در گفتگو با تعدادي از جوانان که مصداق مثبت مصونیت فرهنگـی تلقـی       

طور نسبی مبـرّا بودنـد احـصاء گردیـد و سـپس       شده و از نفوذ فرهنگ بیگانه و آفات آن به      
در مرحلـه دوم بـا طراحـی ابـزار          . دهنـده آن مـشخص گردیـد        هـاي شـکل     شرایط و زمینه  
 و 21 نفري از جوانان بـا میـانگین سـنی    512 روش پیمایشی، به یک نمونه     پرسشنامه و به  

 سال در مشهد مراجعه شد تا نتایج حاصل از 21متوسط سواد دیپلم و سابقه سکونت حدود    
 .مطالعه کیفی در معرض آزمون تجربی قرار گیرد
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یر نتایج تحلیل عاملی نشان داد سازه مصونیت فرهنگی داراي چهار شاخص به شرح ز            
شکوفایی شخصیت، مثبت اندیشی و رویکرد اظهاري، نگاه غیـر ابـزاري بـه دیگـران و       : است

دیگر شکوفا نشدن شخصیت، منفی نگري، نگاه ابزاري بـه   عبارتی به. فقدان مشکالت ارتباطی 
پـذیري جامعـه در برابـر نفـوذ فرهنـگ       هاي آسیب  دیگران و وجود اختالل ارتباطی از جلوه      

.  بدین معناست که جامعه از حیث فرهنگی داراي مـصونیت الزم نیـست           بیگانه تلقی شده و   
در تبیین نظري پدیده ضعف مصونیت فرهنگی شش متغیر مستقل به شرح زیـر شناسـایی             

، مطلوب خـانوادگی  نـا فـضاي   . ساز و تشدیدکننده این آسیب فرهنگـی بودنـد          شد که زمینه  
هـاي     چـارچوب  ، ضـعف  وادگیتنش و مـشکل خـان     ، وجود    حمایت خانواده از فرزندان    ضعف

  .مشکالت اقتصادي ی بیگانه وفرهنگکاالهاي مصرف ، مذهبی
نتایج تحقیق میدانی نشان داد کمترین حد مصونیت فرهنگی در بـین اعـضاي نمونـه     

 بوده و میانگین مصونیت فرهنگی اعضاي نمونـه بـاالتر   5 از 42/4  و بیشترین حد آن   52/1
 بررسی ابعاد مصونیت فرهنگی حاکی از ایـن بـود کـه    ).39/3میانگین  (از حد متوسط است     

اعضاي نمونه موردبررسی باالترین حد مصونیت فرهنگی را در بعد فکـري دارا هـستند کـه                 
از سوي دیگر کمتـرین  . بیانگر مثبت اندیشی بسیار باال و رویکرد اظهاري اعضاي نمونه است 

ها تـا حـدي در برابـر ایـن        آن بدین معنا که  . مصونیت اعضاي نمونه از حیث اجتماعی است      
الزم  .کننـد  ها به دیده ابزاري نگاه می       آسیب قرار دارند که در تعامالت خود با دیگران به آن          

شـده در ابعـاد چهارگانـه     هـاي مـشاهده     به ذکر است بر اساس نتایج آزمون فریدمن تفـاوت         
  .آماري را داردمصونیت فرهنگی به لحاظ آماري معنادار بوده و قابلیت تعمیم به جامعه 

 درصـد از تغییـرات      4/26در زمینه شناسایی عوامل مؤثر نتایج رگرسـیون نـشان داد            
متغیرهاي مستقل فقدان . موجود در مصونیت فرهنگی، تابع متغیرهاي مستقل تحقیق است   

انگیزه بـراي پیـشرفت، خـشونت و ناسـازگاري در خـانواده، ضـعف تربیـت دینـی و میـزان            
بدین ترتیب که با فقدان انگیزه . گذارند یر را بر مصونیت فرهنگی میتحصیالت، بیشترین تأث

پیشرفت، خشونت و ناسازگاري در خانواده و ضعف تربیت دینی تأثیر معکوس بـر مـصونیت            
امـا تحـصیالت تـأثیر    . شـوند  پذیري افراد از این حیث مـی    فرهنگی گذاشته و موجب آسیب    

ها نیـز حـاکی از        گاهی به سطح معناداري مدل    ن. گذارد  مثبتی بر مصونیت فرهنگی افراد می     
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آمده در هر چهار مرحله به طرز معناداري        دست  هاي رگرسیونی به    این واقعیت است که مدل    
  .بینی متغیر وابسته را دارند قابلیت پیش
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