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صفحه102-119 :

چکیده

شببه هی اينترنببت در انببار ایايببای ب شببرارشم ایببايه ناببی دارد اببه یببکا لشببناي اااب ببا
لسابهای اجترای لن ا توانک اش الت را ه ار لورد .اين اقاله درصکد اسبت تبا ر ب ا
ایايب اوجود در شه ههای اجا ی را ایرف و راه ارهاي جهت اقا لبه و اباها ايبنگونبه
لسابها ارائه نرايک .ا اينرو پژوها حاضر ا هبک

ررسب لسبابهبای اجتربای ناشب ا

سوءاستفاده ا اينترنت و شه ه اجترای اجا ی ا لن صورت ا گابرد .ايبن پبژوها ا نبو
اتا خانهای و ااکان است .جاایبه لاباری پبژوها حاضبر شباا الابه جوانبان شبهر ارد اب
ا اشک .حجم نرونه ا توجه ه اين ه االترين تیکاد نرونه لااری در فراول ابواران  384نفبر
ا اشکم ه انظور پوشا ده هتر تیکاد  400نفر هینوان نرونه پبژوها انتخبا گرديبک .در
اين پژوها ا روش نرونهگاری در دسترس استفاده شک .دادهها ا استفاده ا پرسشبنااه احقب
سا ته جرعلوری شکه و ه انظور تجیيه وتحلا دادهها ا درصک فراوان م ل اون هرهستگ و
ل اون اای اس وئر استفادهشکه است .نتايج تحقا نشان داد اه ایتااد ه شه ههبای اجتربای
اجببا ی تب ارات اسببتقار ببر لسببابهببای اجترببای در جوانببان دارد و ايببک ببرای اقا لببه ببا
لسابهای اجترای ناش ا لن فرهنگسا ی نرود.

واژگان کلیدی :لسابهای اجترای م سوءاستفاده ا اينترنت و شه ه اجترای اجا یم
وا ستگ اخاطهان
 -1اارشناس ارشک روانشناس الان دانشگاه تهريی و اارشناس پژوها اداره ا هیيست استان ارد ا (نويسنکه
اسئول)jafari.ali1987@yahoo.com :
- 2اارشناس ارشک یلوا تر ات دانشگاه تهريی و اکرس دانشگاه
-3اارشناس ارشک روانشناس الان دانشگاه ل ادسالا واحک ارد ا
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مقدمه و بیان مسئله:

ا توجه ه ارتهاطات دناای انون اه هواسطهی ا یار اوجود در فضایاجا ی ااننک
اينترنت و حت رسانههای اجترای م در دنابای اابرو فبرد با شبه ههبای اطالیبات
اتفاوت اواجه واهک شک .شه ههای اطالیات ا توجه ه اهکا م سا تار و تنبوی
اه دارنک سا تارهای گذشبته را دگرگبون واهنبک ابرد .ايبن شبه ههبا فضباي ا
جريان اان و ا ان ايجاد ا اننبک ابه بر یناصبر ارتهباط گذشبته تب ار سبیاي
واهک داشت .ط اکت اوتاه ا شرو ايبن فنباوری جکيبکم تب ارات یراقب بر
روا ط سااس م اجترای و فرهنگ فرد ا جاایه رخداده است(ارير فردم .)1390
ي

ا اا انات فناوری اطالیات و ارتهاطات اهن ر ا یارهبای و 2م شبه ههبای

اجترای اجا ی ا اشنک .اين شه هها ا اان ظهور در اوا ر دهبهی 90م دررونبک
ت اال

ودم تاانون هواسطهی ايجاد اا ان رقراری ارتهاط سريع هم ابان و غابر

هم اانم دسترس ه حجم يبادی ا اطالیبات و انتشبار گسبترهی لن اار ردهبای
اقتصبادیم فرهنگب م سااسب و اجتربای سببااری را در ايببن يسبت جهببان جکيببک
رقم ده و توجه االاونها اار ر را ا سراسر دناا ه ود جلب نربودهانبک و به دلاب
رشک رو افیون تیکاد ایضاء و یک ت ارگذاری ر فضای واقی م اين شه هها اهرات
ه سیاي يافته و در ط يک دهه ا پکيکههای اوقت ه پکيکههبای جهبان تهبکي
گشتهانک (شها م ااتم .)1391ر اساس تیريف؛ شه ههای اجترای اجبا ی واهه-
ای است اه رای ناااکن گروه ا افراد اه در ااان ود دارای ارتهاطات وسباع و
استرر هستنک و يک حلقهی انسجم ارتهاطات را تش ا اب دهنبک به ابار اب رود
( شار و افراساا م  .)1391ا تال

