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و جلوگیري از آسیبهاي  (شبکۀ اجتماعی)سازي استفادة بهینه از اینترنت فرهنگ

   ي علمی و کاربردي شهر قزویندانشگاههاآن در بین دانشجویان 
١  مهدي مظفري محمد

   

  چکیده
یبهاي آن آسبهینه از اینترنت(شبکه اجتماعی) و جلوگیري از  سازي فرهنگمطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات  هدف:

تحقیق حاضر از نظر هـدف،   روش:ي علمی و کاربردي شهر قزوین انجام شده است. دانشگاههادر بین دانشجویان 
پیمایشی است. جامعۀ آماري، دانشجویان مقاطع کاردانی و  -آوري اطالعات، توصیفی کاربردي و به لحاظ شیوة جمع

نفر طبق جدول برآورد حجم نمونۀ مورگان و  250بودند که از بین آنها حدود  1393-94کارشناسی در سال تحصیلی 
انل ها، پرسشنامه است که روایی آن با روش پ اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده گیري خوشه کرجسی و به شیوة نمونه

راهه و  واریانس یکآزمون ها از متخصصان و پایایی آن با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد. براي تجزیه و تحلیل داده
هاي حاصل از برآورد ضریب همبستگی چندگانه نشان داد که اعتیاد  یافته ها: یافته. ستفاده شده استرگرسیون چندگانه ا

هاي مجازي و  نحرافات اخالقی، افت تحصیلی، نگرش مثبت به شبکههاي مجازي، آسیب جسمی و روانی، ا به شبکه
هاي اجتماعی به  شبکه گیري:  نتیجههاي مجازي دارند.  را بر نحوة استفاده از شبکه تأثیرهویت کاذب، به ترتیب بیشترین 

اي کاهش آسیبهاي آن در اند، لذا بر دلیل رشد روزافزون تعداد اعضا و تأثیرگذاري بر فضاي واقعی، اهمیت بسزایی یافته
  سازي پرداخت. بین دانشجویان باید در سطح وسیعی به آموزش و فرهنگ

 
  .سازي، شبکه مجازي، انحرافات اخالقی، دانشجویان شهر قزوین فرهنگ واژگان کلیدي:

                                                
  :19/02/96؛ تصویب نهایی:   19/04/95دریافت مقاله. 

لی امام خمینی(ره). المل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین ي رشته مدیریت گرایش مدیریت صنعتی و استادیار گروه مدیریت صنعتیادکتر. 1
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  مقدمهالف) 
ي هااش، بخش دهو کارکردهاي متعدد و گستر هاقابلیت ، با»رسانۀ جدید«اینترنت در عصر اطالعات، به مثابۀ 

و به عنوان یک وسیلۀ  )1392زندوانیان، (مختلف زندگی انسانی را تحت تأثیرات مثبت و منفی خود قرار داده
هاي دیداري، شنیداري و  اي، که در بطن خود دنیایی از اطالعات را جاي داده و رسانه ارتباطی چند رسانه

اي را براي کاربران  د ادغام کرده، شرایط پیچیدهنوشتاري(تلویزیون، تلفن و رادیو و نشریات) را در خو
خود ایجاد کرده است؛ به نحوي که در هر محیطی، با هر میزان مصرف و در هر ردة سنی، بر مخاطبانش 

. اینترنت همچنین به عنوان یک رسانۀ دو سویه، بین )1392(ربیعی و محمدزاده، گذارد تأثیر خاص خود را می
هاي  اینترنت در مقایسه با سایر رسانه«، جیمز اسلوینکند. از نظر  برقرار میگیرنده و فرستنده تعامل 

باشند، به شکل  یافتۀ الگوهاي متفاوت و متداول ارتباطی می الکترونیکی که به صورت یک پدیدة گسترش
  )1380(اسلوین، ».یک شبکۀ تعاملی گسترده در هم آمیخته است

ینترنت افزایش یافته است؛ پست الکترونیک، پیامهاي کوتاه، امروزه روشهاي ارتباطی افراد از طریق ا
. در )1391(شکربیگی، اند ها، روشهایی براي گسترش و حفظ روابط اجتماعی شده سایتها و بازي ها، وب روم چت

شده در اینترنت و وب که در سالهاي اخیر تحول شگرفی  ي ارائههااین میان، یکی از تأثیرگذارترین سرویس
. )24: 1393(امیرپور و گریوانی، ي اجتماعی استها جهان ایجاد کرده، شبکه مختلف اجتماعی کشورهاينظام  در

ي جهانی ها که این روزها در کانون توجه کاربران شبکهاند  ییهاي اجتماعی، نسل جدیدي از پایگاهها شبکه
. شهروندان اند کرده د را فراهمافرا بین غیر منتظره کامالً اینترنت قرار دارند و امکان برقراري ارتباطات

یکدیگر به  توانند عقاید، نظرات و اطالعات خود را با می جوامع مختلف با درنوردیدن مرزهاي جغرافیایی
تواند کامالً مجزا و در  می اشتراك بگذارند و از این رهگذر، به خلق قلمرو عمومی جهانی بپردازند که

شده در  ي ارائههادولتی باشد. اینترنت و سرویس سطوح دیپلماتی و مواردي، متناقض با قلمروهاي ارتباطی در
 براي کسب و تبادل اطالعات است، اما ي اجتماعی)، در عین حال که ابزار مفیديها قالب آن(شبکه

گستردة کاربران اینترنتی، بسیاري از  . این روزها با توجه به استقبال)144: 1392(محمدي، تواند مخرّب نیز باشد می
وانان و نوجوانان به دلیل متنوع بودن فضاي این شبکه در برقراري ارتباط، تبادل آزادانۀ اطالعات و ج

  )304: 1389(عاملی، اند. نداشتن عرصۀ عمومی، عضو این شبکه شده

در شود؛  محسوب می شان فعالیتهايترین  ، جزء ابتداییافراداکثر  هاي اجتماعی براي استفاده از شبکه
ي اجتماعی مجازي ها ویژه دانشجویان، اشتیاق بیشتري براي استفاده از شبکه ر جوان جامعه، بهقش ،این بین

