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 چکيده

عمومی  مالقات برای مجازی محلی جسمی، حضور بدون مختلف اذهان با ارتباط برای است فضایی مجازی، فضای

 پررنگ نسل حضور شاهد هستند. امروز ارتباط در هم با نفر هامیلیون آن در که عمومی تالقی نقطه و جهانی، شهروندان

ها و امکانات فضای مجازی فرصتدارد.  آنان زندگی ایسازه بر را عمیقی تأثیرات که باشیممی فضاها این در آموزیدانش

های گوناگونی که در این فضا به وجود آمده است ها و آسیبفراوانی در اختیار جامعه بشری قرار داده است، اما چالش

رسی منظور براین تحقیق بهلذا سازد. ای برخوردار میالعادهشگیری از آن را از اهمیت فوقضرورت پایش این فضا و پی

 یپیمایشی و جامعه -، توصیفیتحقیق حاضر وشر های فضای مجازی بر دانش آموزان صورت گرفته است،آسیب

ای گیری تصادفی خوشههاست که با روش نمون بوشهرشهر  ه دوممقطع متوسط پسری دانش آموزان آماری شامل کلیه

ها از تحلیل واریانس باشد. برای آزمون فرضیهمی« محقق ساخته»ی نامهشامل پرسش تحقیق انتخاب شدند. ابزار

استفاده شد. نتایج نشان داد که استفاده از فضای مجازی در ابعاد خانوادگی، تحصیلی، سازگاری، « فریدمن»ای رتبه

ای های رایانهبیشترین و بازی« تلفن همراه»آموزان تأثیر منفی دارد و بین وسایل،  اعتقادی ـ عبادی و روانی دانش

های فضای بندی راهکارهای مقابله با آسیبکمترین آسیب را بر دانش آموزان داشته است. دانش آموزان در اولویت

کردن افراد در  م، درگیرهای سالمجازی، تقویت ارتباطات منطقی و عاطفی در خانواده و جایگزین کردن تفریح

ترین اهمیتهای سیاسی ـ امنیتی و فیلترینگ را کمترین و افزایش نظارت حوزههای مثبت را مهمها و برنامهفعالیت

 .اندهای فضای مجازی دانستهراهکار برای کاهش آسیب

 .آموزان، بوشهرشناسی، کارکردها، دانشفضای مجازی، آسیب :يديکل واژگان
 

 

 

 

آموزان پسر مقطع متوسطه دوم )پایه دهم( هاي فضاي مجازي بر دانشتأثير آسيب

  شهر بوشهر

 9انزادهيبرزو جمال ديس، 0انيفیمحمد شر ديس، 0يابوالفضل انصار
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 همقدم

 پیش مسائل و هاموقعیت با سازگاری و آمدن کنار همنوایی، نقش نیز ارتباطی و  فنّاورانه هایپیشرفت معاصر، دنیای در

 یدهندهنشان رود. آمارهامی فراتر ملی مرزهای از روزافزونی طوربه ارتباطی الگوهای که است. همچنان ضروری ساخته را روی

 را اینترنت فضای در مختلف هایفرصت از استفاده امکان مجازی فضای هایهست. قابلیت رنتاینت به روند اتصال تصاعدی رشد

 سیاسی ها، تحركگروه در عضویت و اخبار خبرگزاری فیلم، و عکس آپلود یادداشت، نوشتن و اشتراك خواندن و جست از اعم

 (.2331است )رحمان زاده،  شده اعیاجتم هایشبکه به اینترنتی کاربران باعث اقبال، امر این و کرده فراهم

های فراغتی، چه مداوم باشد و چه پیوسته باشد ای باشد چه با انگیزهحضور در فضای مجازی در جامعه ما، چه با انگیزه حرفه

ف لهای مختها، امکانات، خصوصیات و کارکردهای خاص این فضا تأثیرات عمیقی بر جنبهو چه در حاشیه و مقطعی بنا به ویژگی

تأثیرات  ای ازآموزان ما نیز به تدریج طیف گستردهگذارد. بدین ترتیب دانشزندگی کاربران ایرانی، خصوصاً جوانان و نوجوانان می

ای فاحشی ههای گذشته تفاوتپسندد که با سلیقه نسلشوند. نسل جوان امروز مواردی را میطور تدریجی پذیرا میو تغییرات را به

، اطالعات، خصوصیات اخالقی، رفتارهای اجتماعی، عالیق، نوع تفکر این نسل بسیار متفاوت از نسل گذشته دارند. سطح دانش