نظراتب ابه در صبوث ا برات ايبن شبه ههبا

وجود دارد نشانگر اين است اه ا ااراردهای اين فضا شنا ت جباای به یرب
ناااببکه و افببراد اختلببف ا ظببن ببود ببرای و سببايتهببای اجترببای نقبباهببا و
ااراردهای اتیکد و سباار اتفباوت را قائب شبکهانبک .قرائبت اخالفبان اسبتفاده ا
فضای شه ههای اجا ی و الگوهای اصر

اار ران لنهبام اشبتر جنهبهی لسباب
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شناسانه و اقاوات فرهنگ را در را گارد و در اقا قرائت اوافقان با ت اابک بر
پتانسا های فناورانه و اخاطب احور شه هها در جهبت ا هباا دايب ا شبه ههبای
اذاور صورت ا گارد (شها م ااتم .)1391هاری اويبن،م لاتابنن و يبو ()2010
اان ا دارنک شه ههای اجترای اجا یم حبو ه تحقاقبات برای اطالیبات جبااع
جوانان است اه هسریت در حال رشک اب اشبنک .ال ا به توجبه اسبت ابه نقبا
پژوها و تحقا در جهان اارو ر اس پوشاکه ناست و اارو ه تراا پاشرفتها و
توسیهی هرهجانههی خاهای اختلف در سايهی تحقاقات و پژوهاهای یلر و
اتناسب ا ناا هر خا ه دست ا ليک (افشاریم احرک اده قصبرم)1391؛ اابا در
جاایهی اا پژوها و ايجاد يرسا ت انسان وقت ه نحو اطلو دنابا نرب شبود.
نرونهی قا ذار در اين اوردم يافتههای حاص ا اطالیهی ااکان تاربی اسبت ابه
نشان ا دهک فراگاران ايران ا نظبر اهبارتهبای پژوهشب ااننبک سبا تن فرضباهم
تجیيهوتحلا دادههام ح اسئلهم هاارگاری ا یارها و روشهبای یلرب در سبط
ساار پايان قرار دارنک (اارتانم اولا،م گنیالی و چروسوسب

م2004؛ اسبفاجان م

اببان و نصببر ل ببادیم .)1387ط ب پژوهش ب اببرا شبباه م پنبباه م صببادا ناببا و
يکی( )1390ه ررس شاو ایتاباد در بان  200نفبر ا دانشبجويان  19-25سباله
دانشگاه ل اد اشهک پردا ته است .نتاجهای اه ا اين پژوها کان دستيافت ايبن
است اه  77درصک ا دانشجويان در ایرض ريسک ایتااد به اينترنبت هسبتنک و در
 14درصک ا دانشجويان وا ستگ ه اينترنت تب ار اهرب بر ابارارد لنبان داشبته
است و فقط در  9درصک ا دانشجويان اينترنت ت اری نکاشته است .ا نتبايج ديگبر
اين تحقا اين ود اه اایان صر

وقت ياد در اينترنتم تغاارات در ل (حاصب

ا اينترنببت) و اشب الت شخصب م اجترببای و حرفببهای دانشببجويان پسببر ببه نحببو
ایناداری ا دانشجويان د تر اشتر ود .پار اده( )1390به ررسب اابیان ایتاباد به
اينترنت در دانشجويان دانشگاه پااا نور اصفهان پردا تم يافتبه هانشبان داد در ايبن
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اطالیبه  91/7درصبک دانشبجويان ابار ر طهایب ودنبک و  8/3درصبک لنهبا ایتاباد
فاف ه اينترنت داشتنک .اشترين اورداستفاده ا اينترنبت در دانشبجويانم اسبتفاده
ا اوتورهای جستجوگر و دانلود فاي ود .ان اطالیات داوگرافابک با ایتاباد به
اينترنت ا تال

