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 چکیده : 

یتواند م ،می آورد را فراهمعالوه براینکه موجبات رفاه حال انسان ابداعات بشروفناوری نوین  به این نکته باید اشاره نمود کهپرداختن به مساله پژوهش قبل از      
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مود که مشاهده ن رافرضیات بکارگرفته شده دربین مولفه های زیاد  همبستگی توان میزان بدست آمده مییافته های به  وبا استناد گرفتتحلیل آماری قرار مورد

  .مساله اصلی پژوهش دارد با بین سواالت تحقیق  زیاد انطباقاین نکته اشاره به 
 

 .،ارزشهای اخالقیاجتماعی، ارتباطات  ، اخالق جامعهاجتماعی ،فضاهای مجازی شبکه های:  واژگان  کلیدی

 

 مقدمه -1
ممکن است مطرح شود اولین فن آوریهای مهم ابزار نوشتن ،ابتدا       

قلم حکا کی روی سنگ و سپس ابزار مفید تر مثل قلم و جوهر و 

مداد شمعی بودند . تصور اینکه اگر نوشتن اختراع نمی شد دنیا چه 

 از طریقشکلی بود ،خیلی مشکل است . تنها راه انتقال اطال عات 

سل ز یک نسل به ن.انتقال اندیشه ها و اطال عات ابود کالم ، تصویر و... 

افتاد ، ارزش  ها ی دور بطور جدی به تا خیر میبعد یا بین کشور

مد . گالیله ممکن بود نگاهش آپایین می  تعلیمات انجیل و قران و ...

در تلسکوپ خیره می ماند و نیو تن قوانین جاذبه را پیش می کشید 

یم ؟در این صورت پیش رفت خیلی کند نها را می شناختآیا ما آاما 

سطح قرون وسطی بود .جای . استاندارد زیستن ما شاید هنوزدر تر بود

بسی خوشبختی است که نوشتن ابداع شد و پیشرفتهای بسیاری در 

رفت انون پیشیانه ،کمتون نوشتاری ،از چاپ تا شبکه راوسایل اشا عه 

 (1331هیل، بوده است . )مایکل و

وضوع مورد بحث ما که شناخت ویژگی های شبکه ها با توجه به م

فضای مجازی وفضاهای مجازی برای برقراری ارتباط است باید گفت 

نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند که با اینکه عمر خیلی 

زیادی ندارند، توانسته اند به خوبی در زندگی مردم جا باز کنند. مردم 

تماعی متفاوت در فضای ه های اجبسیاری در سنین مختلف و از گرو

هم آمده اند و از فاصله های بسیار دور در دنیای واقعی، مجازی کنار

از این طریق با هم ارتباط برقرار می کنند. امروزه روش های ارتباطی 

با دیگران از طریق اینترنت افزایش یافته است. پست الکترونیک، پیام 

بازی ها، روش هایی برای  های کوتاه، چت روم ها، وب پایگاه ها و

زانه نزدیک به چهارصد گسترش و حفظ روابط اجتماعی شده اند. رو

دنیا از اینترنت استفاده می کنند و یکی از میلیون نفردرسراسر

کاربردهای اصلی اینترنت، برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران است. 

ضای فشاید عیب اصلی ارتباط های اینترنتی آن است که ارتباط در 

مجازی، اساساً بر متن استوار است و بنابراین، از نشانه های بصری و 

 .در رو بی بهره است شنیداری در تعامل های رو

های امروزه خانواده ایرانی در سبد فرهنگی خود مواجه با شبکه

های مدرن و ... است که هر کدام به ای، فضای مجازی، رسانهماهواره

د. انخانواده را هدف گرفتهتأثیرگذاری در ود بخشی از فرآیندنوبه خ

ای که به طور تخصصی تمام تمرکز خود های ماهوارهبعضی از شبکه

ها های این شبکهرا بر مقوله خانواده نهاده است و پیام مشترک برنامه

سامان ولجام گسیخته در مقابل های بیترویج خانواده"عبارتند از: 

نت همسران به یکدیگر، عادی ساختار خانواده، عادی سازی خیا

دادن روابط جنسی دختر و پسر پیش از ازدواج، ترویج فرهنگ جلوه

 دادن سقط جنین برای دختران.جلوه باشی به جای ازدواج و عادی هم

 )1331)شکربیگی،
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 ضرورت دارد به این نکته پرداخته شود که مسالهپس ازتشریح این 