نتظری )م های گذشته همین دسترسی آسان آنان به فضای مجازی استاست؛ در واقع یکی از نقاط افتراق، جدایی این نسل از نسل

 (.2311و همکاران، 

ها پذیری باالتری نسبت به بقیه قشرآیند و ریسکعه مستعدترین قشر جامعه به حساب مییک جام آموزاندانشاز آنجایی که 

شوند بنابراین این وظیفه بر دوش محققان و کارگزاران است که منشأ تغییرات و تأثیر تر روبرو میدارند و با این گونه تغییرات آسان

ل ویژه برای نسنترل بهتر این تغییرات ارائه دهند و این تغییرات بهدهی و کهایی جهت سازمانها را شناسایی کنند و برنامهآن

 (.2311)ریحانی شیروان و همکاران، یابد ای میسازان یک کشور حساسیت و اهمیت ویژهجوان و آینده

ی زشترین نهاد آموعنوان اصلیوپرورش بهنماید تا دستگاه آموزشهای فضای مجازی کمک شایان توجهی میشناخت آسیب

ا ضمن برخوردار باشند ت باالییهای داشته باشد که از بینش، نگرش و مهارت آموزاندانشو پرورشی کشور، نقش اساسی در تربیت 

درستی ایفا های زندگی، نقش شهروندی خود را بهبستگی به میهن و سرزمین خود و رعایت قانون در همه زمینهاحساس دل

هرکی )ش کندهای فضای مجازی میکمک زیادی در پیشگیری از آسیب آموزاندانشبا تربیت  وپرورشصورت آموزشنمایند. بدین

آموزان پسر مقطع متوسطه دوم )پایه های فضای مجازی بر دانشبررسی تأثیر آسیبلذا پژوهش حاضر درصدد (. 2311و همکاران، 

 دهم( شهر بوشهر است.
 

 پيشينه تحقيق
« آموز و دانشجوبر قشر دانش یمجاز یهای فضاآسیب یبررس»ای تحت عنوان اله( در مق2311کش و همکاران )دشمن

یاد از اینترنت ز کنند ارتباط بیشتر و بهتری با اعضای خانواده دارند و استفادهافرادی که کمتر از اینترنت استفاده میدریافتند که 

ماعی، های شدیدی در زندگی تحصیلی، اجتها و انقطاعستبا پیوند ضعیف اجتماعی مرتبط است. وابستگی به اینترنت همچنین گس

 .کنندگان ایجاد کرده استمالی و شغلی مشارکت

که  دادندنشان « یآموزدانش یهای زندگبر سازه یمجاز یفضا تأثیر»( در پژوهشی با عنوان 2311منتظری و همکاران )

ت و وزن تر اسهای زندگی این نسل؛ به سمت منفی سنگینهکفه ترازوی مقایسه بین اثرات مثبت و منفی فضای مجازی بر ساز

های اجتماعی و رفتارهای مغایر با هنجارهای رویای؛ کجگیرد. کاهش حضور در فضاهای بازی شهری و محلهبیشتری را در بر می

 باط با خانواده؛ افزایشاجتماعی؛ اختالل در وضعیت سالمت روانی؛ گاهی افت تحصیلی؛ درگیری در مسائل غیراخالقی؛ کاهش ارت

های روز بودن؛ ارتباط با جهان؛ آزادی و یا دانلود برنامهخشونت؛ اختالل در تربیت دینی؛ بحران هویت در مقابل اثرات مثبتی مانند به

 .افزاری هزینه بسیار سنگینی را باید پرداختنرم

موزان آدانش یبر سالمت عموم نترنتیستفاده مفرط از اتأثیر ا یبررس»( در پژوهشی با عنوان 2311مرادی کنگره و همکاران )

ب( . درابطه معنادار یافت ش )روانی( سالمت عمومی الف( بین اعتیاد اینترنتی وند که نشان داد« سوم متوسطه شهر قروه هیپسر پا

( مؤلفه ج یافت گردید. طراباختالل اض و های اجتماعی و اختالل روانی افسردگی بیشترین رابطهبین اعتیاد به اینترنت و شبکه
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نیز اختالل  و افسردگی، مشکالت جسمانی، از آزمون اعتیاد اینترنتی بیشترین رابطه را با اختالل روانی اضطراب تأثیر بر عملکرد

 .دارد در روابط اجتماعی

 نشان« آموزاننشدا یلیتحص شرفتیو پ یمجاز یفضا نیرابطه ب یررسب»ای با عنوان ( در مقاله2311عباسی و سعادتی )