این داری اشاهکه نشکم اابا بان ابکت ابان اسبتفاده و ایتاباد به

اينترنت را طه لااری این داری اشاهکه گرديبک .هرننبان  8/4درصبک دانشبجويان
ینوان اردنک اه ه اطر اينترنت دچار افبت تحصبال شبکنک .احربکیم احربکیم
اگ و سهرا ( ) 1391ط پژوهش به ررسب اابیان شباو ایتاباد به اينترنبت و
را طه لن ا ويژگ های جریات شنا ت در ان  667جوانان شهر تهبران پردا تنبکم
ا ان اين افراد  6نفر يین  0/9درصک ایتاد ه اينترنت و  97نفر يینب  14/5درصبک
اار ران در ایرض طر ودنک .اين نتاجه نشان ا دهک ابه اابیان شباو ایتاباد به
اينترنت در ااان جوانان نسهت ه ساير لاارهای اوجود در اابیان حبکاق اسبت .به
انظور ررس را طه ایتااد به اينترنبت با جبن ،و تحصباالت ا ل ابون اینباداری
نسهت استفاده شک و اشاهکه شک اه شاو ایتااد ه اينترنت در ان د تران نسهت به
پسران و نای در ان جوانان اه در اقطع اارشناس اشغولانبکم نسبهت به جوانبان
اه در اقطع اارشناس ارشک تحصا ا اننک االتر است .ان اایان شاو ایتااد ه
اينترنت و سن هرهستگ انف این داری وجود داشت ااا ايبن را طبه اینبادار نهبود.
احرکیم رایيار و احرکی( )1391در پژوهش ا ینوان ررس ایتااد ه اينترنبت و
فضاهای اجا ی در ان جوانان و نوجوانان ه ايبن نتبايج دسبت يافتنبک ابه تفباوت
ااببانگان ایتابباد ببه اينترنببت در ببان پاسببخگويان د تببر و پسببر اینببادار ا ب اشببک.
کينصبورت ابه ا ابانگان ایتاباد به اينترنبت در بان پاسبخگويان د تبر اشبتر ا
پاسخگويان پسر ا اشک .هرننان  38درصک پاسخگويان در ایرض ريسک ایتاباد
اينترنت قرار دارنک .اایان استفاده ا اينترنت هطور اتوسط در ان پاسبخگويان ابرد
 2/29و پاسببخگويان ن  3/7سببایت ببوده اسببت .نصببراله م شهسببواریم صببالح م
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هکايت ناا و صادق ( )1394در پژوهش ا ینوان ررس ایتااد ه اينترنت و یوااب
ارتهط ا لن در دانشجويان دانشگاه یلوا پیشب

اردسبتانم تیبکاد  265نفبر(174

د ترم  91پسر) ا دانشجويان رشتههای اختلف یلوا پیش

ه روش نرونبهگابری

طهقهای انتخا شکنک .ر اسباس يافتبههبای ايبن اطالیبه  %7/9ا دانشبجويان ایتاباد
شکيک ه اينترنت داشتنک .ایتااد اينترنت دانشجويان اجبرد بهطبور اینبادار اشبتر ا
دانشجويان ات ه ود .دانشجويان د تر اشتر ا دانشجويان پسر به اينترنبت وا سبته
ودنک .نتايج اين پژوها نشان داد اه وضیات ت ه دانشجويان ا وا ستگ لنها ه
اينترنت را طه این داری دارد .ا سوي ديگر جنسات هینوان یااب

طبری برای

ایتااد اينترنت دانشجويان احسو ا شود .راساس ل رين تحقاقات انجااشکه در
اشورم اشتر استفادهاننکگان ا اينترنت جوانان هستنک و  35درصک لنهبا در چبت
روام  28درصک ا یهبای اينترنتب و  25درصبک نابی اشبغول جسبتجو در شبه هی
جهان هستنک .ااانگان اکت اان صر

شکه رای اينترنتم  52دقاقه در هفته بوده

است .هم اان ا دسترس گستردهی افراد ه اينترنتم شاهک نبو جکيبکی ا ایتاباد
يینب ایتابباد اينترنتب هسببتام اببه اسببئلهی اصببل و بباث یصببر اطالیببات اسببت
(سااسونم 2005م ه نق ا یالي م  .)1394ا پاکايا شه ههای اجتربای م اسبتفاده
ا اين شه هها جیء جکاي ناپذيری ا نکگ سااری ا نوجوانان شکه است اه بر
روی الاهی جوانب نکگ ت ار استقام داشتهم ا ت ارات انف اينگونه سبايتهبا
ا توان ه ا اها ابان اطالیبهم یرل برد تحصبال م افبیايا اضبطرا و اسبترس
هنگاا استفاده اشاره ارد(اارسننر و اارپانس

م )2010؛ ااا شه ههبای اجتربای

صرفاً ا رات انف نکاشته و اب تبوان لنهبا را در جهبت اهبکا

لاو شب به ابار

گرفتم اواردی هم چون يادگاری قبوانان اجتربای م تفبري و سبرگرا و انتقبال
تجر اات ا اهمترين دالي استفادهی افراد ا اينگونه شه هها است (ت لاهايرنت و
ها رنم 2011؛ هنق ا جوادی ناا و هر ارانم  .)1391حالم ا توجبه به پااابکهای
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ایتااد ه فضایاجا ی تغاار در سهک نکگ و اجتنا ا فیالاتهای اهم نبکگ
ه انظور صر

