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چکیده
این پژوهش با هدف مقایسه رشد اخالقی دانش آموزان بر اساس میزان و نوع استفاده از اینترنت و شبکه های
اجتماعی در دانش آموزان دختر متوسطه صورت گرفته است .روش تحقیق از نوع علی-مقایسه ای بود .جامعه آماری
شامل كلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه(پایه دهم) شهر خوی به تعداد  1302دانش آموز بود .بر اساس
جدول مورگان تعداد  300نفر( 162نفر استفاده كننده از اینترنت و شبکه های مجازی و  138نفر استفاده نکننده)
به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند .ابزارهای تحقیق پرسشنامه رشد اخالقی معنوی پور بود .ابزار
از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بود .داده ها با روش های آماری تی مستقل و تحلیل واریانس تحلیل شدند.
نتایج نشان داد كه بین رشد اخالقی دانش آموزان استفاده كننده و استفاده نکننده از اینترنت و شبکه های اجتماعی
تفاوت وجود دارد .بین اخالق اجتماعی ،اخالق عرفی ،اخالق پس عرفی ،اخالق پیش عرفی دانش آموزان استفاده
كننده و استفاده نکننده از اینترنت و شبکه های اجتماعی تفاوت وجود دارد .رشد اخالقی دانش آموزان بر اساس
میزان و نوع استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی متفاوت است.
واژگان كلیدی:رشد اخالقی ،اخالق اجتماعی ،اخالق پیش عرفی و عرفی پس عرفی ،اینترنت ،شبکه های اجتماعی.
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مقدمه
امروزه شبکه های اجتماعی جایگاه بسیار مهمی در بین افراد و جوامع پیدا كرده اند .مفهوم شبکه اجتماعی اولین بار در
سال  1940در انسان شناسی توسط براون 1ارایه شد .سپس در اواسط دهه  1950این مفهوم توسط بات و بارنز 2مورد استفاده
قرار گرفت(به نقل از چلبی.)1385 ،
یك شبکه اجتماعی ،یك ساختار متمركز اجتماعی است كه از گروه هایی ،اغلب به عنوان فرد یا سازمان ،تشکیل یافته
است .این گروه ها ،توسط یك یا چند نوع خاص از وابستگی به هم متصل می شوند .نمونه هایی از وابستگی ها می تواند
اشتراكات ،عالیق ،ایده ها ،تبادالت مالی ،دوستی ،خویشاوندی ،تجاری ،لینك های وب ،مسافرت و یا سرایت بیماری ها باشد.
ساختارهای حاصل از شبکه های اجتماعی ،اغلب بسیار پیچیده هستند .در تحلیل شبکه های اجتماعی ،گروه ها ،همان افراد
درو ن شبکه ها هستند و رشته ها ،روابط میان آن ها است .انواع زیادی از رشته ها ،می تواند میان گروه ها وجود داشته باشد .در
ساده ترین شکل ،یك شبکه اجتماعی نگاشتی از تمام رشته های مربوط میان گروه ها است .شبکه اجتماعی ،می تواند برای
تشخیص موقعیت اجتماعی هر یك از افرا د مورد استفاده قرار بگیرد .این مفاهیم عمدتاً ،در یك نمودار شبکه اجتماعی ،ارایه می
شوند كه در آن گروه ها ،به وسیله نقطه ،و رشته ها توسط خطوط نشان داده می شوند(تاپاسکپت.)2009 ،3
بر اساس تعریف راین گلد ،4شبکه اجتماعی مجازی ،معموالً به معنای شبکه الکترونیکی ارتباطات متقابل است كه
حدودش را خود تعریف می كند و پیرامون عالقه یا هدف مشتركی تشکیل شده ،گرچه در برخی مواقع ،ایجاد ارتباط فی نفسه
به هدف تبدیل می شود(به نقل از امیدوار.)1388،
هر رسانه ای بنا به اقتضائات خاص خودش می تواند تاثیراتی بر افراد به جای بگذارد .از آنجا كه برقراری ارتباط اصلی
ترین دلیل استفاده كاربران از شبکه های اجتماعی می باشد و افراد در زمان كمی با افراد متعدد می توانند ارتباط برقرار كنند،
در بسیاری از موارد منجر به استفاده افراطی افراد ،به خصوص نوجوانان و جوانان از این شبکه ها شده است و باعث می شود كه
