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 بررسی تاثیر کاربرد اینترنت بر نگرشهای فرهنگی و اخالقی دانشجویان

 3فرانک پاکرو ،2،نگار رنجبر2شیوا حیدری،1*میترا صدرخانلو

 ارومیه،ایرانات علمی گروه مامایی،واحد ارومیه،دانشگاه آزاد اسالمی واحد هی*   1

             Email:Mitra.Sadrkhanlou@yahoo.comنویسنده مسئول:  

 هیات علمی گروه پرستاری،واحد ارومیه،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه،ایران 2

 کارشناس مامایی 3

رهنگی و اجتماعی، در رفتار قشر جوان و گسترش ارزشهای ف امروزه اینترنت به عنوان یکی از رسانه ها و ابزارهای اصلی انتقال  مقدمه:

 به ویژه دانشجویان و تغییر رفتار اجتماعی آنان ، نقش مهمی را ایفا می کند.این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اینترنت بر نگرشهای فرهنگی

 انجام شد. 1394و اخالقی دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه در سال 

دانشجوی مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه به شیوه  364مقطعی تعداد –در این مطالعه توصیفی  روش کار:

بخش،تاثیر اینترنت بر نگرشهای فرهنگی و اخالقی مورد بررسی قرار گرفتند.اطالعات  5خوشه ای انتخاب و با ابزاری مشتمل بر 

 آماری توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شدند. و آزمونهای 20نسخه   SPSSگردآوری شده با استفاده از نرم افزار 

% از شرکت کنندگان با کاربرد  9/90سال بودند. 18-21درصد در طیف سنی  3/61% مرد و  2/55بر اساس یافته های پژوهش ، نتایج:

رکت کنندگان احترام به درصد ش 4/40برای ساعت در هفته از اینترنت استفاده می کردند. 3-5اینترنت آشنایی داشتند . به طور متوسط 

فرهنگ ملی و محلی در شبکه های اینترنتی مهم بود و اکثر شرکت کنندگان در صورت توهین به ارزشهای اخالقی ،فرهنگی و باورهای 

 دینی در سایت بازدید شده حاضر نبودند مجددا ازآن سایت بازدید کنند.

سیاستهای مبنی بر حذف ،کنترل،نظارت و همچنین تولید و مدیریت محتوا با توجه به نتایج پژوهش توصیه میشود  بحث و نتیجه گیری:

 در شبکه اینترنت ایجاد شود.

 اینترنت،نگرش فرهنگی،نگرش اخالقی. کلید واژه ها:

 

 بیان مساله:

 و کمی نظر از ارتباطی ـ اطالعاتی های رشد تکنولوژی

 ارکان و داده بسط را انسانی ارتباطات گستره کیفی

 داده قرار خود تأثیر تحت را اجتماعی حیات مختلف

 روزافزون کاربرد به توان می راستا این در (.2) است

 اشاره مختلف اقشار بین در اینترنت در موجود امکانات
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 متفاوت های انگیزه با مختلف اجتماعی های گروه. کرد