 آسایش و رفاه تأمین  با انگیزهها ابداعات و نوآوریاگرچه بسیاری از

نیل به کمال شکل گرفته   ودرجهت انسانی های ارزش تحکیم و مادی

است، اما درعین حال به دلیل برخی کج فکری ها و استفاده های 

اخالق ، این اختراعات، گاه جسم و جان ونادرست از ابزارهای جدید

ی شود تا ممفیدی فناوری ابزار وومنش انسان را به قهقرا کشیده 

 ،برپیکره جامعه، فرهنگ واعتقادات واخالقیات افراد خدشه وارد کند 

 ندنآن به درستی استفاده کدانند که چطور باید ازافراد نمیاما اکثر 

تواند فناوری را به ابزاری مخرب تبدیل که همین مسئله می

ین بباید در وشبکه های اجتماعی، استفاده صحیح از اینترنتکند.و

آنرا تا حد  زی شود تا اثرات مخرب و ویران گرجامعه فرهنگ ساافراد 

داده و گاه نروان انسان ها را مورد آسیب قرار و امکان پایین آورد 

 .نسازدهای اجتماعی وی را دگرگون باورفرهنگ و اعتقادات  و 

 مباحث نظری تحقیق -2
  :پیدایش مفهوم ارتباطات اجتماعی 2-1

 را اندیشمندان عصرما ،ارتباط ازبسیاری  دردوران معاصر      

نظریه امتداد را مطرح  مک لوهاندانند.مثال  مداراندیشه خود می

نموده که هروسیله ارتباطی امتداد یکی از حواس انسان است.به عنوان 

یی است.وحرکت تاریخ از مثال ،خط امتداد چشم ورادیو امتداد شنوا

 گیرد: طی سه مرحله صورت میدید وی در

 ؛ان تمدن باستان بدون خطدور -الف

 ؛دوران تمدن دارای خط یا بصری -ب

 ؛دوران تمدن مبتنی بروسایل ارتباطی الکترونیک -ج

،دانشمند دیگری برارتباط به عنوان محورحرکت رایزمندیوید 

روزنه ارتباطات،می توان سه سانی تاکید دارد.به زعم ایشان،از جوامع ان

 بازشناخت:تاریخ اجتماعی در دوران را

،دورانی است که درخالل آن سنتها حاکم بررفتاروروابط دوران اول

 انسانی به حساب می آیند.

هستی که در آن با کاهش اهمیت سنتها در،دورانی است دوران دوم

 اجتماعی مواجه می شویم.

دگر "دوران پیدایی انسان  رایزمن،این دوران را دوران سوم

وسایل ارتباط جمعی است چون هدایت  می داند.دوران ظهور"راهبر

 شیء سروری وهمراه با آنان از خود بیگانگی. بتواره پرستی، از راه دور،

این ابزار موفق  که عده ای دراین مسیر با استفاده از قدرت جادویی

توده ها را تحت تاثیر قرار دهند،از تنوع حیات انسانی  می شوند،

 آورند.عصرمصرف گرایی، دد والگوهای خاص فکری ومصرفی پدیبکاهن

امحای حریم زندگی تولد یافته  پیدایی مصرف تظاهری و

 (1331است.)ساروخانی،

دوران سلطنت رضا شاه  ایران درایده جدید ارتباطات اجتماعی در

یل ارتباط جمعی وساطرح شد براساس این مفهوم ، مطبوعات وسایر

ساخت در بوده وبادی ایران نوین آخدمت عمران و در ایران باید در

می شد . عالوه بر این مندرجات مطبوعات ، استفاده اجتماعی جدید 

مجالت ، کتابها ، جزوات ، رادیو و غیره باید حس وطن پرستی را بین 

ات مردم توسعه و ترویج می کردند . در اجرای مفهوم جدید ارتباط

عهده دولت بود و به این شکل اجتماعی ، نقش بزرگ و مهمی بر

دگان و روزنامه نگاران با دولت همکاری می کردند و مسئولیت نویسن

 جدید پذیرفتند . 

ین شکل مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی با محوریت واحد و  بد

کامل در جهت پخش و گسترش احساسات ملی فرهنگ عمل می 

« ارسازمان پرورش افک» ر این زمان کردند یکی ارتباطی و تبلیغاتی د

 روه پیشه اعضای آن از وزارت فرهنگ ، دانشگاه ، گبود این سازمان ک

آهنگی و اداره تبلیغات وانتشارات تشکیل شده بود وموظف بود 

ت ملی را بوسیله مطبوعات ،رادیو، جلسات سخنرانی گرایشافرهنگ و

جوانان اشاعه دهد . مختلف کشور مخصوصا  تغیره بین طبقاو

 (1332)موالنا،

جامعه اسالمی ، شکستن بت ها ، گسستن وظیفه نظام ارتباطات در

وابستگی به خارجیان و به حرکت در آوردن امت یا جامعه به سوی 

ینده است . مسلمانان مسئول هدایت یکدیگرند . هر نسل مسئولیت آ

که در این آیه قرانی این اصل بیان دارد که نسل بعدی را هدایت کند 

 ظة الحسنة و جادلهم بالتیادعُ الی سبیل ربِّک بالحکمة و الموع» شده 

اعلم بالمهتدین بک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهوهی احسن ان ر

خلق را به حکمت و برهان و موعظه نیکو به خدا دعوت کن و با « 

بهترین طریق با آنها مناظره کن و البته خدا عاقبت حال کسی را که 

وره نحل : س.»می داند ایت یافته بهتراز راه او گمراه شده و آنکه هد

ه درهدایت یکدیگر اشاره این آیه  به مسئولیت افراد جامع « 121آیه 

 می کند .