افراد به ارتباط در فضای مجازی بیش از ارتباط در فضای واقعی عالقمند شوند كه این امر می تواند سالمت روانی آنها را تهدید
كند(برات دستجردی و صیادی.)1391،
اختالالتی چون اعتیاد به اینترنت ،افسردگی ،انزوای اجتماعی ،اختالل هویت ،كاهش احساسات ،عدم اعتماد به نفس،
كاهش سالمت روانی و  ...از جمله اختالالت رایج استفاده مفرط از شبکه های اجتماعی می باشد(زكائی و كتیبی.)1392،
حجم رو به رشدی از تحقیقات صورت گرفته پیرامون اینترنت و اثرات شبکه های اجتماعی حکایت از آن دارد كه
استفاده مفرط از اینترنت و شبکه های اجتماعی فرد را به اختالل روان شناختی—اجتماعی مبتال می كند كه از مشخصه های
آن عالیم كناره گیری ،اختالالت عاطفی ،از هم گیسختگی روابط اجتماعی و اختالل در رشد اخالقی است(نیلسون.)2013، 5
رشد اخالقی به تغییراتی گفته می شود كه با افزایش سن در مبانی فکری ،احساسی و رفتاری اصول و ارزش های حاكم بر رفتار
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انسان پدید می آیند .رشد اخالقی دارای بعد درون فردی(ارزش های بنیادی و احساس خود بودن شخص) و یك بعد میان
فردی(وظایف مردم در تعامالت خود با دیگران) است(سانتراک .)1385،روانشناسان رشد اخالقی را جریان دستیابی به احساس
عدالت در رابطه با دیگران ،درستی یا نادرستی این یا آن امر و چگونگی رفتار فرد در هریك از این امور می دانند .پیاژه در شمار
نخستین روانشناسانی است كه مسئله چگونگی رشد اخالقی را مورد پژوهش قرار داده است .به نظر وی رشد اخالقی همانند
رشد شناختی طی دو مرحله صورت می گیرد )1 :اخالق دیگر پیرو )2 6اخالق خود پیرو.7
به اعتقاد معنوی پور( ) 1391رشد اخالقی دانش آموزان متوسطه طی چهار مرحله اخالق اجتماعی ،اخالق پس عرفی ،اخالق
عرفی و اخالق پیش عرفی صورت می گیرد .لورنس كلبرگ 8نظریه پیاژه را مورد پاالیش قرار داد و تغییراتی در آن بوجود آورد
و رشد اخالقی را در سه سطح و  6مرحله مشخص كرد .علیرغم مذهبی بودن جامعه ایرانی ،رشد اخالقی افراد از جمله مواردی
است كه شبکه های اجتماعی بر آن تاثیر منفی می گذارند .نتایج تحقیقات افراسیابی( ،)1392شکاری نمین و حاجیانی()1393
حاكی از آن است كه شبکه های اجتماعی باعث ایجاد سبك جدیدی از زندگی شده و منجر به كاهش پایبندی به مباحث
اخالقی و كاهش رشد اخالقی كاربران می گردد .همچنین استفاده مفرط از اینترنت و شبکه های اجتماعی موجب بروز
اختالالتی مانند افسردگی ،اعتیاد به اینترنت ،انزوای اجتماعی ،كاهش احساسات،ف عدم اعتماد به نفس گردیده و سالمت روانی
كاربران را به مخاطره می اندازد(زكائی و خطیبی ،1392،برات دستجردی و صیادی،1391 ،میرزائی و همکاران.)1392،
بنابراین ،با گسترش روز افزون استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی ،مسألة استفادة مفرط از اینن فنناوری ،مشنکل آفنرین
شده و منجر به آسیب های اجتماعی ،روانشناختی و شغلی می گردد .با در نظر گرفتن عواقبی كه استفاده نادرست از اینترنت و
شبکه های اجتماعی برای افراد دارد ،به نظر می رسد كه الزم است مسألة اینترننت و شنبکه هنای اجتمناعی و ابعناد آن منورد
بررسی دقیق قرار بگیرد .به خصوص با توجه به این كه كشور ما دارای جمعیت جوانی است كه بنه اسنتفاده از فنناوری گنرایش
نشان می دهند ،اینترنت و شبکه های اجتماعی می تواند به عنوان یك آسیب بالقوه مطرح باشد .لذا با توجه به گسترش بنیش
از اندازه استفاده از شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر رشد اخالقی دانش آموزان این پژوهش قصد دارد به مقایسه رشد اخالقنی
دانش آموزان دختر مقطع متوسطه خوی بر اساس میزان و نوع استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی بپردازد.