رهای میزان استفاده از اینترنت، میزان دسترسی به اینترنت، میزان رضایت از اینترنت و پیشرفت تحصیلی یین متغدادند که ب

 .است نوع روابط نیز مستقیم و مثبت برآورده شده ؛داری وجود داردرابطه معنی %2آموزان با سطح معناداری دانش

 نشان« یفیک قیتحق کی :یمجاز یشناسی فضاآسیب یبررس»ای تحت عنوان ( در مقاله2314صادقی و دهقان منشادی )

وردن اطالعات آهای اجتماعی، به دست جبران کردن محدودیت افراد مورد بررسی عللی چون پیدا کردن دوستان جدید،دادند که 

ن تریدهنده و مهمصرفه بودن آن را و... جزء عوامل سوقبهها و مقرونمنتقل کننده سریع پیام (،منبع دانش)فراوان در زمان کوتاه 

 .مضرات آن را وابستگی و اعتیاد به فضای مجازی ذکر کردند

ها و کارکردهای فرهنگی و اجتماعی تلفن همراه و راهکارهای چالش» پژوهشی با عنوان( در 2333سبحانی نژاد و همکاران )

های ها، کاهش تعاملسب اجتماعی تلفن همراه شامل اعتیاد روانی، تزلزل ارزشدریافتند که برخی پیامدهای نامنا« اصالح آن

 های غیراخالقی است.های سایبر، بلوتوث و پیامکاجتماعی، ظهور تخلف

 «های استفاده نادرست از آنارتباط سالمت عمومی با اعتیاد به اینترنت و آسیب» تحقیقی با عنوان( در 2333ناستی زایی )

 که سالمت عمومی کاربران معتاد به اینترنت نسبت به کاربران عادی در معرض خطر بیشتری بود. جه رسیدبه این نتی

های جنسیتی در میزان استفاده، نوع کاربری و تأثیرهای گوناگون نقش تفاوت» پژوهشی تحت عنواندر  (2331فرهمند )

های جنسی، های مجازی و سوءاستفادهدرگیری در عشقدریافت که تهدید هویت دختران، اعتیاد، فرهنگ پذیری، « اینترنت

 باشد.تهدیدهای جدی برای کاربران اینترنتی مؤنث می

درصد کاربران به اینترنت اعتیاد داشتند  3۳دریافتند که « اعتیاد به اینترنت» تحقیقی با عنواندر  (2331درگاهی و رضوی )

جتماعی مانند احساس از خود بیگانگی، ضعف و ناتوانی در انجام امور، رفتار ا های مختلفی از رفتارهای روانیها درجهو همه آن

 گرایی و رفتار احساسی را از خود نشان دادند.ناهنجار اجتماعی، اجتماع گریزی، درون

« های دینیعوامل مؤثر بر گرایش به ماهواره و تأثیر آن بر باورها و رفتار» ای با عنوانمقاله( در 2331آقامحمدیان و افهمی )

های تلویزیون داخلی در گرایش آنان به ماهواره تأثیرگذار ارزیابی افراد از برنامه دریافتند که سن، جنس، تحصیالت، محل سکونت و

دانستند و کسانی که از ماهواره استفاده بخش میهای ماهواره را لذتاست. در بعد عاطفی گرایش به ماهواره، اکثریت، برنامه

 یشتر به باورهای دینی پایبندند.کنند، بنمی

افتند دری« آمیزرابطه بین تماشای تلویزیون و ویدئو با رفتارهای خشونت» تحقیقی با عنوان( در 2334عالیخانی و همکاران )

 -یدهند. بین میزان ساعت تماشاروز را به تماشای تلویزیون و ویدئو اختصاص می -های بیشتری ازآموزان متوسطه ساعتکه دانش

 آمیز همبستگی وجود دارد.این وسایل با رفتارهای خشونت

تند دریاف «آموزانهای کامپیوتری و اینترنت در میان دانششیوع اعتیاد به بازی» ای با عنوانمقالهدر  (1۳2۳) 2نامی و توماس

های محققان در االتر از گزارشدرصد است که ب 1/13اعتیاد به اینترنت  درصد و 1/11های کامپیوتری بین کاربران رواج بازی

 گذشته بود.