عنوان ابزاري ارتباطی  ي اجتماعی بهها از شبکه ،ي مختلفهادانشجویان دانشگاه .)2012 1،کومار و نیراج(دارند
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شده و باعث  رایج و عمومی ،جویاني اجتماعی در بین دانشها فنّاوري رسانه. )2011 1(هانسون،کنند استفاده می
نشان داد  2008اي در سال  نتایج مطالعه .است براي ارتباط شده ها این شبکه هاتکا و وابستگی دانشجویان ب

ترین روش ارتباطی  عنوان اصلی ي اجتماعی مجازي بهها سایتهاي شبکه وب دانشجویان ازدرصد  85که 
در بسیاري از اوقات نیاز به ابقاي ارتباط با دوستان، خانواده،  ،ر اینعالوه ب. )2008 2(هارپر،دکنن استفاده می

. )2013 3،بروبیکر(است ي اجتماعی مجازيها اي براي دانشجویان براي استفاده از شبکه انگیزه ،همفکران و غیره
و تنوع در پژوهشی مبتنی بر رویکرد پژوهشی توجه به نیازهاي کاربران  4محققان ارتباطات دانشگاه تگزاس

ي اجتماعی براي ارضاي چهار نیاز اساسی ها آنها، نشان دادند که مشارکت و فعالیت دانشجویان در شبکه
  )2009 5(نامسو،.ن و سرگرمی، شناخت خویش و کسب اطالعاتاجتماعی بودن، تفنّ: است

ساعات میزان ها( استفاده از این شبکه و فرهنگگرایشهاي دانشجویان  و شناخت رفتار ،رو این از
بسیار حائز اهمیت است و نتایج حاصل ) آموزشی گیري مثبت و منفی، میزان بهره گیري استفاده، میزان بهره

 گیري تري را براي بهره ایجاد کند و بستر مناسب ها تواند دید و شناخت بهتري نسبت به این شبکه از آن می
ات فرهنگی، که عمري به درازاي تاریخ بشري نگرانی دربارة کاربران و تغییر ها و کاهش بهتر از این شبکه

  )1394(کیان، .فراهم کند دارد و هنجارگریزي جوانان همیشه مسئلۀ مهم و اساسی در جوامع بوده و هست را

 منافع و رفاهی که براي بشر به بر نوین، عالوه يها فنّاوري و صنعت از بشر با توجه به اینکه دستاوردهاي
 با انگیزة تأمین ها ابداعات و نوآوري از بسیاري و اینکه داشته همراه به نیز ییهایبآس همواره آورده، ارمغان

 به گرفته است؛ اما در عین حال شکل کمال به نیل جهت در و ي انسانیهاارزش تحکیم و آسایش و رفاه
جان و  به جسم و گاه این اختراعات، جدید، ابزارهاي از نادرست يها استفاده و ها فکري کج برخی دلیل

آسیب رسانده و فرهنگ و اعتقادات و رفتارهاي اجتماعی وي را دگرگون کرده  هااخالق و روان انسان
سازي بهینه از اینترنت(شبکۀ  لذا هدف مطالعۀ حاضر، بررسی اثرات فرهنگ. )143: 1392(محمدي، است

اههاي علمی و کاربردي اجتماعی) و جلوگیري از آسیبهاي آن در بین دانشجویان(مطالعۀ موردي در دانشگ
  است. شهر قزوین)
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  ب) پیشینۀ تحقیق
هاي ارتباطی پیشرفته و  ياورفنّبررسی رابطۀ بین افزایش استفاده از «در پژوهشی با عنوان  )2008(1تومی

به این نتیجه رسید که استفادة زیاد از » ی در کاربران نوجوانشناخت روانافزایش ریسک و ایجاد نشانگان 
تر شدن تنش و در پی آن افسردگی، مرتبط  یطوالنتلفن همراه در بین نوجوانان، با افزایش ریسک  رایانه و

پردازند، از  ه میکوتااز حد معمول با تلفن همراه صحبت کرده و به ارسال پیام  یشباست. کاربرانی که 
عتیاد به فنّاوري و در تحقیق خود دربارة رابطۀ ا )2009(2واسو  گومبوربرخوردارند.  تر آشفتهخوابی 
دختر) و  75پسر و  75نفر از آنها مجارستانی( 150دانشجوي پزشکی که  300هاي شخصیتی روي  ویژگی

هاي شخصیتی تأثیر مهمی بر  دختر) بودند، نشان دادند که ویژگی 75پسر و  75نفر از آنها اسرائیلی( 150
گرایی با استفادة مفرط از فنّاوري  عناداري میان بروناستفاده از فنّاوري دارد. در این تحقیق، ارتباط مثبت و م

رنجور خویی  پسران اسرائیلی وجود داشت. همچنین نتایج، ارتباط مثبت و معناداري میان خوشایندي و روان
مفرط از فنّاوري،   با استفادة مفرط از فنّاوري در میان دختران اسرائیلی نشان داد. عالوه بر این، استفادة

پژوهشی  )2010(3کونیمورارنجور خویی در آنها را نشان داد.  شناسی و روان بت و معناداري با وظیفهارتباط مث
دانشجوي دختر انجام داد. نتایج نشان داد  113هاي شخصیتی روي  را دربارة رابطۀ اعتیاد به فنّاوري و ویژگی

همراه وجود دارد. همچنین، نتایج نشان تلفن  ارتباط مثبت و معناداري میان رنجورخویی و اعتیاد به فنّاوري و
گرایی و اعتیاد به فنّاوري در بین دانشجویان وجود دارد.  داد ارتباط منفی و معناداري میان برون

ي یادگیري ساز فعالهاي عادي را براي  ياورفنّدر تحقیقی کاربردي، یادگیري ترکیبی با  )2010(4وسیناهو
آموزان امروز  دارس در چالشی براي تأمین نیازهاي اطالعاتی دانشی و عنوان کرد که مبررسآموزان  دانش