اان اشتر در فضایاجا یم توجه هسالات بود درنتاجبهی

اار طوالن ا اينترنتم ااها روا ط اجترای م ناديکه گبرفتن بانواده و دوسبتانم
اش الت اال ناش ا هیينههای هرهگاری ا اينترنتم اش الت تحصال و غارهم
ضرورت ررس یلر اسئله رفتبار ایتاباد گونبه در فضبای اجبا ی و لسبابهبای
فببردی و اجترببای ناش ب ا لن را ايجببا ابب انببک .ا هرببان رو ررسبب را طببه
سوءاستفاده ا شه ههای اجا ی ا گرايا ه لسابهای اجتربای در بان جوانبان
ا توانک ه توسیهی دانا در اين اانه ارک نرايک.
روش شناسي پژوهش:

اين پژوها ه روش پارايش صورت گرفتبه اسبت .پاربايا روشبب در تحقابب
اجتربای است اه دقاقاً ه این ت ناک اص در گردلوری اطالیات ناسبت اابا
یرکتاً ا پرسشنااه استفاده ا شود .اشخصه پارايام اجرویه سا ترنک يا انظربب
ا دادههاست .به لن اینبا ابه اطالیبات در باره اتغارهبا يبا صوصباات ي سبانم
دستابم دو ابورد جربعلوری اب انبام و به يبک اباتري ،دادههبا اب رسبام و
ا لنجاابه پرسشبنااه سبادهتبرين راه تهاببه ايبن اباتري ،دادههبای سبا ترنک اسببتم
رايجترين ت ناک اورداستفاده در تحقا پارايش ا اشک.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری:

جاایه لااری اين تحقا را جوانبان شبهر ارد اب تشب ا اب دهنبک .طهب ل برين
سرشراری یروا نفوس و اس ن سبال 1390م جریابت ايبن گبروه سبن را بر با
 196314هیار نفر ا اشبک (ارابی لابار) .شباوه نرونبهگابری راسباس روشهبای
نرونهگاری وشهای صورت گرفته است .ر اهنای اين روش ا تکا راسباس ابال
جغرافااي م شبهر ارد ا به سبه انطقبه شبرالم جنو و ارای تقسبامشبکه و سبس،
اناط م نبواح و لبو هبا انتخبا شبکه و در نهايبت ناببیم به روش نرونبهگابری
تصادف سادهم پرسشبنااههبای تکوينشکه در اابان بانوادههبا اجببرا گرديبکهانبک.
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حجم نرونه ا توجه ه اين ه االترين تیکاد نرونبه لاباری در فرابول ابواران 384
نفر ا اشکم ه انظور پوشا دهب هتبر تیبکاد  400نفبر بهینبوان نرونبه پبژوها
انتخا شکنک.
ابزار و تجزیه و تحلیل دادهها:

در گردلوری اطالیات اين پژوها ا پرسشنااه احق سبا تهم شباا يبک سبری
اطالیات داوگرافاکم استفاده گرديک اه شاا  2یک ا اشنک .ايبن ا یباد یهارتنبک
ا  :استفاده ایتااد گونه ا شه ههای اجترای اجا ی و نبو اسبتفاده ا شبه ههبای
اجترای اجا ی .در را طه ا رواي ا یار انکا هگاری ايک گفت اه در اين تحقاب م
رای سنجا اابیان روايب پرسشبنااهم ا روش ایتهبار احتبواي و ا نبو صبوری
(استفاده ا نظرات انوادهها) استفاده شکه است .سس ،یک ا ت را  50پرسشبنااه
هینوان پاا ل اون در ااان ایکودی ا جاایبه لاباریم ا لاباره للفبای ارونهباخ
رای سنجا اایان پاياي و قا لات ایتراد پرسشنااه اسبتفاده گرديبکه اسبت .اابیان
للفای ارونهاخ هدستلاکه برای ترباا اتغارهبای پبژوها حاضبر باا ا %78
وده است اه اایان قا قهول ه نظر ا رسک .پرسشنااه ت را شکه ضرن احراانه
اانکن اطالیات شخص ل اودن ها توسط نبراافبیار  SPSSابورد تجیيبه تحلاب
قرار گرفت .رای تجیيه و تحلاب اطالیبات ا روش هرهسبتگ و درصبک فراوانب
استفاده شک.
فرضیههای پژوهشي:

ان استفاده ا شه ههای اجترای اجا ی و گبرايا به لسبابهبای اجتربای در
جوانان  34-18سال شهر ارد ا را طه ایناداری وجود دارد.
ان نو استفاده ا شه ههای اجترای اجا ی ا گرايا ه لسبابهبای اجتربای
را طه ایناداری وجود دارد.
108