آموزان مقدار دریافتند که دانش« شناسی استفاده از اینترنتآسیب»ای تحت عنوان مقالهدر  (1۳۳1و همکاران ) 1کیریتا

ت در و شکسهای اجتماعی، رفتار اعتیادگونه کنند که این باعث رشد نکردن مهارتزیادی از زمان را صرف استفاده از کامپیوتر می

 شود.مدرسه می

ها محل مناسبی برای اعتیاد ها و دانشکدههای آموزشی مانند دبیرستانکه محیط ( در تحقیق خود نشان داد1۳۳3) 3جانسون

 .(2334ویز شفر، ) به اینترنت است

                                                           
1. Naomi & Thomas 

2. Chirita 

3. Johnson 
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و  یاجتماع یریکه درگ یاجتماع یفناور کی. نترنتیپارادوکس ا»در مطالعه خود با عنوان  (2113) 4و همکاران کراوت

که استفاده از اینترنت موجب کاهش ارتباط فرد با خانواده و افزایش احساس  ندنشان داد« دهدشناختی را کاهش میروان یستیبهز

 .شودتنهایی و افسردگی می

ز حد ا کسانی که بیش نشان داد «: ظهور یک اختالل بالینی جدیداعتیاد به اینترنت» پژوهشی با عنواندر  (2111) 1یانگ

کنندگان اظهار درصد شرکت 33نفس هستند. در این پژوهش، کنند تنها، خسته، افسرده و بدون عزتاز اینترنت استفاده می

 .ها تأثیر منفی گذاشته استداشتند که اینترنت بر آن

 به این نتیجه رسید« ها بر ترس، عصبانیت و اختالل در خوابتأثیر خشونت رسانه» با عنوان ایدر مقاله (2134) 1کانتوف

 .(2331)منطقی،  شودکه تماشای خشونت، موجب افزایش ترس و عصبانیت در تماشاچیان جوان می

 

 مبانی نظري
 مفهوم شناسی فضاي مجازي

ها از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر ای از ارتباطات درونی انسانفضای مجازی یا فضای سایبر شامل مجموعه

 2134به سال  «نیورومانسر» تخیلی -غرافیای فیزیکی است. این واژه نخستین بار توسط ویلیام گیبسوندر داستان علمیگرفتن ج

واژه دنیای مجازی یا فضای مجازی کاربرد بیشتری پیدا کرده و به کلیه فضاهای سه بعدی اطالق  211۳به کار برده شد و در سال 

های فیزیکی نیست و کلیه اعمال فقط از طریق فشردن کلیدها یا سایبر نیاز به جابجاییشود. بر خالف فضای واقعی، در فضای می

 .(2313)انصاری پور و فرمانی،  گیردموس صورت می

ها، ثروت و قدرت از طریق ها، روابط، دادهاین اصطالح برای توصیف یک فضای خیالی به کار برده شد، جایی که در آن واژه

طورکلی امروزه، آنچه را که با شیوه زندگی و تفکر مرتبط (. به1۳۳1، 1شوند )رومنمپیوتر یا موبایل پدیدار میواسطه کاارتباطات به

مجازی  ای که سازنده یک فضای جغرافیاییبرند و به فضای رایانهبا تکنولوژی نوین اطالعاتی در رابطه باشد، با صفت سایبر نام می

 (.2331گویند )محسنی، می است، فضای سایبرنتیک یا فضای مجازی

ای از تعاریف نمادین است که افزار نیست بلکه مجموعهای از سخت( فضای مجازی فقط مجموعه1۳۳2) 3از نگاه دیوید بل

ر در سابقه و نوظهوکنند. فضای مجازی عنوانی برای دنیایی کمای از عقاید و باورها را در قالب داد و ستد بیت رد و بدل میشبکه

توان فضای مجازی گذرد. میها در جهان نمیهای جدید ارتباطی است که بیش از دو دهه از رواج آنپیدایش و گسترش رسانهعصر 

( 2334(. دهقان )2311ها دانست )هاشمی زاده و انصاری نسب، ها و جامعه حاصل از این ارتباطرا جهان ارتباط متقابل رایانه

های های متعدد و حتی رایانهای در اندازههای مختلف رایانهرده جهانی است که شبکهمعتقد است فضای مجازی یک شبکه گست

 (.2311)موحدزاده،  کندافزارهای گوناگون و با قراردادهای ارتباطی به یکدیگر وصل میافزارها و نرمشخصی را با استفاده از سخت

کند. این ارتباط بین فرد با ان مجازی ارتباط برقرار میدر فضای مجازی در بسیاری از موارد، فرد در حریم خصوصی با جه