 بین در پدیده این اما کنند، می استفاده اینترنت از

. است برخوردار ای ویژه جایگاه از دانشجویان

 اشتیاق و سرگرمی تفنن، انگیزه بر عالوه دانشجویان

 ـ علمی اهداف خاطر به ناشناخته، دنیای با آشنایی

 جزء شغلی و تحصیلی های فرصت یافتن و آموزشی

 دلیل این به. روند می شمار به اینترنت اصلی کاربران

 دانشجویان بر اینترنت از استفاده تأثیرات مطالعه

 های تکنولوژی رواج پیامدهای از بخشی تواند می

 .سازد آشکار را ارتباطی

 حال در جامعه جدید نسل بین در اینترنت از استفاده

 تشکیل را افراد زندگی از بخشی و است گسترش

 اطالعات، آوری ع،جم خرید برای امروزه. میدهد

 دیگر های فعالیت از بسیاری و کاربران سایر با ،گفتگو

 هیچ نظرمیرسد به که آنگونه.میشود استفاده اینترنت از

 دهکده این تاثیر تحت که نیست زندگی از ای جنبه

 منفی پیامدهای جمله از. باشد نگرفته قرار جهانی

 به زندگی سبک دادن تغییر به میتوان اینترنت از استفاده

 به توجهی بی اینترنت، در بیشتر زمان صرف منظور

 ، زندگی مهم های فعالیت از اجتناب ، خود سالمت

 و خانواده گرفتن نادیده ، اجتماعی روابط کاهش

 بردن بهره های هزینه از ناشی مالی مشکالت ، دوستان

 . برد نام تحصیلی مشکالت و اینترنت از

 مثل فردی به منحصر ویژگیهای داشتن با اینترنت

 و کاربران ،گمنامی استفاده ،سهولت آسان دسترسی

 ترین عمومی از یکی به اخیر سالهای در پایین هزینه

 ایران کشور. است شده تبدیل جهان جمعی های رسانه

 میدهد نشان آمار. است نبوده بهره بی رشد این از هم

 از استفاده میزان بیشترین 2010 سال در ایران که

 داده اختصاص خود به خاورمیانه در را% 52/5 اینترنت

 .(12و9) است

 وارد افراد، روزمره زندگی جای همه در تکنولوژی این

 تأثیرخود تحت را آنها زندگی ابعاد همه و است شده

 است ممکن اینترنت، مزایای وجود با. است داده قرار

 داشته همراه نیزبه را ای ناخواسته و منفی تأثیرات

 تازگی از بشر برای نوین، های فناوری مشکالت. باشد

 نیست مضر ذاتی طور به تکنولوژی. نیست برخوردار

 غیره و ناخواسته آور، زیان تأثیرهای است ممکن اما

 .باشد داشته همراه به را منتظره

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اینترنت بر نگرشهای 

 فرهنگی و اخالقی دانشجویان انجام شده است.

منظور از تاثیر یعنی پذیرش یا عدم پذیرش ارزشهای 

فرهنگی و اخالقی دیگران از بعد ملی و در ابعاد 

 فردی،خانوادگی و اجتماعی میباشد.

حال که نرم افزارها با سرعت و دقت حساسی تهیه و 

تولید شده و در اختیار استفاده کننده قرار 

،بررسی میزان و کیفیت اثرگذاری این گونه نرم میگیرد

ای افزارها بر ارزشهای فرهنگ ملی از اهمیت ویژه 

 برخوردار است.
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 مواد و روشها:

دانشجوی  364مقطعی تعداد -در این مطالعه توصیفی

مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

به شیوه خوشه ای انتخاب و با  1394ارومیه در سال 

مورد ارزیابی  بخش 5ابزاری )پرسشنامه(مشتمل بر 

 قرار گرفتند.

.قسمت اول بود بخش 5پرسشنامه این پژوهش شامل 

به بررسی  7تا1که سواالت ،سوال  12دارای 

 همشخصات فردی شرکت کنندگان در پژوهش پرداخت

 دسترسی به کامپیوتر و اینترنت، 12تا 8و سواالت 

مکانها و مدت زمان دسترسی افراد به اینترنت را مورد 

قسمت دوم پرسشنامه به  پرسش قرار داده است.

به عنوان یک ابزار ارتباطی پرداخته استفاده از اینترنت 

که  شتقسمت سوم به طرح سواالت فرهنگی اشاره دا،

قسمت  د.پرسشنامه را شامل میش 26تا  13از سوال 

 .بودندسواالت اخالقی  38-27چهارم یعنی سواالت 

قسمت پنجم نیز به استفاده از اینترنت به عنوان یک 

 .ختابزار آموزشی می پردا

رسشنامه از طریق اعتباریابی محتوا بدست آمد اعتبار پ

به این طریق که پرسشنامه به سه نفر از اساتید و تنی 

چند از متخصصان ارائه شد و این صاحب نظران اعتبار 

پرسشنامه را برای سنجش متغیرهای مزبور مورد تایید 

 نرم از استفاده با شده گرداوری  اطالعات قرار دادند.