هاي  یطمحهاي همراه خود را همیشه به همراه دارند، بلکه با  یگوشآموزان نه تنها  برند. دانش یمبه سر 
، هم تهدید و هم فرصت به واحد آنِ دري اجتماعی نیز آشنایند. این وضعیت افزارها نرمیژه و بهخطر،  یب

ۀ ابزاري براي ساخت مثاب بهتوانند  یمي اجتماعی افزارها و نرمهاي همراه  یگوش که چرارود؛  یمشمار 
گوستاو آموزان به کار گرفته شوند.  هاي یادگیري منعطف به منظور پرورش یادگیري تعاملی دانش یطمح

اد که ارتباط اینترنتی و نشان د» تأثیر اینترنت بر کیفیت ارتباط نوجوانان«عنوان  بادر پژوهشی  )2012(5مش
داد نشان  هاي این تحقیق یافتهمنفی با ادراك نوجوانان ارتباط دارد.  به صورت فنّاوريمیزان استفاده از این 

و این مسئله بر کیفیت  اند با والدین خود دچار مشکل کنند، مینوجوانانی که معموالً از اینترنت استفاده 
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درسی و به هم  هاي نمرهموزان در تمام سنین ممکن است تا حد نزول آ . دانشگذارد میاثر  آنهاارتباط 
  .در اینترنت زمان صرف کنند آنها، ۀخوردن روابط دوستان

راهبردها و  امنیت اجتماعی، فضاي مجازي،«در پژوهش خود با عنوان  )1390(و همکاران نژاد یاسمی
اجتماعی را تهدید کند؛ زیرا  امنیت واندت یم مجازي فضاي به این نتیجه دست یافتند که» ها ياستراتژ
 از که گاهی آنجا تا گرفته شود، کار به یرسان اطالع  ۀعرص در قدرتمند ابزاري عنوان به تواند یم اینترنت

 دارد، فوایدي که تمام با مدرن این فنّاوري ولی ،شود یم برده نام هم اطالعات انفجار نوانع به آن
 از يا عمده امروزه بخش که يطور بهاست؛  به همراه داشته بشر و جامعه براي نیز خطرهایی و تهدیدها

اي را با  مطالعه )1390(همکارانو  هاشمی است.  مجازي فضاي و اینترنت کامپیوتر، ة حوز به ، مربوطجرائم
د که انجام دادند. نتایج مطالعۀ آنان نشان دا» مدل مفهومی استفاده از فضاي اینترنت توسط مخاطبان«عنوان 

زمان استفاده از اینترنت، پایگاه اجتماعی خانواده، اعتماد به فضاي  گانۀ سواد ارتباطی، مدت عوامل یازده
مجازي، دسترسی به اینترنت، محل دسترسی به اینترنت، رضایت و خشنودي از خدمات فضاي مجازي، 

مل سن و پایگاه اقتصادي جنسیت و محل زندگی با استفاده از فضاي مجازي رابطۀ مستقیم دارند و عوا
  خانواده با استفاده از فضاي مجازي رابطه ندارند.

عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به شبکۀ «در تحقیقی با عنوان  )1391(يمرادآبادنوري و  کیا
به این نتیجه رسیدند که عواملی مانند تسهیم  ،»اجتماعی(بررسی تطبیقی دانشجویان ایران و آمریکا)

اخبار، آزادي در ارتباط، جریان آزاد اطالعات در شبکه، توانایی کنترل مخاطب بر اطالعات  اطالعات و
شخصی، سرگرمی، ایجاد روابط جدید، حفظ روابط قدیمی و برابري اصولی در شبکه، در پیوستن 

  ي اجتماعی نقش اساسی دارند.ها شبکهدانشجویان به 

شناسی فضاي مجازي، بررسی تأثیر استفاده از  آسیب« با عنوان )1392(محمدزادهو  ربیعینتایج تحقیق 
، نشان داد یکی از متغیرهایی که بیشترین اثر را بر انزواي اجتماعی »اینترنت بر انزواي اجتماعی دانشجویان

درصد، داراي  24دارد، استفادة اجتماعی از اینترنت است. استفادة اجتماعی از اینترنت با ضریب برآورد 
رابطۀ فضاي «با عنوان  )1393(کاظمینیو  تاجیکبر انزواي اجتماعی است. نتایج تحقیق  تأثیر مستقیم

، نشان داد که بین میزان استفادة کاربران از اینترنت و »مجازي(اینترنت) با تغییرات فرهنگی و دینی کاربران
جود دارد؛ اما بین تغییرات فرهنگی، تغییرات سبک زندگی و تغییرات قومیتی در آنان، رابطۀ معناداري و

و  مؤمنیمیزان استفادة کاربران از اینترنت و تغییرات دینی آنان، رابطۀ معناداري وجود ندارد. 
اي به بررسی تأثیر پیامدهاي استفادة دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد از  در مطالعه )1394(همکاران

ارتباط بین متغیر استفادة دانشجویان از شبکۀ داد که بوك بر امنیت اخالقی پرداختند. نتایج نشان  شبکۀ فیس
ها مشخص  آزمون فرضیه بوك با امنیت اخالقی، معنادار است. همچنین با بررسی متغیرهاي تحقیق و فیس

نگاري و گسترش روابط دختر و  بوك با افزایش بدحجابی و هرزه شد که استفادة دانشجویان از شبکۀ فیس



  

  

  

  
148  23در دانشگاه اسالمی  فرهنگ 

بررسی نقش «اي را با عنوان  مطالعه )1394(الماسیو  حسینیمتعارف رابطه دارد.  پسر و ترویج روابط غیر
انجام دادند. نتایج تحلیل رگرسیون چند » بوك در دانشجویان عزّت و احساس تنهایی در اعتیاد به فیس