واسطه رایانه یا گوشی همراه صورت فرد دیگر فراهم شده است. منتهی این ارتباطات در یک موقعیت خصوصی و در تنهایی فرد به

ویق ین حریم خصوصی را تشگیرد. خصیصه خودفرمانی، هدایت و کنترل یا به عبارتی فرمان روایی فضای مجازی بر کاربر نیز امی

کند. فضای سایبر با هدف ایجاد یک جهان کامل در اطراف انسان که به نوعی امکان ورود به حریم خصوصی را فراهم کند، می

شود و با احساس آزادی عمل بیشتری، زندگی روزمره خود را دنبال ایجاد شده است. حریمی که فرد از هنجارهای اجتماعی رها می

(. فضای مجازی، مفهومی است که با اینترنت ارتباط دارد، اما با آن یکی نیست. ارتباطات مجازی قبل از 2333املی، کند )عمی

این ارتباطات و تعامالت در اینترنت ادامه یافت. اینترنت گروهی متشکل از هزاران شبکه است که از  اینترنت شروع شد و بعدها

ضه مجموعه اطالعات واحدی به کاربران یا مشتریان خود مشارکت دارند. فضای مجازی کنند و در عرپروتکل واحدی استفاده می

ها و جوامع های مجازی و جوامع مجازی تشبیه کرد، در این فضا زندگیتوان به سرزمینی مجازی دارای زندگیو اینترنت را می

                                                           
4. Kraut 

5. Young 

6. Cantov 

7. Vrooman 

8. David Bell 
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شود شود و به این جهت فضای مجازی نامیده مییواقعیت فیزیکی ندارند. با حضور فضای سایبرنتیک، مجازی جایگزین واقعیت م

ی و انتزاعی های ارتباطی، انعکاسکه حضور قابل لمس فیزیکی یا واقعیت فیزیکی ندارد، بلکه فقط در جهان الکترونیک، تکنولوژی

انی موجود را از میان بر های جغرافیایی و زمکند و در حقیقت فاصلهپذیر میها را امکاندارد. این فضا انتقال سریع و آنی داده

 (.2313)سرمدی و همکاران،  داردمی

 

 مجازي کارکردهاي فضاي

تواند هایی دارند که میهای اجتماعی در جهان عینی و واقعی، اهداف، کارکردها و نقشمجازی همچون شبکه فضایهای شبکه

هر کدام از این کارکردها بسته به نوع که شود بیان می هابعضاً مثبت یا منفی و مخرب باشد. در ذیل برخی از کارکردهای بارز آن

 :(2311)رونقی،  تواند کارکرد مثبت یا مخرب داشته باشنداستفاده می

آموزان، دانشجویان و حتی استادان های اجتماعی، طیف وسیعی از کودکان، نوجوانان، دانششبکه کارکرد آموزشی: .0

های اجتماعی مشهور صفحاتی های علمی در شبکههای اطالعاتی و سایتآن، بسیاری از بانکگیرند. افزون بر دانشگاه را در بر می

هایی توان به فراگیری زبان با عضویت در چنین شبکهها میهای آموزشی این سایتاند. همچنین از دیگر جنبهبه خود اختصاص داده

 اشاره کرد.

روند و بدیهی است که مکان ها در وب به شمار میترین سایتزدحامهای اجتماعی مجازی از پراشبکه کارکرد تجاري: .0

آورد. کاربران، تجار و های تجاری به وجود میمناسبی برای تبلیغ یا عرضه کاال و خدمات خواهد بود، ارتباط مجازی بین شرکت

را معرفی کنند و یا در معرض توانند درباره کاال یا خدمات شرکت خود نظرسنجی کنند، محصوالت خود های بزرگ میشرکت

 فروش مستقیم کاربران قرار دهند.

های اجتماعی، صفحاتی برای خود این ویژگی سبب شده بسیاری از احزاب در دوران انتخابات، در شبکه کارکرد سياسی: .9

ابات رقیب نیز بسیار به کار ها و نامزدهای انتخایجاد کنند و در آن به معرفی خود بپردازند. همچنین این فضا برای تخریب چهره

 ومرج در کشورهایهای اجتماعی به ایجاد تفرقه و هرجشود. افزون بر آن، بسیاری از کشورهای قدرتمند از طریق شبکهگرفته می

 کنند.پردازند و فضای آن کشورها را به نفع خود ملتهب میپیمان با خود میغیر هم

ت که یک جوان بتواند با هم سن و سال خود در کشورهای دیگر جهان ارتباط این قابلی . کارکرد فرهنگی و ارتباطی:2