 و تجزیه آماری آزمونهای و 20 نسخه SPSS افزار

 .شدند تحلیل

 یافته های پژوهش:

توزیع فراوانی ویژگیهای فردی و  -1جدول 

 دموگرافیکی شرکت کنندگان در پژوهش

 

توزیع فراوانی ویژگیهای فردی شرکت  1دول ج

% شرکت کنندگان در 61کنندگان را بیان میدارد که 

%مرد و  2/55سال قرار داشتند. 18-22گروه سنی 

% دانشجویان شرکت کننده در 57% زن بودند.8/44

تحقیق در خوابگاه سکونت داشتند.واکثریت مجرد 

% به اینترنت آشنایی داشتند.و اکثریت از 9/90بودند.و 

 منزل به اینترنت دسترسی داشتند.

 3-5میانگین استفاده از اینترنت توسط دانشجویان ،

 ساعت در هفته ذکر شده بود.
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 و فرستادن: ترتیب به اینترنت از استفاده دلیل بیشترین

 طبیعت، تصاویر تماشای ایمیل، طریق از پیام گرفتن

 میزان کمترینو خویشاوندان و دوستان با ارتباط

 .بود مخالف جنس و ممنوعه تصاویر تماشای استفاده

 جهت انگلیسی زبان بر تسلط به تمایل دانشجویان% 30

 . داشتند را خارجی مطالب جستجوی

 ملی فرهنگ به احترام که داشتند اذعان دانشجویان% 27

 باالیی اهمیت برایشان اینترنت های شبکه در محلی و

 .دارد

 

توزیع فراوانی پاسخ شرکت کنندگان به  -2جدول 

 گزینه های تاثیر اینترنت بر باورهای دینی و اخالقی

 

بیشتر دانشجویان از مراجعه مجدد به سایتی که به 

 فرهنگ فرد توهین شده است امتناع می کردند.

% دانشجویان بیان نمودند که اینترنت تاثیری در 4/26

% اذعان داشتند 29دیدگاه عقیدتی آنان نداشته است و 

که پس از مراجعه به اینترنت دچار رفتارهای خشونت 

% دانشجویان اهمیت رعایت 28آمیز می گردند.

 می دانستند.اخالقیات در اینترنت را ضروری 

             ضد های شبکه که بودند عالقمند دانشجویان% 26

 .گردند مسدود اینترنت در اخالقی

 پژوهشی ابزار عنوان به اینترنت کاربرد خصوص در

 به دسترسی جهت اینترنت از دانشجویان  استفاده بیشترین

 در .بود دولتی وگزارشهای پزشکی اطالعات آنالین، کتب

 ارائه جهت استفاده میزان بیشترین نیز آموزشی ابزار مورد

 .گردید گزارش درسی تکالیف

نمودار پاسخ شرکت کنندگان در پژوهش به -1نمودار 

سوال میزان مراجعه مجدد به سایتهایی که توهین به 

 باورهای دینی شده است.

 

مشخص میباشد اکثریت  1همانطور که از نمودار 

سایتهایی که توهین به دانشجویان از بازگشت به 

 باورهای دینی آنان داشته سر باز زدند.

نمودار پاسخ شرکت کنندگان در پژوهش به  -2نمودار

سوال میزان مراجعه مجدد به سایتهایی که توهین به 

 اخالقیات شده است.
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نیز بیانگر عدم مراجعه مجدد اکثریت  2نمودار 

دانشجویان به سایتهایی می باشد که توهین به 

که نزدیک به نیمی از دانشجویان القیات را داشته اند.اخ

% 37 و تمایل به بازگشت به سایت مربوطه را نداشتند

 تمایل به ورود به سایتهای غیر اخالقی را نداشتند.