  ارتباط اجتماعی چیست ؟2-2

ارتباط از نظر لغوی واژه ای است عربی از باب افتعال که در       

فارسی به صورت مصدری به معنای پیوند دادن ، ربط دادن و به 

 رابطه استعمال میپیوستگی ، پیوند ودر به معنای  صصورت اسم م

 (101،صفحه : 1331، )فرهنگ معین  .شود

معنای عام را با توجه خاص به ارتباط مفهوم ارتباط در ادوین امری

ال انتق ارتباط عبارت است از فن» اجتماعی چنین تعریف می کند : 

های انسان از یک شخص به شخص دیگر به اطالعات ، افکار و رفتار

هر فرد برای ایجاد ارتباط با دیگران و انتقال پیام های خود  طور کلی

ه مثال موقعی که انسان ب .به ایشان از وسایل مختلف استفاده می کند

می  اوا بیان کتبی مقصود خود را به نظردیگری نامه می نویسد ، ب

 (1631نژاد دمی کند .)معتموی ارتباط برقرار رساند و با

رنت مثل اینتمدرن تری وسایلی از انسانها  ارتباطی رقراامروزه برای بر

فیس بوک ، اینستاگرام  همچون متفاوتی  از شبکه های اجتماعی ، و

هرچند می کنند،غیره استفاده الین ، وات ساپ ، تانگو و، 
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آنان برای جامعه مشکل آفرین بکارگیری ازدرظاهربنظرمی رسد 

 .گذاری آن بوداثرنباشد ولی باید در بطن جامعه بدنبال 

 اهمیت ارتباط اجتماعی 2-3

  :آنفقدان ارتباط و آثار .1

جای می گذارد که اهم آن چنین فقدان ارتباط آثاری را بر

 است : 

اساسی فقدان زبان : انسان دورازجامعه فاقد ابزار -

ارتباط یعنی زبان است که آموخته هایش به این 

 شکل قابل انتقال نیست .

به انسانها با تجمع :  سکون نسبی زمان اجتماعی -

 تبادل دانستنیها دست می زنند ، با تراکم ارتباط این

جریان نوعی درتبادل قوس صعودی می پیماید و

د که خود موجبات احراز تخصص می گیرانباشت قرار

 انجام ارتقای فرهنگ را فراهم می آورد .و سر

فرانسیس تعبیر عدم امکان انتقال دانسته ها : به  -

نسل بدان مانند که بر شانه نسل ، انسانها درهر بیگن

ی دارند و از چشم اندازی وسیع های پیشین جا

مهارتهای میلیونها انسان پیش  دانش ها ، آورده ها واز

گوست است که ااز همین رو .خود سود می گیرنداز

زنده ها نمی داند بلکه کنت جامعه را تنها متشکل از

جمعیت جامعه برای  به زعم او مرده ها هم جزئی از

 .تبادل اندیشه ها و دستاورد ها می باشند 

 آن :کاستی درارتباط اجتماعی و آثار .2

سامانیهای روانی بوجود می جامعه ، نا بخال ارتباط فرد و

همراه می آورد . )ساروخانی ه آسیب های اجتماعی بآورد و

،1331) 