ابعاد  متغیري نشان داد که از میان ابعاد مختلف احساس تنهایی، مؤلفۀ احساس تنهایی خانوادگی و از بین
بوك را در بین دانشجویان  تواند به صورت معناداري اعتیاد به فیس عزّت نفس، عزّت نفس عملکردي می

  بینی کند. پیش

  

  ج) روش تحقیق
پیمایشی و به لحاظ هدف، کاربردي است. جامعۀ آماري شامل کل  -مطالعۀ حاضر از نوع توصیفی

-94ربردي شهر قزوین در نیمسال دوم سال تحصیلی دانشجویان(کاردانی و کارشناسی) دانشگاه علمی و کا
نفراز دانشجویان مذکور بودند که بر اساس جدول برآورد حجم نمونه، از  250باشد. نمونۀ آماري، می 1393

اي انتخاب شدند. براي گردآوري  گیري خوشه روي حجم جامعۀ مورگان و کرجسی و به شیوة نمونه
سؤال در زمینۀ جنسیت،  12در دو بخش اطالعات دموگرافیک(شامل  اي هاي موردنیاز، از پرسشنامه داده

سازي استفادة بهینه از  وضعیت تأهل، رشته تحصیلی، گروه سنی و سابقۀ کار) و اطالعات فرهنگ
مؤلفه از طریق  40آوري اطالعات بدین ترتیب بود که ابتدا تعداد  فرایند جمعسؤال)استفاده شد.  25اینترنت(

مؤلفه کاسته  30جود شناسایی و سپس با نظرمتخصصان مباحث فرهنگی و تعلیم و تربیت به مطالعۀ متون مو
 25شناسایی و حذف شدند و در نهایت،  ي بدون پاسخ و داراي نارسایی،ها شد. در اجراي آزمایشی، مؤلفه

متخصصان  براي تعیین روایی پرسشنامه، از روش پانل انتخاب شدند. ،مؤلفه که نمرة قابل قبولی داشتند
(نظرات اساتید و کارشناسان) و براي تعیین پایایی آن از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد. مقدار این 

براي تجزیه و تحلیل . استبرآورد شد که بیانگر ثبات و همسانی درونی پرسشنامه  86/0ضریب معادل با 
راهه و ضریب  واریانس یک استنباطیها از آمار توصیفی در حد میانگین، انحراف استاندارد، آزمون  داده

  .ستفاده شده استهمبستگی رگرسیون چندگانه ا

  

  هاي تحقیق د) یافته
نتایج حاصل از بخش تحلیلی این مطالعه نشان داد که ابزار گردآوري اطالعات(پرسشنامه) با میانگین 

ایی و پایایی پرسشنامه، داراي پایایی و اعتبار مناسبی است. پس از تعیین رو 81/0ضریب آلفاي کرونباخ 
هاي  ، ویژگی1اطالعات آماري الزم در خصوص مشخصات نمونۀ مورد بررسی ارزیابی شدند. جدول 

دهد. نتایج جدول حاکی از آن است که بیشترین گروه سنی در  شناختی نمونۀ موردنظر را نشان می جمعیت
 6/35درصد پاسخگویان مجرد و  4/64به لحاظ وضعیت تأهل،  درصد) قرار دارند. 2/32سال( 24-26ردة 
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 1/19ی اجتماعی)، شناس بیآسمددکاري(درصد از پاسخگویان  5/44اند. رشتۀ تحصیلی  درصد متأهل
  است. هنري(گرافیک و....) هاي درصد رشته 5/16و  مهندسی - فنی درصد

 شناختی پاسخگویان هاي جمعیت : ویژگی1جدول 

  درصد  ابعاد  متغیر

  گروه سنی

20-18  6/3  
23-21  1/14  
26-24  2/32  
29-27  6/30  
32-30  5/8 

  تأهلوضعیت 
  4/64  مجرد
 6/35 متأهل

  رشته تحصیلی
  5/44  ی اجتماعی)شناس بیآسمددکاري(

  1/19  مهندسی - فنی
  5/16  هنري(گرافیک و....)

  .دهد ها نشان می ، نتایج حاصل از آمارة آزمون تی را در خصوص برابري واریانس2جدول 

  ها : نتایج آزمون تی براي برابري واریانس2جدول 

  ها آزمون تی براي برابري واریانس  ها آزمون لون براي برابري واریانس

 F  sig ها واریانس
مقدار 

  تی
درجۀ 
 sig  آزادي

اختالف 
 میانگین

انحراف 
  معیار

  %95فاصله اطمینان 

  باال حد  پایین حد

برابري 
  ها(پسران) واریانس

007/0  01/0 

69/18  248  01/0  24/41  47/2  987/36  099/43  

نابرابري 
  ها(دختران) واریانس

98/16  8/248  01/0  24/41  47/2  389/36  981/50  

، برابر 1شدة آزمون لون محاسبه Fمقدار آمارة ، حاکی از آن است که 2در جدول  آمده دست بهنتایج 
شده از آلفاي  است. چون سطح معناداري محاسبه 01/0و سطح معناداري  248با درجۀ آزادي  007/0با 

                                                
1. Leven 
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شود. به عبارت دیگر، در  ها(فرض صفر) رد می تر است، در نتیجه فرض برابري واریانس کوچک 05/0
و پسر تفاوت  هاي مجازي در بین دانشجویان دختر درصد، میزان آسیبهاي استفاده از شبکه 95سطح اطمینان 

سطح معناداري آزمون تساوي میانگین با فرض عدم تساوي  جه به اینکهمعناداري دارند. همچنین، با تو
که در ستون آخر، حد باال و حد پایین هر  شود. ازآنجا  است، پس فرض صفر رد می 05/0واریانس کمتر از 

توان نتیجه گرفت که میانگین نمرات جامعۀ دختران بیشتر از میانگین جامعۀ پسران است.  اند، می دو مثبت
  هاي اجتماعی بیشتر از پسران است. پذیري دختران در استفاده از اینترنت و شبکه ر این، آسیببناب

هاي  ، نتایج حاصل از آمارة آزمون تی را براي مقایسۀ آسیبهاي استفاده از اینترنت و شبکه3جدول 
  دهد. اجتماعی براي دو گروه پسران و دختران دانشجو نشان می