فصلنامه علمي -تخصصي دانش انتظامي اردبیل /دوره سوم /شماره دوازدهم /زمستان 95

ان اایان ایتراد ه شه ههای اجا ی با گبرايا به لسبابهبای اجتربای را طبه
ایناداری وجود دارد.
ان اایان لگاه ا ااهات شه ه اجا ی ا گرايا ه لسابهای اجتربای را طبه
ایناداری وجود دارد.
یافتههای پژوهش:
در پژوها حاضرم نرونه شاا  400نفر ا جوانان ودنک و درصک فراوان لنهبا بهايبن
ترتاب ا اشک .ر اساس نتايجم ا ا نرونههای لااری اورد اطالیبه  23/11درصبک 19
سالم  13/8درصک  20سالم 15/3درصک  21سالم  18/6درصک  22سالم  16/8درصک 23
سالم  12/39درصک  24سال و اشتر سن داشتنک .ر اساس نتبايج  53/2درصبک نوجوانبان
اورد ررس د تر و  46/8درصک پسر ودنک.
جدول -1توزیع فراواني و درصد نمونههای مورد مطالعه براساس میزان سوءاستفاده از
شبکههای مجازی
شاو

فراوان

درصک

له

113

28/3

ار

287

71/8

400

100

ا

هرانطور ابه در جبکول فبوا اشباهکه اب شبود ا بان  400جبوان شبراتاننبکه در
پژوها حاضر  113نفر( 28/3درصک) دارای سا قه سوءاستفاده ا اينترنبت و شبه ههبای
اجا ی و  287نفر( 71/8درصک) استفاده نراال ودنک.
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جدول  -2فراواني میزان سوءاستفاده از شبکههای مجازی
ام (درصک)

اتغارها
اایان استفاده ا

شه ه

29/35

اتوسط (درصک)
37/91

ياد (درصک)
32/74

اجا ی
اایان ایتراد ه شه ههای

38/75

34/43

26/82

اجا ی
اایان گرايا ه لسابهای

19/35

57/17

23/48

اجترای
اایان لگاه

ا

ااهات

39/86

40/60

19/54

شه ههای اجا ی

در را طه ا اتغار اایان استفاده ا شه ه اجا یم يافتههای استخراج نشان ا دهک اه ا
ااان افرادی اه ا شه ههای اجبا ی اسبتفاده ابردهانبکم  29/35درصبک به اابیان ابمم
 37/91درصک ه اایان اتوسط و  32/74درصک به اابیان يبادی ا شبه ههبای اجبا ی
استفاده ا نراينک؛ در را طه ا اتغار اایان ایتراد ه شه ههای اجا یم  38/75درصبک به
اایان امم  34/43درصک ه اایان اتوسط و  26/82درصک ه اایان يادی ه شبه ههبای
اجا ی ایتراد داشتنک؛ در را طه ا اتغار اایان گرايا به لسبابهبای اجتربای م 19/35
درصک ه اایان امم  57/17درصک ه اایان اتوسط و  23/48درصک ه اابیان يبادی به
شه ه هبای اجبا ی گبرايا داشبتنک؛ در را طبه با اابیان لگباه ا ااهابت شبه ههبای
اجا یم  39/86درصک ه اایان امم  40/60درصک ه اایان اتوسبط و  19/54درصبک ا
شه ههای اجا ی لگاه داشتنک.
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جدول  -3آزمون کای اسکوئرجهت بررسي ارتباط بین شبکه اجتماعي مجازی با
گرایش به آسیبهای اجتماعي
اقکاری اای

هرهستگ اتغارها

وی اراار

Sig

اس وئر
7/70

استفاده ا شه ه اجا ی ا گرايا ه لسابهای

0/60

0/000

اجترای اجا ی
5/70

نو استفاده ا شه ه اجا ی ا گرايا ه لساب

0/21

0/038

اجترای اجا ی

راساس فرضاههای پژوهام فرض ر اين ود اه « بان اسبتفاده ا شبه ههبای اجتربای
اجا ی و گرايا ه لسابهبای اجتربای در جوانبان  34-18سبال شبهر ارد اب را طبه
ایناداری وجود دارد»  .نتايج ل اون اای اس وئر-

دو نشان ا دهک اه ان ايبن دو

اتغاببر هرهسببتگ اینبباداری در سببط  99درصببک اطرانبببان وجبببود دارد .اقبببکار «وی
اراار » نای نشاندهنکه وجود هرهستگ قوی ان اين دو اتغابر اب اشبک .بهايبنترتابب
اسببان اببه ا شببه ههببای اجترببای اجببا ی اسببتفاده اب نراينببکم گببرايا اشببتری ببه
لسابهای اجترای دارنک .ا توجه ه اين به در فرضباه دوا فبرض شبکه بود « بان نبو
استفاده ا شه ههای اجترای اجا ی ا گرايا ه لسابهای اجترای