ت ها، باورها، اعتقاداورسوم، ارزشها بتوان فرهنگ، آدابها به مکانی تبدیل شوند که در آنشود تا این شبکهمی برقرار کند، باعث

های جدید برای گسترش توان به طرح ایدهین میو آیین کشور خود را به دیگر کشورها معرفی کرد و به اشتراك گذاشت. همچن

 و درباره آن بحث کرد. جامعه پرداخت

 

 ابزارهاي مورداستفاده در فضاي مجازي

اند )کجار، تر است که به یکدیگر متصل شدهها شبکه کوچکترین شبکه جهانی کامپیوتری و دارای میلیونبزرگاینترنت: 

ای به رایانه دیگر در سراسر دنیا گویند که حجم زیادی از اطالعات را از رایانهمی« عاتیبزرگراه اطال»(. اغلب به اینترنت 2332

آموزان درصد دانش 1۳ وپرورش،وزیر آموزش(. بر اساس آخرین آمار اعالم شده از سوی 2331دهد )ساالری و سوزنچی، انتقال می

آموزان به اینترنت دسترسی درصد دانش 3۳و  را برقرار کنند دارندای که ارتباط دسترسی به اینترنت، تلفن همراه، تبلت و وسیله

 (.2311)ایسنا،  ندارند

ای، به نوعی ابزارهای فرهنگی و میانجی کنش ذهنی هستند که واسطه فرد و محیط های رایانهبازیاي: هاي رایانهبازي

 دهی رفتار او نیزهای اندیشیدن، کنترل و سازمانعامل، شیوهها خود را پدیدار کرده و در این تاند. فرد از طریق آنپیرامونش شده

بنا  .دانندای را عاملی برای افزایش حافظه، تمرکز و مدیریت اجرایی میهای رایانه(، بازی1۳۳3و همکاران ) 1بوت. کندتغییر می

کنند که برای هر فرد استفاده می« گیم»یس میلیون ایرانی روزانه از سرو 1۳« اسرا»ای های رایانهبه گفته رئیس بنیاد ملی بازی

                                                           
9. Boot 
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شود در سال جاری به بینی میسال است که پیش 23دقیقه در روز است. متوسط سن گیم در ایران  214طور متوسط بیش از به

 (.2313نیازی و همکاران، )شود سال برآورد می 31در حالی است که متوسط سن گیم در آمریکا  سال برسد؛ این 13

به معنی دیدن از راه دور است. تلویزیون و ماهواره از جمله وسایل مؤثر در فضای مجازی هستند که ارتباطات ون: تلویزی

زمان چندین شبکه را مشاهده کرد(. دیجیتالی، هم یهاتوان با تهیه آنتندر ایران می)ها با واسطه و از راه دور است ها در آنانسان

 دهند.ز وقت خود را به تماشای تلویزیون اختصاص میهای زیادی اامروزه، مردم ساعت

ها قمر مصنوعی نیز گردند که به آناند که در مداری به دور اجسامی با جرم بیشتر میها اجسامی مصنوعیماهواره ماهواره:

اسی ثباتی سیلت زایی، بیها و روابط خانوادگی، ترویج مادیت، غفاهمیت نشان دادن ارزشمبارزه با نمادهای مذهبی، بی .گویندمی

های ماهواره است. بر اساس آخرین پژوهشی که از سوی دو استاد دانشگاه با تخصص رسانه های سیاسی از آسیبو حمله به نظام

 کنندهای ماهواره استفاده میدرصد مردم ایران از برنامه 1۳انجام گرفته و نتیجه آن نیز به شکل رسمی منتشر شده، حداقل 

 (.2331و سوزنچی،  )ساالری

 های جدیای وارد زندگی اجتماعی شده است و موجب آسیبسامانه ارتباطی بدون سیم که به صورت گستردهتلفن همراه: 

های ناخواسته ها، دردسرها یا برنامهشود. در دسترس بودن دائمی ممکن است فرد را در معرض مزاحمتبرای فرد و اطرافیانش می

های روحی فرد طالب تماس شود و کارآمدی فضای موش کردن آن نیز موجب خستگی، نگرانی یا تنشزیادی قرار دهد و خا

 نفر است 11نفر  2۳۳مخابرات، ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران به ازای هر  المللیدر بررسی اتحادیه بین. ارتباطی را تضعیف کند

 (.2331)عاملی و همکاران، 

 