  یبها در دو گروه جنسیآسراي مقایسۀ میانگین : نتایج آزمون تی ب3جدول 

  انحراف استاندارد df  میانگین  جنسیت
  

Sig  
  981/267  دختر

248  
981/22  

981/17  00/0  
  864/21  86/201  پسر

با درجۀ  981/267برابر با  شده محاسبهة این مطلب است که آمارة تی دهند نشان، 3ي جدول ها افتهی
تر  کوچک 500/0شده از آلفاي  است. چون سطح معناداري محاسبه 00/0اري و در سطح معناد 248آزادي 

یبها در بین آسدرصد اطمینان، میزان  95یگر؛ با احتمال د عبارت بهشود.  یماست، در نتیجه فرض صفر رد 
  جنسی تفاوت معناداري دارند. دو گروه

انگین آسیبها در پنج گروه سنی راهه را براي مقایسه می ، نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک4جدول 
  دهد. نشان می

 یبها در پنج گروه سنیآسراهه براي مقایسۀ میانگین  : آزمون تحلیل واریانس یک4جدول 

Sig f میانگین مجذورات df ها انسیوار مجموع مجذورات 

032/0  871/2  431/653  
321/240  

  بین گروهی  9871/4321  5
  یگروه درون  2121/88028 248
  کل  421/97821 248

با  871/2برابر با  شده محاسبه fمقدار ، حاکی از این مطلب است که، 4در جدول  آمده دست بهنتایج 
 05/0از آلفاي  شده محاسبهاست. چون سطح معناداري  032/0در سطح معناداري  248و  5درجات آزادي 

درصد اطمینان، میزان  95احتمال  شود. به عبارت دیگر؛ با یماست، در نتیجه فرض صفر رد  تر کوچک
برابر بودن  نوِنتایج آزمون ل ي سنی مختلف، تفاوت معناداري دارند. با توجه به اینکهگروههایبها در بین آس

  شده است.استفاده  توکی ، از آزمون تعقیبیکرده واریانس متغیر وابسته(تجانس واریانس گروهها) را تأیید
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آزمون تعقیبی توکی را براي مقایسه میانگین آسیبها در بین پنج گروه ، نتایج حاصل از 6و  5جداول 
  دهد. سنی از دانشجویان دختر و پسر نشان می

 یبها در پنج گروه سنیآس: آزمون تعقیبی توکی براي مقایسۀ میانگین 5جدول 

  05/0آلفاي  برحسببررسی   گروه سنی
1  2  

20-18 57/103  000/0  
23-21  79/104  79/104  
26-24  16106  16/106  
29-27  83/111  83/111  
32-30  000/0  30/116  

Sig 225/0  047/0  
  

 گروه سنی 5ها در  یبآس: آزمون تعقیبی توکی براي مقایسه میانگین 6جدول 

 Sig  انحراف استاندارد  تفاوت میانگین  گروه سنی
  درصد 95فاصله اطمینان 

  حد باال  حد پایین

20-18  

21-23  466/4  498/6  959/0  34/13  27/22  
24-26  720/12  986/4  082/0  943/0  38/26  
27-29  504/11  965/4  142/0  103/2  11/25  
30-32  136/10  012/5  257/0  601/3 -  87/23  

23-21  

18-20  467/4 -  489/6  959/0  27/22 -  34/13  
24-26  253/8  585/4  375/0  310/4 -  81/20  
27-29  037/7  562/4  535/0  465/5 -  54/19  
30-32  669/5  613/4  735/0  974/6 -  31/18  

26-24  

18-20  72/12 -  986/4  082/0  38/26 -  94/0  
21-23  253/8 -  585/4  375/0  71/20 -  31/4  
27-29  266/1 -  857/1  966/0  306/6 -  87/3  
30-32  584/2 -  980/1  688/0  011/8 -  84/2  

29-27  

18-20  50/11 -  965/4  142/0  11/25 -  103/2  
21-23  037/7 -  562/4  535/0  54/19 -  46/5  
24-26  216/1  857/1  966/0  873/3 -  306/6  
30-32  367/1 -  927/1  954/0  651/6 -  914/3  

32-30  18-20 13/10 -  012/5  257/0  87/23 -  600/3  
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21-23  667/5 -  613/4  735/0  313/18 -  974/6  
24-26  584/2  980/1  688/0  842/2 -  011/8  
27-29  367/1  927/1  954/0  918/3 -  650/6  

ي سنی ها گروهپذیري در بین  یبآسمحل تفاوت  دهد که نشان می 6در جدول  آمده دست بهنتایج 
هاي راهبردي مواجهه با  بایست در برنامه سال قرار دارد و می 24-26و  18-20دختران و پسران دانشجو بین 

نکه در این مطالعه بیش از تهدیدهاي این پدیدة اینترنتی، این جامعۀ سنی مد نظر قرار گیرد. با توجه به ای
هاي مجازي تأثیرگذارند، براي مشخص کردن سهم هر یک  یک عامل در نحوة استفادة دانشجویان از شبکه

از متغیرهاي مستقل در تبیین متغیر وابسته، از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد؛ بدین صورت که 
ربوط به آزمون مذکور، حاکی از این است که هاي م تمامی متغیرها همزمان وارد مدل شدند. خروجی

هاي مجازي، هویت کاذب،  هاي مجازي، آسیب جسمی و روانی، اعتیاد به شبکه متغیرهاي نگرش مثبت به شبکه
درصد از واریانس متغیر وابسته(نحوة استفاده از فضاي  87افت تحصیلی و انحرافات اخالقی، به طور کلی حدود 

  دهد. ، نتایج به دست آمده در این خصوص را نشان می7جدول  ند.ده مجازي) را توضیح می

  : ضریب همبستگی چندگانه7جدول 

  خطاي معیار تخمین  شده لیتعدضریب تعیین   ضریب تعیین  ضریب همبستگی چندگانه
981/0  872/0  869/0  431/2  