روش تحقیق
با توجه به اینکه این پژوهش به مقایسه رشد اخالقی دانش آموزان دختر متوسطه استفاده كننده و استفاده نکننده از اینترنت و
شبکه های اجتماعی پرداخته است ،روش تحقیق پس رویدادی از نوع علی-مقایسه ای می باشد .جامعه آماری این تحقیق
شامل كلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر خوی(پایه دهم) در رشته علوم تجربی به تعداد  1302نفر می باشند
و شامل دو گروه از دانش آموزان دختر استفاده كننده و استفاده نکننده از اینترنت و شبکه های اجتماعی می باشند كه در
سالتحصیلی  95-96مشغول به تحصیل هستند .برای انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد
 300نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب گردید .از مجموع  300نفر دانش آموز انتخاب شده  162نفر ،از كاربران
اینترنت و شبکه های اجتماعی بودند و  138نفر دانش آموزانی انتخاب شدند كه از اینترنت و شبکه های اجتماعی استفاده
نمی كنند.

2. Meral heternonomy

3. Moral autonomy
8
.Kohlberg. L.
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ابزارهای تحقیق
پرسشنامه رشد اخالقی معنوی پور
در این پژوهش برای سنجش رشد اخالقی دانش آموزان از مقیاس سنجش رشد اخالقی معنوی پور( )1391استفاده شد .این
پرسشنامه دارای  13سئوال در مقیاس لیکرت می باشد .این پرسشنامه بر اساس نظریه های رشد اخالقی روانشناسی و نیز
رشد اخالقی بر مبنای اصول اسالمی -ایرانی تدوین شده است .روایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان و توسط 15
نفر تایید شد .برای بررسی پایایی آن از آلفای كرونباخ استفاده شد كه مقدار آلفای كرونباخ محاسبه شده  0/93گزارش شده
است .تحلیل عاملی سئوال ها نشان داد كه  55درصد از واریانس نمره های رشد اخالقی توسط این مقیاس تبیین می شود.
پس از چرخش واریماكس  4عامل شناسایی و نامگذاری شدند .شاخص های تحلیل عاملی تاییدی از مدل معادالت
ساختاری آزمون نشان داد كه مدل دارای برازش با داده ها است و از این پرسشنامه می توان برای سنجش رشد اخالقی
دانش آموزان دبیرستانی استفاده كرد .به نظر سازنده پرسشنامه ،رشد اخالقی را می توان در قالب  4عامل اخالق اجتماعی،
پس عرفی ،عرفی و پیش عرفی مورد بررسی قرار داد .سئواالت  1و  2و 3و  4اخالق اجتماعی ،سئواالت  5و  6و  7اخالق
پس عرفی و سئواالت  8و  9و  10اخالق عرفی و نیز سئواالت  11و  12و  13اخالق پیش عرفی را مورد سنجش قرار می
دهند 4 .سئوال اخالق اجتماعی ،بر مبنای اصول اسالمی – ایرانی طراحی شده اند .در این پژوهش برای بررسی روایی
پرسشنامه از روایی صوری و نظر متخصصان استفاده گردید .برای این كار پرسشنامه در اختیار  5نفر از اساتید گروه علوم
تربیتی و روان شناسی قرار گرفت .همگی اساتید بر روایی آن تاكید داشتند .برای بررسی پایایی آن از آلفای كرونباخ استفاده
شد .مقادیر آلفای كرونباخ محاسبه شده برای متغیرهای رشد اخالقی ،اخالق اجتماعی ،اخالق پیش عرفی ،اخالق عرفی،
اخالق پس عرفی به ترتیب برابر  0/89 ،0/0،90/87 ،0/86 ،0/88می باشد.

یافته ها
جدول  1میزان استفاده كاربران از اینترنت و شبکه های اجتماعی در یك هفته
ساعت

تعداد

درصد

 1تا  5ساعت

126

% 77/78

 6تا  10ساعت

19

% 11/72

 11تا  15ساعت

13

% 8/03

 16ساعت بیشتر

4

% 2/47

جمع

162

100

همانطور كه در جدول شماره  1مالحظه می گردد ،بیشترین فراوانی و درصد مربوط به  1تا  5ساعت در هفته است 77/78
درصد شركت كنندگان به طور متوسط  1تا  5ساعت در هفته از اینترنت و شبکه های اجتماعی استفاده می كنند11/72 .
درصد دانش آموزان  6تا  10ساعت در هفته از اینترنت و شبکه های اجتماعی استفاده می كنند 8/03 .درصد دانش آموزان بین
 11تا  15ساعت در هفته از اینترنت و شبکه های اجتماعی استفاده می كنند و این در حالی است كه تنها  4نفر یعنی 2/47
درصد از شركت كنندگان بیشتر از  15ساعت در هفته از اینترنت و شبکه های اجتماعی استفاده می كنند.
جدول شماره  2نوع استفاده از اینترنت در بین كاربران
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نوع استفاده

فراوانی

درصد

چت

10

% 6/18

بازی

20

% 12/34

پست الکترونیکی

19

% 11/72

اخبار

13

% 8/02

علمی یا درسی

10

% 6/18

شبکه های اجتماعی

90

% 55/56

جمع

162

% 100

جدول شماره  2نوع استفاده از اینترنت در بین كاربران را نشان می دهد ،همانطور كه مالحظه می كنید  6/18درصد دانش
آموزان از چت 12/34 ،درصد از بازی 11/72 ،درصد از پست الکترونیکی 8/02 ،درصد از اخبار 6/18 ،درصد علمی یا درسی،
 55/56درصد از شبکه های اجتماعی استفاده می كنند.