رو با افراد ی مجازی موجب کم شدن ارتباط رودرشبکه ها

بوجود آمدن مشکالتی مثل گوشه سبب شده و این امر

 می گردد.  افسردگی و ...گیری ، 

 نارضایتی های خانوادگیتاثیر فضای مجازی در2-1

بزرگترین مسائل اجتماعی که جوامع امروزی به آن مبتال یکی از      

می باشند ضعف بنیاد خانواده است. از آنجایی که مشکالت خانواده 

سالمت جتماعی بروزمی کند خانواده وناهنجاری های اها به صورت 

اهمیت فوق العاده ای برخوردارمی باشد. آماده کردن فرزندان آن از

مهم و اساسی  وظایفذیرش مسئولیت های اجتماعی یکی ازبرای پ

ی ای زندگجوانان باید بتوانند به خصوص برمی رود.خانواده ها به شمار

بط خود را با پیرامون شان یند رواسعی نماهای مشترک آماده شوند و

 .حد متعارف و قابل قبولی تنظیم نماینددر

ن اال رفتن سمسایلی مانند بعالوه بر اینکه شبکه های مجازی باعث 

می شود ، مسایل خانوادگی ازدواج ، طالق، فرارازمنزل، فحشا وسایر

زندگی خانوادگی است ارتباطات عاطفی و نارضایتی ها ازسرد شدن 

باعث ناکامی ها و شکست های بزرگی در زندگی جوانان شده که 

سطح خانواده دارد که به نوعی . اینها نشان از مشکالت عمیقی دراست

شوند. یکی از زمینه های اصلی  باید ریشه یابی و درمان

 زندگیصوالً نارضایتی ازادربروزمشکالت خانوادگی و

ود سانه ای بوجمشترک، فضای مجازی است که تحت تأثیر تولیدات ر

ارضاء از زندگی های مشترک و باعث آن گردیده تا سطح توقع و آمده

ه تأثیر این فضا آنچرا به خصوص در میان نسل جوان باال ببرد. تحت 

اشد به نوعی تحریف می داشته بدگی مشترک انتظارزنجوان باید از

حتویات رسانه ها مانند صمیمیتی که از برنامه ها و م شود. لذت و

جوانان نقش می بندد تا حد بسیارزیادی  سریال ها در اذهانلم ها وفی

ات این می تواند تبعیعی قابل دست یابی نخواهند بود وزندگی طبدر

 )1330)رحیمی، .به همراه داشته باشدزیانباری برای آینده جوانان 

 شبکه های اجتماعی2-1

 که این ها هستندسایتهای اجتماعی، نسل جدیدی از وب شبکه      

اند. این گرفته روزها در کانون توجه کاربران شبکه جهانی اینترنت قرار

نند کجتماعات آنالین فعالیت میمبنای تشکیل اها برگونه سایت

هم  ن اینترنتی با ویژگی خاصی را گردکاربراای ازوهرکدام دسته

های اجتماعی رسانه ای ازهای اجتماعی را گونه شبکهآورند. می

دانند که امکان دستیابی به نحوه جدیدی از برقراری ارتباط و به می

اند. صدها میلیون راهم آوردهاینترنت را فگذاری محتوا در اشتراک

اجتماعی مختلف هستند و  کاربران اینترنت عضو صدها شبکهنفراز

 . گذردها میاین سایتشان در بخشی از فعالیت آنالین روزانه

 عرصه فضایمفهومی است که پیش از طرح در، “یاجتماع شبکه“ 

ای دارای مفهوم است. اما مسئلهمجازی، در فضای واقعی جوامع نیز

ه که باعث مطرح شدن چنین مفهومی در فضای جامعه ایران در ما

های اجتماعی  ای است که شبکهشده است، نقش ویژههای اخیر

تر چند عبارت دقیقا به و ینتی در تحوالت سیاسی یک سال اخیراینتر

های  توان گفت که بیشترشبکهند.تقریباً میاایران، ایفا کردهسال اخیر

سوی مؤسسات مطرح و وابسته به ایاالت اجتماعی مطرح دردنیا، از

کشورها در ایجاد و اند وسهم دیگرتأسیس و حمایت شدهمتحده 

 که یکم بوده است. به طورهای اینترنتی بسیاره جهانی شبکهتوسع

های  غبتی برای عضویت و فعالیت شبکهاقصی نقاط دنیا رکاربران در

 (2012،)عبدالسلیم کر.انداجتماعی داخلی نداشته

 نتاهمیت اینتر2-3

ردم را تغییرداده است و میشتربتباط اینترنت روش برقراری ار      

ور ط به .شده استکاربرد کا نالهای دیگرگستره موجب بازنگری در

سیدن به موقعیتی هستیم که حال رخالصه می توان گفت که ما در

، می توانیم با دون توجه به مکان و زمانبهای صنعتی همه درکشور

 کنیم .دیگران ارتباط برقرار

ت را خیلی سریع به اطالع عاو اطال اکنون دولتها می توانند تصمیم ها

ن آخری بر خورداری از گا نان می توانند به منظوررسانند ، بازمردم بر
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، از فنا  گیری می کنند اساس آن تصمیمداده ها و اطالعاتی که بر