 Bدهد. ستون  می نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام را براي مدل برآورد شده نشان 8جدول 
  کند. شده را بازگو می در این جدول، ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت ارائه

  گام متغیرها به محاسبۀ ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون گام :8جدول 

  Beta t  Sig  خطاي معیار  B  مدل
  001/0  321/0 -   977/0  314/0  مقدار ثابت

  00/0  952/0  884/0  037/0  222/0  شبکه مجازياعتیاد به 
  00/0  76/3  232/0  026/0 131/1  انحرافات اخالقی

  013/0  492/1 059/0  057/0  085/0  افت تحصیلی
  009/0  - 948/1 040/0  009/0  015/0 اجتماعی شبکه نگرش مثبت به

  017/0  36/1 038/0  031/0  043/0  هویت کاذب
  029/0  - 206/1  536/0  026/0  31/0  آسیب جسمی و روانی

توان تابع رگرسیون برآورد شده را به صورت رابطۀ ذیل  ، می8یج به دست آمده در جدول با توجه به نتا
 نشان داد:
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، مقدار ضرایب برآورد شده B، به ترتیب بیانگر خطاي معیار ضرایب ستون 8ستونهاي دیگر در جدول 

Beta ر وابسته به  (مقدار استانداردشده ضرایب که نشانازاي تغییري به اندازة یک دهندة میزان تغییر در متغی
تر متغیر وابسته  رابطۀ قوي تر باشد، مطلق آن بزرگ انحراف معیار در متغیر مستقل است و هر چه مقدار قدر

(که جهت آزمون فرض  sigدهد)، مقدار آمارة تی و سطح احتمال معناداري  و متغیر مستقل را نشان می
که در این تحقیق مقدار  باشند. از آنجا ائه شده است) میبا عدد صفر ار Bتساوي هریک از ضرایب ستون 

sig است؛ بنابر این، فرض  05/0تر از  آزمون تساوي ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت با مقدار صفر کوچک
شود و نیازي به خارج کردن متغیرها از معادله  رد می ثابت با مقدار صفر تساوي ضرایب رگرسیون و مقدار

ه عبارتی؛ تمامی متغیرها و مقدار ثابت بر متغیر وابسته تأثیرگذارند. براي مقایسۀ اثرات رگرسیون نیست. ب
شود. مقادیر  متغیرهاي موجود در مدل رگرسیون بر متغیر وابسته، فقط از ضرایب استانداردشده استفاده می

Beta اعتیاد به هاي اجتماعی؛  شبکهدهند که در زمینۀ تأثیر نحوة استفادة دانشجویان از اینترنت و  نشان می
در اولویت دوم،  536/0با ضریب  آسیب جسمی و روانیدر اولویت اول،  884/0شبکه اجتماعی با ضریب 

، نگرش مثبت به شبکه 057/0در اولویت سوم و افت تحصیلی با ضریب  232/0انحرافات اخالقی با ضریب 
  ر اولویتهاي بعدي قرار دارند.د 038/0و هویت کاذب با ضریب  040/0اجتماعی با ضریب 

  

  ها شنهادیپي و ریگ جهینتد) 
دانستن از نیازهاي بشر است و در حال حاضر، دنیاي مجازي اینترنت به خوبی توانسته است این نیاز را پاسخ 

گاه  اند که در دنیاي واقعی ممکن است هیچ دهد. کاربران فضاي مجازي در اینترنت به دنبال پاسخ سؤالهایی
  از جمله مقولۀ حیات بشري ارکان انگیزي تمامی شگفت سرعت با اطالعات ن دست نیابند. فنّاوريبه آ

است. حریم  قرار داده اساسی هاي و دگرگونی تحوالت دستخوش را عمومی و آرامش امنیت نظم،
راتر ف اخالق و سنّتی دین مرزهاي از حاضر قرن آن در به احترام دارد که اهمیت قدر آن خصوصی افراد

در  آن حفظ انسانی و اهمیت شئون اما است؛ پیداکرده ضمانت قانونی جهان بیشتر کشورهاي در و رفته
شده، با چالشهایی مواجه شده و سالمت اخالقی و حتی جسمانی  امنیت اطالعات مبادله و فضاي مجازي

افکار  به محدود یفضای مجازي، هاي است. شبکه کشانده به مخاطره نوجوانان و جوانان را در جامعه
از هم  گیرندة پیام، امکان سوء استفادة طرفین و فرستنده بودن ناشناس دلیل که به است آن کاربران
خود را  تمام، هنرمندي با اند که نوین هاي فنۀاوري با آشنا و آگاه افرادي اینترنتی یابد. صیادان می افزایش
ندارد، از کاربران ساده  وجود آنها شناسایی امکان مجازي فضاي در چون و کنند می موجه معرفی افرادي
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گونه فضاهاي  این کشور به جوانان جذب علت بتوان کنند. شاید می سوءاستفاده محیط این به و ناآشنا
بیان کرد. به طور  آنها از براي استفاده باال هاي هزینه یا تفریحی امکانات به آسان دسترسی عدم را مجازي

هاي مجازي، تفاوت  آمده در این تحقیق نشان داد در نحوة استفاده از اینترنت و شبکه دست کلی، نتایج به
کاربردي شهر قزوین -معناداري بین دو گروه جنسی دختران و پسران دانشجو در سطح دانشگاههاي علمی

تفاده از پذیري دختران در زمینۀ اس وجود دارد. افزون بر این، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میزان آسیب
هاي اجتماعی، بیشتر از جامعۀ پسران است. بخش دیگري از نتایج به دست آمده در این  اینترنت و شبکه

سال است.  24- 26و  18-20هاي سنّی  پذیري در بین گروه یبآستحقیق بیانگر آن بود که بیشترین میزان 
هاي مجازي، آسیب  به شبکه نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهاي نگرش مثبت