جدول شماره  3میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق
متغیر

گروه ها

میانگین

انحراف معیار

رشد اخالقی

كاربر

28/5

0/76

غیركاربر

36/30

0/55

كاربر

10/25

0/74

غیركاربر

12/35

0/56

كاربر

4/75

0/77

غیركاربر

6/25

0/54

كاربر

5/25

0/78

غیركاربر

7/45

0/53

كاربر

8/25

0/75

غیركاربر

10/25

0/57

اخالق اجتماعی
اخالق پس عرفی
اخالق عرفی
اخالق پیش عرفی

جدول شماره  3میانگین و ا نحراف معیار متغیرهای تحقیق را نشان می دهد .همانطور كه مالحظنه منی گنردد ،مینانگین و
انحراف معیار برای كاربران در رشد اخالقی به ترتیب  28/5و  0/76برای غیركاربران  36/30و  0/55برای متغیر اخالق اجتماعی
برای كاربران  10/25و  0/74برای غیركاربران  12/35و  0/56برای متغیر اخنالق پنس عرفنی در كناربران  4/75و  0/77بنرای
غیركاربران  6/25و  0/54برای متغیر اخالق عرفی برای كاربران  5/25و  0/78برای غیركاربران  7/45و  0/53برای اخالق پیش
عرفی برای كاربران  8/25و  0/75برای غیركاربران  10/25و  0/57به دست آمده است.
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قبل از آزمون فرضیه های تحقیق برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون كولموگروف -اسمیرنف استفاده گردید كه نتایج آن
در جدول شماره  4گزارش شده است:
جدول شماره  4نتایج آزمون كولموگرو-اسمیرنف برای متغیرهای تحقیق
متغیر

شاخص

درجه آزادی

سطح معنی داری

رشد اخالقی

1/110

299

0/185

اخالق اجتماعی

1/96

299

0/230

اخالق پس عرفی

1/299

299

0/098

اخالق عرفی

1/208

299

0/350

اخالق پیش عرفی

1/324

299

0/080

با توجه به مقدار سطح معنی داری به دست آمده برای شاخص كولموگرو-اسمیرنف ،متغیرهای تحقیق از توزیع نرمال برخوردار
هستند لذا می توان از آمار پارامتریك برای تحلیل داده ها استفاده نمود.
فرضیه  1بین رشد اخالقی دانش آموزان استفاده كننده و استفاده نکننده از اینترنت و شبکه های اجتماعی تفاوت وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون  tمستقل استفاده گردید كه نتایج آن در جدول زیر ارائه می شود:
جدول شماره  5نتایج آزمون  tمستقل رشد اخالقی در كاربران و غیركاربران
متغیر

گروهها

میانگین

انحراف معیار

d.f

سطح معنی
داری

رشد اخالقی

كاربر

28/5

0/76

299

0/000

غیركاربر

36/30

0/55

t

آزمون لون برای
معناداری همگنی
واریانسها

14/68

سطح
معنی
داری

f

0/72

0/126

همانطور كه در جدول شماره  5مالحظه می گردد ،با توجه به اینکه آزمون لون نیز همگنی واریانسهای دو گروه را نشان می
دهد ،از آزمون ( ) tمستقل با فرض همگنی واریانسها ،برای آزمون معناداری تفاوت بین میانگین دو گروه استفاده شده؛
همانطوری كه در جدول( )5-4مالحظه می شود ،مقدار ( ) tبا توجه به سطح معنی داری به دست آمده معنی دار می
باشد ،بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق پذیرفته می شود .به عبارت دیگر بین رشد اخالقی دانش آموزان استفاده
كننده و استفاده نکننده از اینترنت و شبکه های اجتماعی تفاوت وجود دارد.
فرضیه  2بین رشد اخالقی(اخالق اجتماعی) دانش آموزان استفاده كننده و استفاده نکننده از اینترنت و شبکه های اجتماعی
تفاوت وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون  tمستقل استفاده گردید كه نتایج آن در جدول زیر ارائه می شود:
جدول شماره  6نتایج آزمون  tمستقل اخالق اجتماعی در كاربران و غیركاربران
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متغیر

گروهها

میانگین

انحراف معیار

d.f

اخالق

كاربر

10/25

0/74

299

اجتماعی

غیركاربر

12/35

0/56

سطح معنی t

آزمون لون برای
معناداری همگنی

داری

واریانسها
سطح

f

معنی
داری
0/000

11/59

0/443

0/618

همانطور كه در جدول شماره  6مالحظه می گردد،از آزمون ( ) tمستقل با فرض همگنی واریانسها ،برای آزمون معناداری تفاوت
بین میانگین دو گروه استفاده شد؛ مقدار ( ) tبه دست آمده با توجه به سطح معنی داری معنی دار است ،بنابراین فرض
صفر رد و فرض تحقیق پذیرفته می شود  .به عبارت دیگر تفاوت بین میانگین این دو گروه در میزان رشد اخالق
اجتماعی معنی دار است ،بنابراین بین رشد اخالقی(اخالق اجتماعی) دانش آموزان استفاده كننده و استفاده نکننده از
اینترنت و شبکه های اجتماعی تفاوت وجود دارد.
فرضیه  3بین رشد اخالقی(اخالق پیش عرفی) دانش آموزان دختر متوسطه استفاده كننده و استفاده نکننده از اینترنت و شبکه
های اجتماعی تفاوت وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون  tمستقل استفاده گردید كه نتایج آن در جدول زیر ارائه می شود:

جدول شماره  7نتایج آزمون  tمستقل اخالق پیش عرفی در كاربران و غیركاربران
متغیر

گروهها

میانگین

انحراف
معیار

d.f

سطح معنی
داری

t

اخالق پیش
عرفی

كاربر

8/25

0/75

299

0/000

10/92

غیركاربر

10/25

0/57

آزمون لون برای
معناداری همگنی
واریانسها
f
سطح
معنی
داری
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همانطور كه در جدول شماره  7مالحظه می گردد ،از آزمون( ) tمستقل با فرض همگنی واریانسها ،برای آزمون معناداری تفاوت
بین میانگین دو گروه استفاده شد؛ مقدار ( ) tبا توجه به سطح معنی داری به دست آمده معنی دار است ،بنابراین فرض
صفر رد و فرض تحقیق پذیرفته می شود  .به عبارت دیگر تفاوت بین میانگین این دو گروه در میزان رشد اخالق پیش
عرفی معنی دار است ،بنابراین بین رشد اخالقی(اخالق پیش عرفی) دانش آموزان دختر متوسطه استفاده كننده و
استفاده نکننده از اینترنت و شبکه های اجتماعی تفاوت وجود دارد.
فرضیه  4بین رشد اخالقی(اخالق عرفی) دانش آموزان دختر متوسطه استفاده كننده و استفاده نکننده از اینترنت و شبکه های
اجتماعی تفاوت وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون  tمستقل استفاده گردید كه نتایج آن در جدول زیر ارائه می شود:
جدول شماره  8نتایج آزمون  tمستقل اخالق عرفی در كاربران و غیركاربران
انحراف

متغیر

گروهها

میانگین

اخالق عرفی

كاربر

5/25

0/78

غیركاربر

7/45

0/53

d.f

معیار

سطح معنی

t

داری

آزمون لون برای
معناداری همگنی
واریانسها
سطح

f

معنی
داری
299

0/000

8/43

0/378

همانطور كه در جدول شماره 8مالحظه می گردد ،از آزمون( ) tمستقل با فرض همگنی واریانسها ،برای آزمون معناداری تفاوت
بین میانگین دو گروه استفاده شد؛ مقدار ( ) tبا توجه به سطح معنی داری به دست آمده معنی دار است ،بنابراین فرض صفر رد
و فرض تحقیق پذیرفته می شود  .به عبارت دیگر تفاوت بین میانگین این دو گروه در میزان رشد اخالق عرفی معنی دار است،
بنابراین بین رشد اخالقی(اخالق عرفی) دانش آموزا ن دختر متوسطه استفاده كننده و استفاده نکننده از اینترنت و شبکه های
اجتماعی تفاوت وجود دارد.
فرضیه  5بین رشد اخالقی(اخالق پس عرفی) دانش آموزان دختر متوسطه استفاده كننده و استفاده نکننده از اینترنت و شبکه
های اجتماعی تفاوت وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون  tمستقل استفاده گردید كه نتایج آن در جدول زیر ارائه می شود:
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جدول شماره  9نتایج آزمون  tمستقل اخالق پس عرفی در كاربران و غیركاربران
انحراف

متغیر

گروهها

میانگین

اخالق پس

كاربر

4/75

0/77

عرفی

غیركاربر

6/25

0/54

d.f

t

سطح معنی
داری

معیار

آزمون لون برای
معناداری همگنی
واریانسها
f

سطح
معنی
داری
299

7/89

0/000

0/760

0/930

همانطور كه در جدول شماره  9مالحظه می گردد ،از آزمون( ) tمستقل با فرض همگنی واریانسها ،برای آزمون معناداری تفاوت
بین میانگین دو گروه استفاده شد؛ مقدار ( ) tبا توجه به سطح معنی داری به دست آمده معنی دار است ،بنابراین فرض صفر رد
و فرض تحقیق پذیرفته می شود  .به عبارت دیگر تفاوت بین میانگین این دو گروه در میزان رشد اخالق پس عرفی معنی دار
است ،بنابراین بین رشد اخالقی(اخالق پس عرفی) دانش آموزان دختر متوسطه استفاده كننده و استفاده نکننده از اینترنت و
شبکه های اجتماعی تفاوت وجود دارد.
فرضیه  6رشد اخالقی دانش آموزان بر اساس میزان استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی متفاوت است.
برای بررسی رشد اخالقی دانش آموزان بر اساس میزان استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی از آزمون تحلیل واریانس
استفاده شده است.
جدول شماره  10تحلیل واریانس رشد اخالقی در دانش آموزان بر اساس میزان استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

بین گروهی

794/102

3

264/700

درون گروهی

1767/534

158

11/19

كل

2994/217

161

f

23/66

سطح معنی داری
0/000

همانطور كه در جدول شماره  10مالحظه می گردد ،با توجه به مقدار  fبه دست آمده  23/66در سطح معنی داری  0/000و
درجه آزادی( 3و  ) 158فرض صفر رد و فرض تحقیق تایید می شود .بر این اساس ،رشد اخالقی دانش آموزان بر اساس
میزان استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی متفاوت است .به عبارت دیگر ،رشد اخالقی دانش آموزانی كه  1الی 5
ساعت ،و  6الی  10ساعت ،و  11تا  15ساعت ،و  16ساعت بیشتر از اینترنت و شبکه های اجتماعی استفاده می كنند،
متفاوت است.
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فرضیه  7رشد اخالقی دانش آموزان بر اساس نوع استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی متفاوت است.
برای بررسی رشد اخالقی دانش آموزان بر اساس نوع استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی از آزمون تحلیل واریانس استفاده
شده است.
جدول شماره  11تحلیل واریانس رشد اخالقی در دانش آموزان بر اساس نوع استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