را طه اینباداری

وجود دارد»م نتايج ل اون اای اس وئر در جکول ير نشان ا وجود را طبه اینبادار بان
اين دو اتغار در سط  95درصک اطرانبان دارد .اقبکار وی اراابر نابی ح بم به را طبه
ضیاف ان اين دو اتغار دارد .نتايج اين ل اون نشان اب دهبک ابه اسبان ابه اهبک
سرگرا ا شه ههای اجترای اجا ی هره ا گارنکم گرايا اشتری به لسبابهبای
اجترای دارنک.
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جدول  -4آزمون همبستگي بین میزان آگاهي از ماهیت و اعتماد به شبکههای مجازی
با گرایش به آسیب اجتماعي
اقکار گااا

هرهستگ اتغارها
اایان استفاده ا شه ههای اجا ی ا گرايا ه لسابهای

0/38

سط ایناداری
0/021

اجترای
اایان لگاه ا ااهات شه ه اجا ی ا گراياهای اجترای

-0/14

0/09

اایان ایتراد ه شه ههای اجا ی ا گرايا ه لسابهای اجترای

0/54

0/000

ر اساس فرضاههای پژوها فرض ر اين ود اه ان اایان ایتراد به رناابههبای شبه ه
اجا ی ا گرايا ه لسابهای اجترای و اایان لگاه ا ااهات رسانه شه ه اجبا ی
ا گرايا ه لسابهای اجترای م هرهستگ ایناداری وجود دارد اه نتايج ل ابون بان
اتغارهای اذاور نشان ا دهک اه اایان ایتراد ه شه ههای اجا ی و اابیان لگباه ا
ااهات شه ه اجا ی ا گرايا ه لسابهای اجتربای هرهسبتگ اینبادار وجبود دارد.
اقکار گااام ه ترتاب 0/38م  -0/14و  0/54ا اشک.
بحث و نتیجهگیری:

پژوها حاضر اهک

ررسب را طبه سوءاسبتفاده ا اينترنبت و شبه ههبای اجبا ی با

گرايا ه لسابهای اجترای در ان جوانان شهر ارد ا ا اشک .نتايج پژوها نشبان
داد ان سوءاستفاده ا اينترنت و شبه ههبای اجتربای اجبا ی و گبرايا به انحرافبات
اجترای ارتهاط اینادار وجود دارد؛ و نتايج اين پبژوها با ر ب پبژوهاهبا ا جرلبه
ارا شاه و هر اران()1390م پار اده()1390م احرکی و هر باران()1391م احربکیم
رایيار و احرکی()1391م نصراله و هر اران( )1394هرسو ا اشک .جیفری ()1390
فضای اجا ی را هینوان ي

ا ويژگ های نکگ اکرن تیريف ابرده اسبت ابه

هراننک هر پکيکهای اه انافع و ا رات اثهت

ر نکگ

شر داردم دارای جنهههای انف

و ويرانگری نای هست .اارو هم ا یارهای فناوری نبوين ااننبک شبه ههبای رايانبهای و
اينترنت ه افق تا ه رای ایرال شونتلاای تروريستها ر ضک اانات اجتربای در
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فضاي گسترده و کون ار تهکي شکهانک .ا در نظبر گبرفتن اجتربا بهینبوان سبتر
نکگ ابه الابهی تیبااالت در لن جباری اسبتم با تحقب اانابت اجتربای ترباا
اجرویه ا اانات هره ا گارنک .ياسبر نبژادم ل ادی و اابوي ( )1390در پبژوها
ود ه اين نتاجه دست يافتنک اه فضای اجا ی اب توانبک اانابت اجتربای را ابورد
تهکيک قرار دهکم يرا اينترنبت اوجوداين به اب توانبک بهینبوان ا بیاری قکرترنبک در
یرصهی اطال رسان

ه اار گرفته شبود تبا لنجبا ابه گباه ا لن بهینبوان انفجبار

اطالیات هم ناا رده اب شبودم ولب ايبن فنباوری ابکرن با ترباا فوايبکی ابه داردم
تهکيکها و طرهاي نای رای جاایه و شر داشته است .بهطبوریابه اابرو هم خبا
یرکهای ا جرائم ار وط ه حو هی ابااساوترم اينترنبت و فضبای اجبا ی اسبت ابه
اانات اجترای را هک

قرار دادهانک .حريم صوص افراد لنقکر اهرابت دارد ابه

احتراا ه لن در قرن حاضر ا ار هبای سبنت ديبن و ا بالا فراتبر رفتبه و در اشبتر
اشورهای جهان ضرانت قانون پاکاارده استم ااا شئون انسان و اهرابت حفب لن
در فضای اجا ی و اانات اطالیات اهادله شکه ا چالاهاي اواجه شبکه و سبالات
ا الق و حت جسران اوداان و نوجوانان در جاایه ه اخاطره افتاده است .صاادان
اينترنت افرادی لگاه و لشنا ا فناوریهای نوين هستنک اه ا هنرانبکی ترباا بود را
افرادی اوجه ایرف ا اننک و چون در فضای اجا ی اا ان شناسباي لنهبا وجبود
نبکاردم ا ابار ران سباده و نالشبنا به ايبن احباط سوءاسبتفاده اب نراينبک .ابوارد
سوءاستفادهی اين افراد در فضاهای اجا ی یالوه ر سوءاستفادههای جنس و اال