 87/0هاي مجازي، هویت کاذب و انحرافات اخالقی، در مجموع حدود  جسمی و روانی، اعتیاد به شبکه
کنند. نتایج حاصل از ضرایب  یمهاي مجازي را تبیین  درصد از واریانس متغیر وابسته نحوة استفاده از شبکه

هاي مجازي، آسیب جسمی و روانی، انحرافات اخالقی،  کهنیز نشان داد که اعتیاد به شب Betaبرآورد شده 
هاي مجازي و هویت کاذب، داراي بیشترین اثرات بر نحوة استفاده از  افت تحصیلی، نگرش مثبت به شبکه

باشند.  یمهاي مجازي توسط دانشجویان مقاطع تحصیلی کاردانی و لیسانس دانشگاههاي شهر قزوین  شبکه
است و  تر کوچک 05.0هاي پژوهش از آلفاي  یهفرضدر همۀ  شده محاسبهي همچنین، چون سطح معنادار

هاي به دست آمده از  درصد اطمینان، بین متغیرهاي پژوهش رابطۀ معنادار وجود دارد. یافته 95با احتمال 
و گوستاو  )2008(تومی ،)1392(ربیعی، )1393(کاظمینیو  تاجیک، )1394(مؤمنیتحقیق حاضر با نتایج تحقیقات 

هاي به دست آمده از تحقیقات مذکور در زمینۀ افزایش مشکالت روانی،  همخوانی دارند. یافته )2012(شیم
 و ، بدحجابی، انزواي اجتماعی، تغییرات سبک زندگیبه هم خوردن روابط دوستانه ،درسی هاي نمرهنزول 
ي ها شبکهیان استفاده از که در جر روابط غیر متعارف ترویج پسر و و دختر روابط نگاري، گسترش هرزه

  باشند. یمدر این مطالعه همسو  آمده دست بهاجتماعی پدید آمده است، با نتایج 

  شود: با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهاي ذیل ارائه میدر پایان، 

 هاي  پذیر باالي دختران نسبت به پسران بر اساس اطالعات حاصل از آنالیز داده نظر به آسیب
شود جامعۀ هدف در راستاي تدوین  به تفصیل نشان داده شده است، پیشنهاد می 2اي که در جدول  هپرسشنام

  هاي اجتماعی، دانشجویان دختر باشد. رسانی مضرّات و تهدیدهاي شبکه هاي آموزشی و اطالع برنامه
  سال، پیشنهاد  24تا  18پذیري جامعۀ سنی  و آسیب 6با توجه به اطالعات حاصل از جدول

شود با تمرکز بر این گروه سنی و به ویژه دختران این بازة سنی(با توجه به نتیجۀ اشاره شده در بند  یم
  هاي اجتماعی از طریق انواع سمینار، بروشور و ... آگاه کرد. پیشین)، جامعۀ هدف را از تأثیرات منفی شبکه

هاي اول و دوم  می و روانی، رتبههاي مجازي و آسیب جس اعتیاد به شبکهبندي،  نظر به آنکه در اولویت
ریزي و تجهیز  توان با آگاهی از این اولویتها و تخصیص بودجۀ هدفمند، به برنامه اند، می را کسب کرده
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سال، بر مضرات ناشی از  24تا  18منابع و امکانات با تمرکز بر آگاهی دانشجویان، به ویژه دانشجویان دختر 
ت حاصل از آن، همچنین آگاهی از تهدیدهاي حاصل از آسیبهاي هاي مجازي و خطرا اعتیاد به شبکه

اي رایگان  جلسات مشاورهجسمی و روحی در قالب سمینارهاي آموزشی، پوسترهاي آموزشی و بروشورها، 
  هاي مشهود و نامشهود حاصل از این تهدیدها کاست. و ... از هزینه



  

  

  

  
156  23در دانشگاه اسالمی  فرهنگ 

  منابع
  عباس گیلوري و علی رادباوه. تهران: کتابدار.. ترجمه اینترنت و جامعه). 1380اسلوین، جمیز( -
دانش انتظامی . »هاي اجتماعی بر سبک زندگی جوانان تأثیر شبکه«). 1393امیرپور، مهناز و مریم گریوانی( -

  .3، سال اول، ش خراسان شمالی
ی رابطۀ فضاي مجازي(اینترنت) با تغییرات فرهنگی و دین«). 1393تاجیک، محمدرضا و نازنین کاظمینی( -

  .22، سال هفتم، ش مدیریت فرهنگی. »کاربران
بوك در  بررسی نقش عزت و احساس تنهایی در اعتیاد به فیس«). 1394حسینی، فریده سادات و آمنه الماسی( -

  .3، سال پنجم، ش فرهنگ در دانشگاه اسالمی. »دانشجویان
ی تأثیر استفاده از اینترنت بر شناسی فضاي مجازي، بررس آسیب«). 1392ربیعی، علی و فرشته محمدزاده یزد( -

  .6، سال دوم، ش فرهنگی - راهبردهاي اجتماعی. »انزواي اجتماعی دانشجویان
آسیبهاي فضاي مجازي بین «). 1392زندوانیان، احمد؛ مریم حیدري، ریحانه باقري و فاطمه عطارزاده( -

  .23، سال چهاردهم، ش ارتباطات -مطالعات فرهنگ. »آموزان دختر دانش
  ایران. شناسی جامعه انجمن نشست .خانواده مناسبات و زنان رسانه،). 1391گی، عالیه(شکربی -
  .تهران: امیرکبیر .مطالعات انتقادي استعمار مجازي آمریکا. )1389عاملی، سعیدرضا( -
عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به شبکه اجتماعی(بررسی «). 1391اصغر و یونس نوري مرادآبادي( کیا، علی -

  .181-212: 49، دورة سیزدهم، ش ارتباطات - مطالعات فرهنگ. »قی دانشجویان ایران و آمریکا)تطبی
هاي اجتماعی براي  واکاوي نقش و کاربرد شبکه«). 1394نیا( کیان، مرجان؛ نیما یعقوبی مالل و نصرت ریاحی -

  .3، سال اول، ش فنّاوري آموزش و یادگیري. »دانشجویان
. »بوك) هاي اجتماعی و تأثیرات آنها بر امنیت اخالقی(مطالعۀ موردي فیس ی شبکهبررس«). 1392محمدي، مهدي( -

  .12، ش مطالعات اجتماعی
بررسی تأثیر پیامدهاي استفادة دانشجویان از «). 1394مومنی، اسکندر؛ نیک نفس، علی ؛ صداقت ، علیرضا( -

؛ فصلنامه دانش انتظامی خراسان »رد)بوك بر امنیت اخالقی(دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی بجنو شبکۀ فیس 
  تابستان. 6شمالی، سال دوم شماره 

پرست رادمر.  . ترجمۀ محمدمهدي حقتأثیر اینترنت بر کیفیت ارتباط نوجوانان). 2012مش، گوستاو( -
  تهران:آواي.