 جا کهآنها می توانند هرتباطات استفاده کنند ، وری های اطالعات وار

موزش معلمان می آبخش .دربگیرند شان تماس نکارکناباشند با 

آماده ازپایگاه داده های س های حتی دروانند مواد توضیحی گویا وت

منزل پایگا ههای داده آموزان می توانند دردست بگیرند .ودانش دور

،سرعت  طاتتهای ارتبافاصلی پیشرتاثیر روی هم رفته،ا فرا گیرند .ها ر

 (1331وده است.)مایکل و هیل ،بن به زندگی بخشید

 اعتیاد اینترنتی2-1

افرادی رهاشده تبدیل کرده و ه اعتیاد اینترنتی، انسانها را ب      

 استفاده بیش از حد نتیجهبط اجتماعی آنان تأثیر میگذارد. درروابر

ید. آ کاربران اینترنت، پایین می بازده کاری وری و ازاینترنت، بهره

 تحرک عدمکاری میشوند. کممیروند و دچارکاربه محل آنان با تأخیر

 ماهیچهت وجسمی و چاقی به همراه عالئمی چون درد کمر، پش

یری گ این کاربران حتی در صورت کنارهاند.  دیگرتبعات این مسئلهاز

 ( 2003سز، ).عالئم اختالل میشوندازاینترنت، دچار

ان پس ازاستفاده آموز دانش درصد 13تحقیقات خود دریافت در سز 

شدند  زیاد ازحد اینترنت درعادتهای مطالعه خود دچارافت شدید

 ای کاهش و میزان غیبتهای این دانش مالحظه قابلبطور نمرات آنهاو

نوان زیاد،اینترنت به ع اگر چه به دلیل قابلیتهایآموزان افزایش یافت. 

 آل آموزشی شناخته شده است، اما متاسفانه دانش ایدهیک ابزار

سایتهای نامربوط، اتاقهای خالقانه، اغلب در آموزان بجای انجام فعالیت

 نرم اپردازند و ب گذارمیی به گشت ورویسهای دوستی اینترنتگپ، س

( در 1333) بردیهمچنین، ای بازی اینترنتی سروکار دارند. افزاره

ت بیش ازحد و تا دیروق تحقیقاتش به این نتیجه رسید که استفاده

خطوط اینترنت دانشگاه، دانشجویان را با خطرات استفاده نامناسب از

ی های درس در برنامهمشارکت  مشکالت تحصیلی و عدم از اینترنت و

که به تدریج همین  (1331) عبدالسلیم کر ،مواجه ساخته است.

طی  اورزاكاینترنتی بین این افراد میگردد. اعتیاد  باعث تشدیدامر

که اعتیاد  انجام داد، دریافت که افرادی 1333ای که به سال  مطالعه

، داینترنتی دارند، کسانی هستند که به سادگی خسته و ملول میشون

و  )چبی.سایر انواع اعتیاد هستنددچار تنها، کمرو، خجالتی، افسرده و

  (2000همکاران، 

اینترنتی، انسانها را  دارد که اعتیاد نیز در تحقیق خود اظهار می زس

روابط اجتماعی آنان با متروک و رهاشده تبدیل کرده و بر به افرادی

کسانی که استفاده هی کاری وری و بازد بهره  .دیگران تأثیر میگذارد

 آید، این افراد، با تأخیر به کنند پایین می اینترنت میبیش ازحد از

شوند. همچنین، افرادی که  کاری می آیند و دچار کم محل کار می

ط حد درگیر رواببیش از زدن اینترنتی میشوند، معموالً معتاد به گپ

ردند، ه گمجازی میشوند و احتمال اینکه به مسائل غیراخالقی نیز آلود

دوستی اینترنتی خیلی سریع اهمیت و جایگاه روابط   .باال است

ارد اکثرموقدیمی را میگیرد.  این اعتیاد درخانوادگی و دوستان 

ود میشثباتی درروابط خانوادگی نیز ازدواج و بیمنجربه شکست در

  )2003)فنیچل، 

 :فرضیات 

ایجاد استفاده از فضاهای مجازی در برقراری ارتباط باعث  .1

 اختالل در شبکه زندگی اجتماعی و فردی می شود .

استفاده از فضاهای مجازی عامل ازبین برنده ارزشها و  .2

 اخالقیات انسانی و دینی می شود .

استفاده از فضاهای مجازی بر رشد شبکه اطالعاتی  .3

 وعلمی جامعه موثر است .