به

اوضویات هرنون هرسريا م دوستيا م سراايهگبذاریهبای اقتصبادی با درلابک
االن و ود ا دهم تحصا در دانشگاههای ایتهر ارج ا اشور و اسافرت به ديگبر
اشورها ارتهط ا شود .حت در سااری ا و الگها و رسانههای اجترای اجبا یم
اقبوالت طرنباا ااننبک سسبت نشبان دادن نابان بانوادهم ایربول نشبان دادن
ر کادهاي اث سردی روا بط ن و شبوهرم طبالام هبمجبن،گرايب و .. .به چشبم
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ا

ورد .احتوای اينگونه و الگها بهطورایربول اشبا ه اسبت و هربهی لنهبا به

ترويج دين داي و اورهای فراناست ا پردا نبک و صبلتهبای جبوان اسبلران را
هک

قرار ا دهنک .اينگونه و الگها و اوضویات اطرحشبکه در لنهبا بهسبریت

اورد استقهال جوانان قرار ا گارنک .شايک توان یلت جذ

جوانان اشور ه اينگونه

فضاهای اجا ی را یکا دسترس لسان ه اا انات تفريح يبا هیينبههبای باال برای
استفاده ا لنها اان نرود .یکا توجه ااف والکين ه فر نکانشان نای ا توانک ي
ا دالي روی لوردن لنها ه چنان شه ههاي

اشبک .هرننبانم با توجبه به چبالا

پارااون روا ط ان دو جن ،و تکوين رنااههای جکاسا ی جنسات

ه نظر ا رسک اه

لسانترينم در دسترس ترين و دریبانحبال احراانبهتبرين فضبا جهبت ايجباد چنبان
را طهایم اينترنت و شه ههای اجترای اجا ی اشنک .افراد ايک رای ورود به دنابای
اجا ی اطالیات ااف در ا تاار داشته اشبنک تبا دچبار اشب الت ابال و اجتربای
نشونک .در اوردپژوها حاضر ايک توجه داشتم هره احکوديتهاي اه پبژوهاهبای
یرصه یلوا انسان و اجتربای را در راب گابردم ايبن پبژوها را نابی شباا اب شبود.
احکوديتهای یرکهی اين پبژوها یهارتنبکا  :احبکود بودن جاایبه لاباری به شبهر
ارد ا اشاره ارد اه رای تیرام نتبايج لن بهجاهبای ديگبر ايبک ررسب هبای اشبتری
صببورت گاببرد .ببه یلببت اين ببه در جرببعلوری دادههببای ايببن پببژوها ا پرسشببنااه
استفادهشکه است و هراننک ديگر پژوهاهای بود گبیارش دهب اا بان سبوگاری در
نتايج ار ن اسبت وجبود داشبته اشبکم تیربام نتبايج پبژوها را با احبکوديت اواجبه
ا سا د .پاشنهاد ا شود رای افبیايا تیربامپبذيری يافتبههبام پبژوهاهبای اشبا ه در
شهرهای اختلف ايران انجاا شود .ا توجبه به يافتبههبای پژوهشب گونباگون در ابورد
اؤلفههای ت ارگذار ر ایتاباد به اينترنبت ضبرورت يبک پبژوها فبرا تحلاب را برای
روشنسا ی يافتهها و جرع نکی نتايج حاصله ا پژوهاهای اتیکد را ا طلهک .پاشبنهاد
ا شود یواا فرهنگ و قوا ت ارگذار در ایتااد ه اينترنت اورداطالیه قرار گارنبک.
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رگیاری جلسات لاو ش ا سوی اصادر ااور فرهنگ در شهرستانها به انظبور لشبنا
نرودن و اطال رسان ه والکين در اورد فناوریهای جکيک هويژه اينترنت و شبه ههبای
اجترای اجا ی .ا توجبه به هربهگابر شبکن ایتاباد به فضبایاجبا ی و ا هبات را طبه
رسانه(اينترنت و فضایاجا ی) ا ش
غر و توسیهيافته در جهت اهکا

گاری هويبت اجتربای و اسبتفاده شبراتهبای
سااس و رنااهريیی رای انتقبال فرهنبگ به سباير