بین گروهی

966/753

5

193/351

درون گروهی

1936/108

156

12/41

كل

2744/802

161

f

15/58

سطح معنی داری
0/000

همانطور كه در جدول شماره  11مالحظه می گردد ،با توجه به مقدار  fبه دست آمده  15/58در سطح معنی داری  0/000و
درجه آزادی( 5و  ) 156فرض صفر رد و فرض تحقیق تایید می شود .بر این اساس ،رشد اخالقی دانش آموزان بر اساس
نوع استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی متفاوت است .به عبارت دیگر ،رشد اخالقی دانش آموزانی كه از چت،
بازی ،اخبار ،علمی یا درسی ،شبکه های اجتماعی استفاده می كنند ،متفاوت است.
بحث و نتیجهگیری
بین رشد اخالقی دانش آموزان استفاده كننده و استفاده نکننده از اینترنت و شبکه های اجتماعی تفاوت وجود دارد.
تحلیل اطالعات نشان داد كه این فرضیه تایید شده است .این یافته با نتایج تحقیقات سلطانی فر و همکاران ( ،)1394قصابی و
نقیب السادات( ،)1394سیف الهی و شاطری( ،)1394فتحی و همکاران( ،)1393رسولی و بندگی منفرد( ،)1393مرادی و
همکاران( ،)1393شکاری نمین و حاجیانی( ،)1393معمار و همکاران( ،)1391هوریستینك ( ،)2016سوكیم( ،)2016ماتار و
همکاران( ،)2016رایت ( ،)2016نچی و كریستین ( )2014همسو می باشد .در تبیین این یافته می توان گفت كه چون در
جامعه ما از اینترنت و شبکه های اجتماعی اكثراً به صورت منطقی استفاده نمی شود ،و این رسانه ها و امکانات اطالعاتی و
ارتباطی ،بیشتر مروج فرهنگ مادی نگر ،لذت جو و فردگرایانه غربی هستند ،یکی از جنبه های آسیب زای آن ،كاهش تعلقات
دینی و اخالقی و هویت دینی در نوجوانان و جوانان است .طبیعی است با كاهش تعلقات دینی و اخالقی ،رشد اخالقی از
اینترنت و شبکه های اجتماعی متاثر شده ،موجب كاهش رشد اخالقی نوجوانان می گردد .همانطور كه نتایج تحقیق عدلی
پور( ) 1391نشان داد كه میزان مشاركت و فعالیت كاربران در شبکه های اجتماعی مجازی و میزان استفاده در هر بار متصل
شدن به این شبکه ها باعث تضعیف هویت خانوادگی كاربران؛ مدت زمان عضویت و مدت زمان استفاده باعث تضعیف هویت
دینی و ملی كاربران می گردد .تعامل در اینترنت و شبکه های اجتماعی  ،تاثیر دوگانه ای بر ابعاد رشد اخالقی نوجوانان دارد ،به
طوری كه با افزایش دسترسی و بهره من دی از مجاری نوین ارتباطی و اطالعاتی و افزایش مدت زمان استفاده و نوع مصرف به
دلیل تاثیرپذیری افق ذهنی و بینشی و ارتقا و گسترش جهت گیری های شناختی ،عاطفی و عملی از یك سو ،از شدت ابعاد
پیامدی و تجربی كاسته می شود و از سوی دیگر ،رشد اخالقی نوجوانان در بعدشناختی تحت تاثیر مضامین و محتوای اینترنت
و شبکه های اجتماعی واقع می شود  .در واقع اطالعات یاد شده بر این واقعیت داللت دارد كه جوانان متناسب با نوع نیازهای
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دینی و مذهبی و اخالقی خود از اینترنت و شبکه های اجتماعی استفاده می كنند و به همان ترتیب استفاده از اینترنت و شبکه
های اجتماعی بر شیوه ،سبك اخالقی آنها تاثیر می گذارد و قرائت های دینی مختلفی را در آنها افزایش می دهد.
بین رشد اخالقی(اخالق اجتماعی) دانش آموزان استفاده كننده و استفاده نکننده از اینترنت و شبکه های اجتماعی تفاوت وجود
دارد.
تحلیل اطالعات نشان داد كه این فرضیه تایید شده است .این یافته با نتایج تحقیقات سلطانی فر و همکاران ( ،)1394قصابی و
نقیب السادات( ،)1394سیف الهی و شاطری( ،)1394فتحی و همکاران( ،)1393رسولی و بندگی منفرد( ،)1393مرادی و
همکاران( ،)1393شکاری نمین و حاجیانی( ،)1393معمار و همکاران ( ،)1391هوریستینك ( ،)2016سوكیم( ،)2016ماتار و
همکاران( ،)2016رایت( ،)2016نچی و كریستین ( )2014همسو می باشد .نوجوانان و جوانانی كه از اینترنت و شبکه های
اجتماعی به شکل منطقی استفاده نمی كنند ،با واقعیت های گسترده و پیچیده اجتماعی و فرهنگی و با تضادهای گوناگون در