استفاده از فضاهای مجازی فضای مفیدی جهت برقراری  .1

 فراد درجامعه می باشد .ارتباط ا

 

 روش شناسی تحقیق -6
پیمایشی  -ازنوع توصیفی روش تحقیق پژوهش حاضر      

شهروندان وساکنین  ، ازعبارت است ازپژوهش  است.جامعه آماری

ونه ند ونمه اکه به صورت تصادفی انتخاب شدمی باشند شهرسمیرم 

شبکه های اجتماعی وفضاهای استفاده کنندگان از ،آماری پژوهش

داده ها با استفاده از .گرفته اندهستند که مورد مطالعه قرارمجازی 

جمع آوری شده وسپس با استفاده از نرم پرسشنامه 

شیوه استخراج داده های .پردازش شده است  (spss)افزارآماری

ل مورد بررسی وتحلیپرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

سوال  20از پس ازسنجش میزان پایایی پرسشنامه ، ه است وگرفتقرار

رده ی  1 نفر، 31فراوانی  تعدادارائه شده درچهار گزینه متفاوت ، با 

، درقسمت یافته ونمودارهادرجداول به تفکیک نتایج  مختلف سنی

با   با استفاده از آمارهای مرتبطنهایت  در است. آمدهای تحقیق 

زیه مورد تج ،توصیفی واستنباطیدردو بخش آمار فرضیه ها، و متغیرها

 .گرفته اندوتحلیل قرار

 تحقیق یافته های -4
تحلیل مزایا و معایب )اثرات مثبت و منفی( استفاده از شبکه های 

 :وفضاهای مجازی اجتماعی

 بررسی پایایی پرسشنامه:

سوالی مورد آزمون قرار گرفت  20در ابتدا پایایی پرسشنامه ی       

بدست آمد نشان از  0712و از آنجا که ضریب آلفای کرونباخ عدد 

 پایایی خوب پرسشنامه است. 

 . ضریب آلفای کرونباخ1-1جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد آیتم ها

20 07120 

 آمار توصیفی:

فراوانی رده سنی و نوع شبکه های اجتماعی مورد استفاده در جدول 

 ارائه شده است. 1-2
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 :سن 2-1جدول 

 درصد فراوانی گروه سنی

 1372 3 سال 20-10

 3171 13 سال 20-30

 2371 11 سال 11-30

 171 2 به باال 11

 3371 32 کل

 1371 1 داده های از دست رفته

 10070 31 کل

 

 
 فراوانی استفاده از شبکه های اجتماعی3 -1جدول 

 درصد فراوانی شبکه های اجتماعی

 1373 1 واتساپ

 171 2 الین

 271 1 فیسبوک

 371 3 تلگرام

 271 1 اینستگرام

 3173 11 کل

 3272 23 داده های از دست رفته

 10070 31 کل

 

 
 آمار استنباطی:

 بررسی فرضیات تحقیق:

قراری ارتباط باعث ایجاد فضاهای مجازی در براستفاده از  :1فرضیه

  .اختالل در شبکه زندگی اجتماعی و فردی می شود

 tبرای بررسی و آزمون این فرضیه از آزمون میانگین یک جامعه )

 جداول زیرآورده شده است.مستقل( استفاده می شود. نتایج در

 1:فرض 1-1جدول 

میانگین خطای  انحراف معیار میانگین دادتع سواالت

 انحراف معیار

شبکه زندگی اختالل در

 اجتماعی و فردی

31 371310 0713330 0703112 

 

 

 سواالت

 3ارزش تست = 

t df  سطح

 معناداری

اختالف 

 میانگین

 %31سطح اطمینان 

 حد باال حد پایین

زندگی شبکه اختالل در

 اجتماعی و فردی

37333 33 07000 0713102 071131 073033 

 

است لذا از نظر پاسخ  0701با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 

دهندگان استفاده از فضاهای مجازی موجب اختالل در شبکه زندگی 

 اجتماعی و فردی می شود. 

فضاهای مجاز ی عامل از بین برنده ارزشها و . استفاده از 2فرضیه 

برای بررسی و آزمون این فرضیه . اخالقیات انسانی و دینی می شود

مستقل( استفاده می شود. نتایج در  tاز آزمون میانگین یک جامعه )

 جداول زیر آورده شده است.

 2:فرض 1-1جدول فرض 

613112
32

5
37 16.235.129.75.4

86.5

13.5

100

کلداده های از دست رفتهکلبه باال45سال30-45سال30-20سال20-10

Chart Title

فراوانی درصد
72131142337

18.95.42.78.12.7
37.8

62.2

100

Chart Title

فراوانی درصد
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 سواالت

انحراف  میانگین تعداد

 معیار

میانگین 

خطای 

انحراف 

 معیار

از بین 

برنده 

ارزشها و 

اخالقیات 

انسانی و 

 دینی

31 371131 0731313 0713313 

 

 

سوال

 ات

 3ارزش تست = 

t d
f 

سطح 

معنادار

 ی

اختالف 

 میانگین

سطح اطمینان 

31% 

حد 

 پایین

حد 

 باال

از بین 

برنده 

ارزشها 

و 

اخالقی

ات 

انسانی 

 و دینی

3723

1 

3

3 

07002 07113

11 

0711

12 

0711

10 

است لذا از نظر پاسخ  0701با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 

دهندگان استفاده از فضاهای مجازی از بین برنده ارزش ها و اخالقیات 

 انسانی و دینی می شود. 