اشورها صوصاً اشورهای اسبالا و ايبران و هبرهانبکی ا نظريبه البتسبا ی ايبک
دستگاههای اتول و اسئوالن اجراي تکا اری را رای تح ام پايههای فرهنگ م تقويبت
لدا ورسوا ال اتخاذ و ا تغاارات فرهنگ جلوگاری نراينک .ا توجبه به اين به بان
رايج در فضایاجبا ی و شبه ه اينترنبت انگلاسب اب اشبک بواهنبا واه بان رسبر
اشورها را دچار چالا جکی نر وده اسبت .را بر نتبايج پبژوها تغاابرات بان الب و
احل قا پاا ان وده و تغاارات يادی را در بان الب ايجباد واهبک ابرد و ايبک
رنااهريیی ال ا را در اواجهه ا اين حران داشته اشام.
فهرست منابع:
 افراساا م احرکصادام ( .)1391اطالیات شبه ههبای اجتربای و سبهک نبکگ جوانبانمتهران :انتشارات سارای شرام  108صفحه.
 احرکیم احرک و اگ و سهرا ( .)1391ررس اایان شاو ایتااد ه اينترنت و را طه لن اويژگ های جریات شنا ت در ان دانشجويان دانشگاه یالاه طهاطهاي  .فصلنااه روانشناسب
تر ات شراره است و پنجمم سال هشتمم ث.34-19:
 انسرودیم النا ؛ حساناانم ساران؛ صالح م فاطره و اؤان م فرشتهم ( .)1393را طه ان ایتاباده اينترنت ا تیارض نوجوان ا والکينم حرايت اجترای ادرا شبکه چنک یبکی و شبادااا .
فصلنااه انواده و پژوها شراره 2م ث.94-76 :
 اااریم سهرا ؛ سسهريان لذرم فابرو ه و ناصبری تربرينم اهبری .)1394(.نقبا اؤلفبههبایهاجان پذيریم ترايالت ضکاجترای و رونگراي در گرايا ایتااد به اينترنبت دانشبجويان
دانشگاه اروااه در سال  .1393اجله یلر پژوهش یلر پژوهانم .1-11 :)1(14
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 ا والقاسر م یهاس؛ تق پورم ابريم و نريربان م احربک( .)1391ارتهباط شخصبات Dم بوددلسو ی و حرايت اجترای

با رفتارهبای هکاشبت در ارباران ارونبر قلهب  .فصبلنااه یلرب

پژوهش روانشناس سالاتم شراره 1م ث.19-5:
 ااتم هراا()1388م ررس یواا اؤ ر ر احساس اانات شهرونکان تهران  .فصلنااه انتظاااجترای .20-13 :)1(1 .
 شاریم حسن و افراساا م احرکصادام ( .)1391شه ه اجترای اينترنتب و سبهک نبکگجوانببان(اطالیببهی اببوردی؛ ببیرگتببرين جاایببه اجببا ی ايراناببان)م فصببلنااهی پببژوهاهببای
فرهنگ م )17(5م صص .31-62
پار ادهم لساه( .)1390ررس اایان ایتااد ه اينترنت در دانشجويان دانشگاه پااا نور اصفهانمواحک اهنکه .اجله تحقاقات نظاا سالاتم سال هفتمم شراره پنجم.
 جوادی ناام یلارضام یرفاناانم ارتضب ؛ یا بکين م احرکرضبام اجباریم اتبام ( .)1391تبا اراستفاده ا شه ه اجترای اجبا ی بر یرل برد تحصبال دانشبجويان دانشبگاه یلبوا پیشب
ارجنکم اجله ی ايران لاو ش در یلوا پیش

م )8(12م صص .507-606

 سلار م یظاره؛ جواارم هراا و ناک پور روشنکم ( .)1388ارتهاطات اينترنتب در نبکگ :ررس نقا ادرا

حرايت اجترای و احساس تنهاي در استفاده ا اينترنت .دانش کة یلبوا

تر ات و روانشناس دانشگاه الیهراء.
 ستودهم هکايت اهلل( .)1386لساب شناس اجترای (جاایه شناس انحرافات) .چاپ هجکهممتهران :انتشارات لوای نور.
 -شها م احرود و ااتم قکس م ( .)1391اهکا

وانگایههای یضويت اار ران در شه ههای

اجترای اجا ی(اطالیه ی اوردی؛ جوانان شهر تهران)م اجله ی اطالیات فرهنگ-ارتهاطاتم
سال سایدهمم شراره ی 20م صص .61-86
 اريرببب فبببردم ابببريمم ( .)1390سبببا ت هويبببت فبببردی و نرايشببب در شبببه ههبببایاجا ی()facebookم اولان هرايا شه ههبای اجتربای و فضبای سبايهرم تهبرانم ث-274:
.265
 احرکیم حریه؛ ورایيارم اهکی و احربکیم ااابک .)1391(.در پژوهشب با ینبوان ررسب116
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