 شناسی تحقيقروش
ین ا است.پسر مقطع متوسطه دوم شهر بوشهر آموزان های فضای مجازی بین دانشنوشتار شناسایی آسیب هدف کلی این

زان آموپیمایشی است. جامعه آماری، شامل کلیه دانش -ها، توصیفی نوشتار به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده

ای گیری تصادفی خوشهنفر به روش نمونه 111که  باشدمی نفر 134 به تعداد بوشهرشهر دوم )پایه دهم( مقطع متوسطه  پسر

بندی ها و یک سؤال به اولویتسؤال آن به شناسایی آسیب 3۳سؤال بسته که  32انتخاب شدند. ابزار نیز پرسشنامه محقق ساخته با 

 های فضای مجازی اختصاص دارد.راهکارهای پیشنهادی برای کاهش آسیب

را  عبادی -های خانوادگی، روانی، تحصیلی، سازگاری، اعتقادیشش فرضیه است که پنج مورد اول، آسیباین بررسی دارای 

 های خود را به ترتیب از بیشترینآموزان باید پاسخکند و برای هر فرضیه، شش سؤال در نظر گرفته شده است. دانشبررسی می

ه استفاده شد. مقدار آلفای گوی« آلفای کرونباخ»برای تعیین پایایی از روش بندی کنند. رتبه 2تا کمترین تأثیر، عدد  1تأثیر، عدد 

است. از آنجا که برای تأیید روایی،  1۳/۳و تلفن همراه  13/۳ماهواره  ،11/۳تلویزیون ، 1۳/۳ای بازی رایانه، 11/۳های اینترنت 

راهکار پیشنهادی برای کاهش آثار  2۳روایی صوری است.  نفر از استادان دانشگاه قرار گرفت. ابزار دارای 2۳پرسشنامه در اختیار 

عنوان سؤال آخر برای ، آزاد استخراج شد. سپس بهبوشهرعلمی دانشگاه عضو هیئت 1۳منفی از تحلیل محتوای مصاحبه با 

محاسبه و برای آزمون  ، میانگین و انحراف معیارSPSSافزار ی ششم در پرسشنامه قرار گرفت. با استفاده از نرمپاسخگویی، فرضیه

 .گردیدای فریدمن استفاده رتبه ها از تحلیل واریانسفرضیه

 

 وتحليلتجزیه
نفر  111ای، های رایانهدرصد( به بازی 3/14نفر ) 211به اینترنت، درصد(  1/1۳نفر ) 211آموز موردبررسی، دانش 111از 

درصد( به تلفن همراه دسترسی داشتند؛ بنابراین  3/11)نفر  11۳و  درصد( به ماهواره 1/11نفر ) 211 ،درصد( به تلویزیون 1/11)

آموزان دارد. تحلیل توصیفی درصد( کمترین میزان دسترسی را در بین دانش 1/11درصد بیشترین و ماهواره با  1/11تلویزیون با )

 آموزانای کمترین آسیب را بر دانشنههای رایانشان داد که در مجموع، تلفن همراه بیشترین و بازینیز  نامههای پرسشسؤال

 پردازیم.های تحقیق میدر ادامه به بررسی فرضیه دارد.
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 .گذاردها تأثیر منفی میآموزان با خانوادهوسایل مؤثر در فضای مجازی بر ارتباط دانش اول: هفرضي

 اي فریدمن براي فرضيه اولميانگين، انحراف معيار و آزمون تحليل واریانس رتبه -0جدول 

 ميانگين رتبه انحراف معيار ميانگين گویه ها

 21/3 43/3 ۳3/23 اینترنت

 13/2 11/1 13/23 ایهای رایانهبازی

 13/1 11/3 11/21 تلویزیون

 31/1 11/3 13/21 ماهواره

 13/4 31/3 23/14 تلفن همراه

 220/2معناداري=  2درجه آزادي=  112/107خی دو=  072تعداد= 

 

 23٫13ای با میانگین های رایانهبیشترین و بازی 23/14( آمده است. تلفن همراه با میانگین 2طور که در جدول )همان

دهد که نشان می( >۳۳2/۳P) معناداری طوربه آماری آزمون بنابراین دارد؛ هاخانواده با آموزاندانش ارتباط بر را آسیب کمترین

هایشان دارند، میزان آسیب از آموزان با خانوادهگرچه همه وسایل مؤثر در فضای مجازی، آثار منفی معناداری بر ارتباط دانش

 ای است.های رایانهماهواره، تلویزیون و بازی، اینترنت بیشترین به کمترین به ترتیب تلفن همراه،