. استفاده از فضاهای مجازی بر رشد شبکه اطالعاتی و علمی 3فرضیه 

 .جامعه موثر است 

 tبررسی و آزمون این فرضیه از آزمون میانگین یک جامعه )برای 

 مستقل( استفاده می شود. نتایج در جداول زیر آورده شده است.

 3فرض 3-1جدول فرض 

میانگین خطای انحراف  انحراف معیار میانگین تعداد سواالت

 معیار

 0712113 0711313 373133 31 رشد شبکه اطالعاتی و علمی جامعه

 

 

سوال

 ات

 3ارزش تست = 

t d
f 

سطح 

معنادار

 ی

اختالف 

 میانگین

سطح اطمینان 

31% 

حد 

 پایین

حد 

 باال

رشد 

شبکه 

اطالعا

تی و 

علمی 

 جامعه

1710

0 

3

3 

07000 07313

31 

07330

1 

0730

33 

 

است لذا از نظر پاسخ  0701با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 

دهندگان استفاده از فضاهای مجازی موجب رشد شبکه اطالعاتی و 

 علمی جامعه می شود. 

. استفاده از فضاهای مجاز ی فضای مفیدی جهت بر قراری 1فرضیه 

 . ارتباط افراد در جامعه می باشد

 tیه از آزمون میانگین یک جامعه )برای بررسی و آزمون این فرض

 مستقل( استفاده می شود. نتایج در جداول زیر آورده شده است.

 1فرض 1-1جدول 

انحراف  میانگین تعداد سواالت

 معیار

میانگین 

خطای 

انحراف 

 معیار

برقراری 

ارتباط 

افراد در 

 جامعه

31 373331 0731231 0711033 

 

 

سوال

 ات

 3ارزش تست = 

t d
f 

سطح 

معنادار

 ی

اختالف 

 میانگین

سطح اطمینان 

31% 

حد 

 پایین

حد 

 باال
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برقرار

ی 

ارتباط 

افراد 

در 

 جامعه

3701

1 

3

3 

07001 07333

13 

07112

1 

07130

3 

است لذا از نظر پاسخ  0701با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 

دهندگان استفاده از فضاهای مجازی موجب برقراری ارتباط افراد در 

 جامعه می شود. 

 نتیجه گیری -1
فیزیکی  درست مثل یک جامعه در یک محیط جامعه مجازی       

اجتماعی قابل آن تعامل مردم است که درز یک گردهمایی ازمتشکل ا

اینترنت  .متقابل وجود داردمتقابل وغیرهمچنین ارتباطات توجه و

ق فرهنگی است که اساسا زندگی بشررا یک انقالب عمی  وجود آورندهب

ومرزی برای آن وجود  عکس جهان فیزیکی هیچ حدتغییرداده وبر

وصا مخص.فرهنگ سازی شود آن بایداستفاده صحیح ازای ولی بر.ندارد 

شبکه های ان که این روزه استفاده زیادی ازجوان و نوجوقشربرای 

ه ب نگرشروی اخالق ، رفتار، ر ند و تاثیرات بسیاری بمجازی می کن

آینده مطالعات    ت.             پوشش آنها داشته اس حتیزندگی و

وامل عه برای نگاه به آینده وبررسی نقش آنجا که فرصتی ساختاریافتاز

 مطلوبچشم انداز کند،امکان ایجاد فراهم میبهتر آینده موثردرایجاد

درجامعه بوجود می آورد.افق  برای تصمیم گیران وسیاست گذاران را

های نوینی از طریق بازنگری وهم اندیشی به مسائل زندگی را درآینده 

میسرمی سازد.ضمن اینکه رویکرد جدید به تعامالت وارتباطات 

بی توجهی وعدم فرهنگ ناشی ازاعی،مشکالت ونارسایی های اجتم

است ورفع آن با انتخاب مسیر درست امکان پذیرمی  سازی قابل احصا

                                                                                                                        شود.   
به این نتیجه  پس از بررسی می تواندربخش یافته های تحقیق ،

 این پژوهشبین فرضیات وسواالت مطرح شده در که ازدست یافت 

ارائه شده به وضوح قابل  متغیرهایوهمبستگی بین مولفه ها وجود

مشاهده می باشد ورابطه معناداری بین فرضیات تحقیق ومساله 

اثرگذاری شبکه ها ی اجتماعی وفضاهای مجازی براخالقیات جامعه 

ارتباط معنی که شیوه استفاده ناصحیح ازابزار به این وجود دارد

فضاهای مجازی همان طورکه قبال هم گفته شد. میتواند  اجتماعی و

جامعه سبب سازمصیبت وبالندگی ضمن ایجاد رفاه حال انسان و رشد 

که باید جهت اصالح روش ها ونامالیمات ومشکالت برای جامعه شود .