زن دگی مواجه می شوند و از مقایسه تعارضات میان مفاهیم اخالقی كه قبالً در خانواده و مدرسه آموخته اند با آن چه در محیط
های مجازی مشاهده و تجربه می كنند به این نتیجه می رسند كه باید تعادلی در شناخت های اخالقی خود ایجاد نمایند .آنان
می فهمند كه مجموعه باورهای اخال قی آن ها فقط یکی در میان هزاران باور و اندیشه و رفتار اخالقی است و الزم است كه در
نگرش خود درباره درستی و نادرستی امور مختلف تجدید نظر كنند .به این طریق ،آنان ناچارند باورهای پیشین خود را مورد
سؤال قرار دهند و مجموعه تازه ای از داوری های اخالقی را برای خود ایجاد نمایند .استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی،
باعث می گردند ،كاربران واجد ظرفیت های جدید در گستره رشد اخالقی شده و تحت تاثیر مضامین رسانه ها ،به ارزیابی مجدد
روابط شخصی ،نهادهای اجتماعی و نظام های قانونی بپردازد .با توجه به اینکه مضامین و محتوای سایت های اینترنتی و شبکه
های اجتماعی به طور هدفمند تهیه می شوند ،و موجب محدودیتهای شناختی و یا محدودیت در پذیرش اصول اخالقی رایج در
اجتماع می شوند ،باعث باقی ماندن فرد در سطوح پاییت رشد اخالقی می شوند .نهایتاً این نارسایی ها باعث كمبود در
استداللهای اخالقی گ ردیده و فرد توان تکامل و تعالی ارزشهای اخالقی را از دست می دهد و منجبر به بروز رفتارهای ضد
اجتماعی می شود.
بین رشد اخالقی(اخالق پیش عرفی) دانش آموزان استفاده كننده و استفاده نکننده از اینترنت و شبکه های اجتماعی تفاوت
وجود دارد.
تحلیل اطالعات نشان داد كه این فرضیه تایید شده است .این یافته با نتایج تحقیقات سلطانی فر و همکاران ( ،)1394قصابی و
نقیب السادات( ،)1394سیف الهی و شاطری( ،)1394فتحی و همکاران ( ،)1393رسولی و بندگی منفرد( ،)1393مرادی و
همکاران( ،)1393شکاری نمین و حاجیانی( ،)1393معمار و همکاران ( ،)1391هوریستینك ( ،)2016سوكیم( ،)2016ماتار و
همکاران( ،)2016نچی و كریستین( )2014همسو می باشد .این سطح از رشد اخالقی پایین ترین سطح از رشد اخالقی می
باشد و فرد هنوز هیچ یك از ارزش های اخالقی را در خود درونی نکرده است و استدالل اخالقی او تابع پاداش و تنبیهی است
كه از بیرون موجب كنترل رفتار وی می شود  .سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی با از میان برداشتن پرده ها و موانع و
حجاب ها و وصل كردن همه اعضای آن بدون هیچ گونه محدودیتی به همدیگر بیشتر بر لذت گرایی تاكید می كنند و به نوعی
سعی می كنند نقشی مهم در رفع نیازهای فیزیکی ،روانی ،اجتماعی و اقتصادی ایفا نمایند .فراهم شدن چنین بستری مانع
ارتقای رشد اخالقی كاربران گردیده و موجب گرایش كاربران به سمت به امور ظاهری می گرددو طبیعی است در چنین
شرایطی ارشهای اخالقی درونی نمی گردد.
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بین رشد اخالقی(اخالق عرفی) دانش آموزان استفاده كننده و استفاده نکننده از اینترنت و شبکه های اجتماعی تفاوت وجود
دارد.
تحلیل اطالعات نشان داد كه این فرضیه تایید شده است .این یافته با نتایج تحقیقات سلطانی فر و همکاران ( ،)1394قصابی و
نقیب السادات( ،)1394سیف الهی و شاطری( ،)1394فتحی و همکاران ( ،)1393رسولی و بندگی منفرد( ،)1393مرادی و
همکاران( ،)1393شکاری نمین و حاجیانی( ،)1393معمار و همکاران ( ،)1391هوریستینك ( ،)2016سوكیم( ،)2016ماتار و
همکاران( ،)2016نچی و كریستین( )2014همسو می باشد .در اخالق عرفی ،اصول اخالقی جهانی ،هنجارهای اخالقی جهانی،
نظیر حقوق بشر  ،در ذهن فرد شکل گرفته و او استدالل های خود را بر پایه این اصول و هنجارها قرار می دهد .علیرغم اینکه
رسانه ها به طور كلی نقش تعیین كننده ای در فرهنگ و شکل دهی هویت های ملی ،دینی و اجتماعی دارند،ولی به دلیل اینکه