 

  بحث:

 سرمایه از مهمی بخش جوانان و نوجوانان که انجا از

 – اجتماعی تغییرات دهند، می تشکیل را جامعه انسانی

 که است برخوردار ظرفیت این از نسل این فرهنگی

 از. باشد جامعه سطوح دیگر در هایی دگرگونی منشأ

 های قابلیت از چطور آنان که این شناخت رو، این

 می تأثیر آن از و کنند می استفاده موبایل و اینترنت

 .شود می تبدیل مهم دغدغه یک به پذیرند،
ساعات  در زمینه متوسطبا توجه به مطالعات موجود 

ساعت در هفته با مطالعات  5تا 3استفاده از اینترنت  

 .(8و9) فیاض بخش و باستانی همخوانی دارد

در مطالعه فیاض بخش اغلب شرکت کنندگان از محل 

خانه به اینترنت دسترسی داشته اند و میزان دسترسی به 

اینترنت از منزل دوستان و کافی نت در پایین ترین 

که در پژوهش باستانی نیز همین (9)رتبه قرار داشت 

%  8/47(ودر مطالعه ما نیز 8)گونه گزارش گردیده 

 دانشجویان از منزل به اینترنت دسترسی داشته اند.

گرفتن و ،بیشترین دلیل استفاده در هر سه مطالعه 

 فرستادن ایمیل ذکر شده است.

بیشترین میزان استفاده از اینترنت به عنوان ابزار 

ائه تکالیف درسی بود  که یافته های آموزشی جهت ار

ور آتشی از این جهت همخوانی این مطالعه با مطالعه پ

 .(11دارد)

% دانشجویان عنوان کردند که  8/4در مطالعه پیرزاده 

به خاطر استفاده از اینترنت دچار افت تحصیلی شده 

 (.1اند)

پیامدها و اثرات استفاده از اینترنت در زندگی روزمره 

پیامدهای مثبت و منفی میباشد.مطالعات انجام شامل 

شده اثرات مثبت اینترنت را شامل حمایت اجتماعی ، 

کاهش احساس تنهایی و افزایش توانمندی بیان نموده 

اند و اثرات منفی را شامل کاهش ارتباطات خانوادگی 

سالمت روانی ، اعتیاد به  و روابط اجتماعی وتغییر در

ناشی از کامپیوتر گزارش  اینترنت و صدمات اسکلتی

(.این در حالی است که مطالعات دیگر 9و  7کرده اند.)

استفاده از اینترنت را عاملی بر احساس تنهایی گزارش 

% دانشجویان 2/10در مطالعه ما  (.9و8) نموده اند

اذعان داشتند که پس از استفاده از اینترنت دچار 

%  گاهی اوقات دچار 1/29و افسردگی میشوند.

 فتارهای خشونت آمیز می گردند.ر

مطالعه مک فارلین در زمینه استفاده از اینترنت به عنوان 

یک خطر برای بیماریهای جنسی نشان میدهد که 

اینترنت ارتباط را برای تمایالت جنسی در افراد تسهیل 

(ولی نتایج مطالعه ما و فیاض بخش وجود 10میکند )

 .(9) این رابطه را رد میکند

نتیجه گرفته که اینترنت  1997کراوت در سال رابرت 

 مشارکت اجتماعی و سالمت روانی را کاهش میدهد

(6). 

نیز همانند تحقیق ما ،استفاده  2003در تحقیق هیلز در 

و اجتماعی و از اینترنت با احساس تنهایی عاطفی 

 .(6عزت نفس رابطه نداشت)

رسید در تحقیق خود به این نتیجه  1386نادمی در سال 

که میزان صرف وقت زیاد در اینترنت،تغییر خلقی 

 (.4) بخصوص در پسران ایجاد میکند
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در تحقیق سعیدی بین مکان و میزان استفاده از اینترنت 