مدل مفهومی استفاده از فضاي « ).1390هاشمی، شهناز؛ فیروز دیندار فرکوش و لیال احمدي مرویلی( -

  .13، سال ششم، ش اي مطالعات رسانه. »نترنت توسط مخاطبانای
 و راهبردها اجتماعی، امنیت مجازي، فضاي«). 1390نژاد، عرفان؛ اکرم آزادي و محمدرضا امویی( یاسمی -

  .همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعۀ پایدار. »ها استراتژي



  

  

  

  
  157   ...  سازي استفادة بهینه از اینترنت(شبکۀ اجتماعی) و جلوگیري فرهنگ

- Ameli , saeed reza  (2010) Critical studies of American virtual colonialism  
. Tehran: Amir kabir. 

- Amirpour mahnaz and maryam garbovani  (2014). The effect of social 
networks on the lifestyle of youth  . north  khorasan  daneshe entezamo 
Quarterly , First year, N.3. 

- Brubakerl E.V. (2013). The Relationship between Facebook™ Activity 
and Academic Performance among African American Students. Liberty 
University, Lynchburg. 

- Gombor A, Vas L. (2008) A nation and gendered-based study about the 
relationship between the big five and motives for internet use: A 
Hungarian and Israeli comparison. Theory Sci. 2008;10(1):1-6. 

- Hanson, T.; K. Drumheller, J. Mallard, C. McKee, P. Schlegel (2011). 
“Cell Phones, text Messaging, and Facebook”. Competing Time Demands 
of Today's College Students, College Teaching, 59 (1): 23. 

- Harper, R. & G. Heiberger (2008). “Have you Facebooked Astin lately? 
Using Technology to Increase Student Involvement”. New Directions for 
Student Services, 24 (19): 124-35. 27. 

- Hashemi  , shahnaz and others  (2011) conceptual model of using  internet 
by the users . media studies , six, th.  Year,  N.13. 

- Hosseini , farideh sadat and Almasi, amaneh (2015) analyzing the role of 
self-esteem and loneliness  in Facebook addiction among students  . Culture 
in the Islamic university , 5th. Year, N.3. 

- Kia , aliasghar and yoones noori moradabadi  (2012) related factors to 
the tendency of students to social  network ( comparative analysis of 
Iranian and American students) . Culture and communication studies, 13 
th. Year, N.49: 181-212. 

- Kian , Marjan and others  (2015) the role and function of social  networks 
for students . teaching and learning technology  , first Year, N.3. 

- Kumar & Neeraj (2012). “User Perception and Use of Social Networking 
Sites by Sikkim University Students”. 8th Convention PLANNER-2012. 
Sikkim University, Gangtok, March 01-03, 2012. INFLIBNET Centre, 
Ahmedabad. 

- Kunimura R, Hekmatdoost Z (2010) Internet dependence: the disorder 
that disturb students mental 5. health] Persian. Proceeding of the 3 rd 
University Students' Mental Health 2007;3(1) :420-425. 

- Mash , Gustav  (2012) the effect of internet on the quality of teenager's 
relationship. translated by mohammad mahdi haghparast radmar , Tehran 
: Avay. 

- Mohammadi  , mahdi (2013) analyzing the effects of social  networks on 
moral security ( case study: facebook)  . Social studies   , N.12. 

- Momeni  , Eskandar and others (2015) analyzing the effects of student's 
usage of facebook  on moral security ( Bojnoord Islamic Azad University 



  

  

  

  
158  23در دانشگاه اسالمی  فرهنگ 

Students)  . north  khorasan  daneshe entezamo  Quarterly , second 
year  , N.6.Summer. 

- Namsu, P.; K.F. Kee & S. Valenzuela (2009) “Being Immersed in Social 
Networking Environment: Facebook Groups, Uses and Gratifications and 
Social Outcomes”. Cyber Psychology and Behavior, 12 (6): 226-45. 

- Rabiee , Ali and fereshteh mohammad zadeh yazd  (2013) Pathology of 
the virtual networks , analyzing the effect of using internet on students 
social isolation. Cultural and social strategies, second Year, N.6. 

- Shekar beigi  , Alieh  (2012) Media, women and family relationship . Iran 
sociology meeting. 

- Slevin. James. (2001). the internet and society. translated by abbas gilvari 
and ali radbaveh , Tehran: ketabdar. 

- Tajic mohammad reza and nazanin kazemi (2014) The Relationship 
between virtual network (internet) and user's religious and cultural 
change. Cultural management, 7 th. Year, N.22. 

- Toomey.M.(2008).Child development.ThirdEd.NewYork:Hougton 
Mifflin. Nord J Psychiatry;55(5):337-41 

- Vesisenho H&Fischer,S.(2010) Cooperative learning and the achievement 
of motivation and perceptions of students in 11th grade chemistry 
classes.Learning and instruction, 14, 69-78. 

- Yasami nejad, Erfan and others  , (2011) virtual networks , social 
security and strategies .  National Cultural industries  Conference . 

- Zandovanian , Ahmad and others  (2013) virtual networks damages 
among female students . Culture and communication studies, 14 th. Year, 
N.23. 