محتوا و مضامین شبکه های مجازی بر اساس فرهنگ ،اجتماع و ارزشهای جامعه غیرایرانی تدوین شده اند و در محتوای مطالب،
ارزش ها ،اصالت فرهنگ و جامعه ایرانی دیده نمی شود ،بستر الزم برای رشد اخالقی كاربران در بعد عرفی فراهم نمی گردد .هر
چند در شبکه های مجازی داخلی بر این قبیل مسائل تاكید شده است ولی كاربران متاسفانه به شبکه های ایرانی اعتماد ندارند
و فقط آن را محیطی برای سرگرمی می دانند(قصابی و نقیب السادات.)1394،
بین رشد اخالقی(اخالق پس عرفی) دانش آموزان استفاده كننده و استفاده نکننده از اینترنت و شبکه های اجتماعی تفاوت
وجود دارد.
تحلیل اطالعات نشان داد كه این فرضیه تایید شده است .این یافته با نتایج تحقیقات سلطانی فر و همکاران ( ،)1394قصابی و
نقیب السادات( ،)1394سیف الهی و شاطری( ،)1394فتحی و همکاران( ،)1393رسولی و بندگی منفرد( ،)1393مرادی و
همکاران( ،)1393شکاری نمین و حاجیانی( ،)1393معمار و همکاران( ،)1391هوریستینك ( ،)2016سوكیم( ،)2016ماتار و
همکاران( ،)2016نچی و كریستین( )2014همسو می باشد .در این بعد رشد اخالقی ،تشخیص حقوق اساسی و قرارداد
اجتماعی ،درک ارزش ها و قوانین برای هر فرد به صورتی مخصوص به خود وی درمی آید و فرد تشخیص می دهد كه قوانین
برای جامعه اهمیت د ارد و ارزش هایی چون عدالت و آزادی از قوانین نیز مهم ترند .عملکرد اغلب شبکه های اجتماعی به گونه
ای است كه موجب نشر افکار رادیکالی و متفاوت از ملیت كاربران می گردد .در این ارتباط ،نوع محتوای برنامه های شبکه های
اجتماعی ،با عرضه هنجارهای متفاوت و بعضاً متعارض اثار متفاوتی بر افراد می گذارند .یقیناً این امر بر رشد اخالقی پس عرفی
تاثیر می گذارد .مضامین و محتوای شبکه های اجتماعی با تاثیرگذاری بر رفتار اخالقی كاربران ،رشد اخالقی آنان را با تاخیر
مواجه می سازد و آنان را مستعد ابال به اختالالت سلوک و ارتکاب جرایم اخالقی چون دروغگویی ،تقلب ،فحاشی و دیگر اعمالی
می كند كه در آنها انصاف و عدالت اجتماعی زیرپا گذاشته می شود .هرچند در حالت عادی نیز رسیدن به این سطوح از رشد
اخالقی برای همه افراد امکا پذیر نبوده و درصد كمی از افراد بدان سطح از رشد اخالقی می رسند.
رشد اخالقی د انش آموزان بر اساس میزان نوع استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی متفاوت است.
تحلیل اطالعات نشان داد كه این فرضیه تایید شده است و رشد اخالقی دانش آموزان بر اساس میزان و نوع استفاده از اینترنت و
شبکه های اجتماعی متفاوت می باشد .این یافته با نتایج تحقیقات سلطانی فر و همکاران( ،)1394سیف الهی و
شاطری( ،)1394مرادی و همکاران ( ،)1393مزینانی( ،)1393معمار و همکاران( ،)1391عدلی پور( ،)1391عدلی پور و
همکاران( )1390همسو می باشد.
رسانه ها برآورنده نیازهای گوناگون افراد جامعه می باشند .نیازهایی نظیر همبستگی ،استمرار فرهنگی ،كنترل اجتماعی و نیاز
به گردش وسیع انواع اطالعات عمومی .به عبارت دیگر ،افراد رسانه ها را برای مقاصد متناظر به كار می برند :از جمله برای
كسب راهنمایی ،برای آرامش ،سازگاری ،اطالعات و شکل گیری هویت شخص .مرادی و همکاران( )1393معتقد هستند كه
برآورده شدن ن یازهای مخاطبان ،تبعات دیگری نیز برای كاربران ایجاد می كند .همانطور كه نتایج این تحقیق نیز نشان داد،
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رشد اخالقی دانش آموزان كاربر و غیركاربر متفاوت بود و بر اساس میزان و نوع استفاده نیز متفاوت می باشد .دلیل اصلی شاید
این امر باشد كه دانش آموزانی كه استفاده كمتری از اینترنت و شبکه های اجتماعی می كنند،ممکن است به علت زمان كم
استفاده ،چندان تاثیر گذار نباشد و تبعات منفی ،تاثیرات كمتری گذاشته باشد.
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