ادی گیری ازابزارمدرکناربکار،به تعامالت سالم ورسیدن آنها استفاده از

، بازنگری فرهنگ سازان،سیاست گذاران،ومتصدیان امر به اینگونه 

وجلوپیشرفت کجروی ها وساختارشکنیها را  هنارسایی ها خاتمه داد

موجبات تنش اجتماعی ،خانوادگی،گروهی،فردی را فراهم  تا ه،گرفت

ز ادر ضمن استفاده مفید گینسازد وجامعه درمسیرارتقاء ورشد فرهن

 سعادت ورستگاریگذر کرده و به  کاملبه سالمت  ابزار بدون نگرانی

                                      دست یابد.  
ذیل چند راهکار برای استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی ارائه در

  :می گردد

ایجاد وراه اندازی شبکه های اجتماعی سالم و مفید برای مبارزه  -1

 .با شبکه های اجتماعی مخرب

آموزش و فرهنگ سازی برای استفاده از شبکه ها که این  -2

 آموزش باید ازمدارس ابتدایی آغاز گردد . 

برفضای جوامع مجازی وبرنامه ریزی  رنظارت کارشناسانه ومستم-3

 . برای آینده

زش معلمان دررابطه استفاده از شبکه ها و معرفی همه شبکه آمو -1

 اهای اینترنتی به آنه

 آموزش به خانواده ها-1

 منابع-3

 .قران کریم  -1

پدیده جهانی شدن وضعیت بشری و تمدن ،آذرنگ ، عبدالحسین  -2

 .1330،اطالعاتی ، فرهنگ رجایی ، چاپ اول 

 مشروطیتذاکر حسین ، عبدالرحیم ، مطبوعات سیاسی در عصر  -3

 .1311، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم . 

پایان نامه ،ف نسلیرحیمی، محمد. عوامل اجتماعی مؤثر بر شکا -1

کارشناسی ارشد جامعه شناسی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 .1330 .تهران مرکز

 اطالعات ،جامعه شناسی ارتباطات ، تهران .،ساروخانی ، باقر  -1

1331. 

زنان و مناسبات خانواده. نشست انجمن  رسانهشکربیگی، عالیه.   -3

 .1331،جامعه شناسی ایران

تاریخ تحلیل مطبوعات در ایران ، انتشارات ، طباطبائی ، محیط -1

 .1311بعثت، چاپ دوم. 

:اقتصاد ، جامعه و فرهنگ )ظهور عصر اطالعات ،کاستلز ، مانوئل  -3

ا :ترجمه ، پایز افشین خاکبا،احمد ،علیقلیان ( جامعه شبکه ای 

انتشارات طرح نو ، چاپ تهران ،، اول  جلد،  علی : ویراسته ،

 ..1330دوم

:اقتصاد ، جامعه و فرهنگ )پایان عصر اطالعات ،کاستلز ، مانوئل  -3

:ترجمه ، پایا ،  علی : خاکباز افشین ،احمد ،علیقلیان هزاره (

 .1330،انتشارات طرح نو ، چاپ دوم تهران ،، سوم جلد ویراسته ،

ر ک -10

های  شبکه، خوجملی ،منصور، دوجی لی حاجی ،عبدالسلیم،

 . گنبد شمس انتفاعی غیر دانشگاه ،اجتماعی

م -11

،تاثیر اطال عات بر جامعه ،بررسی ماهیت ،ارزش و  ایکل و.هیل 

Archive of SID

www.SID.ir



 
 

نشر چا پار  ،محسن ، تهران،نو کاریزی :ترجمه  کاربرد اطال عات،

 .،چاپ اول1331،تابستان 

م -12

)ارتباطات انسانی میان ارتباط شناسی ،حسنیان راد ، مهدی 

انتشارات سروش ، چاپ چهارم فردی ، گروهی ، حمعی (تهران ،

 .1330. 

م -13

تهران ، انتشارات معین معین ، فارسی فرهنگ  عین ، محمد ، 

 . 1331،.چاپ اول :

م -11

انتشارات عتمد نژاد ، کاظم ، وسایل ارتباط جمعی ، تهران ، 

 .1331دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی ، جلد اول ، 

م -11

 ات مشروطیت از ایران در اجتماعی ارتباطات ، سیر حمید–والنا 

تهران ،  ، کشور عمومی های کتابخانه نهاد ، اسالمی انقالب

 .1332 . ، نشر کتاب انتشارات

م -13

غفلت و رسانه های فراگیر ،انتشارات برگ ،شکاک ، یوسفعلی یر

  .1312 ، چاپ اول .
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