با مشارکت اجتماعی دانشجویان رابطه معنی داری 

وجود داشت ولی مشارکت اجتماعی با میزان مهارت 

 .(5) ود نداشتاستفاده از اینترنت رابطه معنی دار وج

 حوزه روحانیون روی بر که 1393 خانیکی مطالعه در

 بین که  گردید مشخص ، گرفت صورت قم علمیه

 ارتباط روحانیون فرهنگی نگرش با  اینترنت از استفاده

 فرهنگی نگرش که ترتیب بدین.دارد وجود معناداری

 استفاده اینترنت از زیادتری میزان به که روحانیونی

 سنت تا دارد تمایل نوگرایی سمت به بیشتر میکنند

 (.3) گرایی

 

 نتیجه گیری:

 باعث یکم و بیست قرن آغاز در ها رسانه شدن فراگیر

 هویت فرهنگ، به دهی شکل در اینترنت نقش افزایش

 اینترنت. است شده اجتماعی های ارزش و باورها و

 پدید ارتباطات در مهمی انقالب قرن، شگفت ی پدیده

 دارد وجود اینترنت در که ای عمده ویژگی است آورده

 در. است تعامل ، شود نمی دیده ها رسانه سایر در و

 به وابسته دیگران با روابطشان و افراد هویت گذشته

 و کردند می زندگی آن در که بود ای مادی فضای

 حاضر حال در اما. بود کننده تعیین عنصری مکان

 و اطالعاتی نوین های تکنولوژی ظهور بواسطه

 و رفته بین از مکان و زمان های محدودیت ارتباطی،

. نیست وابسته خود بومی و محلی مکان به دیگر فرد

 توسط که فرهنگی های مولفه کنیم می مشاهده امروزه

 موقعیت تنها نه کند می نفوذ مخاطبان ذهن به رسانه

 هم های گروه جای بلکه کنند، می ضعیف را خانواده

 را گذاشت می تاثیر افراد یابی هویت در پیشتر که سال

 اینترنت روزافزون گسترش به توجه با. است گرفته نیز

 و مناسب آموزشی های برنامه ،اجرای جوانان بین در

 هدف با براینترنت مبتنی اثربخشی مداخالت از استفاده

 بویژه جوانان رفتار بر اثرگذاری و آگاهی سطح افزایش

 .میرسد نظر به ضروری دانشجویان

 پیشنهادات:
 از گیری بهره با توانند می جمعی ارتباط وسائل-1

 و نفـرت هنری، های آفرینش و تبلیغی شگردهای

 را دینی و ملی های ارزش و باورها تـزلـزل زشتـی

 از یکی اساس، این بر. کنند القا خود مخاطبان به

 و سازی آگاه ها رسانه مهم کارکردهای و وظایف

 در رسانی اطالع یعنی. است عمومی رسانی اطالع

 وقوع کیفیت و اجتماعی انحرافات و جرائم وقوع مورد

 و کجروی سوی به افراد لغزش راههای و ابعاد و

 وقوع از نفرت ایجاد دیگـر بعـد در و هنجارشکنی

 .اجتماعی جرائم و انحرافات

 آموزش اینترنت، مقوله با مسئولین و والدین آشنایی-2

 اطالعات بروزکردن و باالبردن آن، از استفاده صحیح

 .اینترنت و اطالعات فناوری سریع پیشرفت به توجه با

 استفاده، نحوه درخصوص الزم های آموزش ارائه-3

 به اطالعات فناوری مبحث و اینترنت مضرات و فواید

 درسی واحدهای و جزوه و کتاب طریق از دانشجویان

 می ابتدا در اختیاری بصورت واحدها این پذیرفتن که

 مقاطع از تواند می ها آموزش این. پذیرد صورت تواند

 .برسد کمال حد به دانشگاه در و شروع پایه تحصیلی

 ایجاد و روزه ب فناوری به آموزشی مراکز تجهیز-4

 و منطقی بودن دسترس در جهت الزم زیرساخت

 زمان، گرفتن درنظر با دانشجویان برای اینترنت متعادل

 ترغیب جهت مناسب، مکان و فضا دسترسی، سطح

 مقاالت، جستجوی آن از مفید استفاده به دانشجو

 .مشابه موارد و اطالعات تبادل مجازی، آموزش
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