 

 .گذاردآموزان تأثیر منفی میدانش وضعیت تحصیلیوسایل مؤثر در فضای مجازی بر  :دوم هفرضي

 اي فریدمن براي فرضيه دومميانگين، انحراف معيار و آزمون تحليل واریانس رتبه -0جدول 

 ميانگين رتبه انحراف معيار ميانگين گویه ها

 31/1 11/3 11/21 اینترنت

 34/2 21/3 ۳1/24 ایهای رایانهبازی

 11/3 ۳1/4 13/21 تلویزیون

 31/1 11/4 33/21 ماهواره

 44/4 33/3 11/13 تلفن همراه

 220/2معناداري=  2درجه آزادي=  002/210خی دو=  072تعداد= 

 

 ۳1/24ای با میانگین های رایانهبیشترین و بازی 11/13( آمده است. تلفن همراه با میانگین 1طور که در جدول )همان

دهد که نشان می( >۳۳2/۳P) معناداری طوربه آماری آزمون بنابراین دارد؛ آموزاندانش وضعیت تحصیلی بر را آسیب کمترین

 میزان آسیب از بیشتریناما آموزان دارند، دانش وضعیت تحصیلیگرچه همه وسایل مؤثر در فضای مجازی، آثار منفی معناداری بر 

 ای.های رایانهاینترنت و بازی ،تلویزیون ماهواره، همراه، تلفنعبارت است از به کمترین به ترتیب 

 

 .گذاردتأثیر منفی میبا دیگران  آموزاندانش سازگاریوسایل مؤثر در فضای مجازی بر  :سوم هفرضي

 اي فریدمن براي فرضيه سومميانگين، انحراف معيار و آزمون تحليل واریانس رتبه -9جدول 

 ميانگين رتبه يارانحراف مع ميانگين گویه ها

 11/3 13/1 11/21 اینترنت

 31/2 33/1 1۳/21 ایهای رایانهبازی
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 13/1 11/1 21/21 تلویزیون

 13/1 23/3 11/21 ماهواره

 33/4 13/1 13/14 تلفن همراه

 220/2معناداري=  2درجه آزادي=  0000خی دو=  072تعداد= 

 

 ۳1/21ای با میانگین های رایانهبیشترین و بازی 13/14ه با میانگین ( آمده است. تلفن همرا3طور که در جدول )همان

دهد که نشان می( >۳۳2/۳P) معناداری طوربه آماری آزمون بنابراین با دیگران دارد؛ آموزاندانش در سازگاری را آسیب کمترین

میزان آسیب از اما دارند،  با دیگران نآموزادانش در سازگاریگرچه همه وسایل مؤثر در فضای مجازی، آثار منفی معناداری 

 ای.های رایانهتلویزیون و بازی ماهواره، ،اینترنت تلفن همراه،عبارت است از بیشترین به کمترین به ترتیب 

 

 .گذاردتأثیر منفی می آموزاندانش عبادی -وضعیت اعتقادیوسایل مؤثر در فضای مجازی بر  :چهارم هفرضي

 اي فریدمن براي فرضيه چهارمانحراف معيار و آزمون تحليل واریانس رتبه ميانگين، -2جدول 

 ميانگين رتبه انحراف معيار ميانگين گویه ها

 13/1 33/1 33/21 اینترنت

 33/2 41/1 12/23 ایهای رایانهبازی

 41/3 3 21/21 تلویزیون

 14/3 42/3 14/21 ماهواره

 14/3 11/1 ۳1/1۳ تلفن همراه

 220/2معناداري=  2درجه آزادي=  227/233خی دو=  072تعداد= 

 

 12/23ای با میانگین های رایانهبیشترین و بازی ۳1/1۳( آمده است. تلفن همراه با میانگین 4طور که در جدول )همان

دهد نشان می( >۳۳2/۳P) معناداری طوربه آماری آزمون بنابراین دارد؛ آموزاندانش عبادی -در وضعیت اعتقادی را آسیب کمترین

میزان آسیب اما دارند،  آموزاندانش عبادی -در وضعیت اعتقادیکه گرچه همه وسایل مؤثر در فضای مجازی، آثار منفی معناداری 

 ای.های رایانهاینترنت و بازی ،تلویزیون ماهواره، تلفن همراه،عبارت است از از بیشترین به کمترین به ترتیب 

 

 .گذاردتأثیر منفی می آموزاندانش وضعیت روانیمؤثر در فضای مجازی بر وسایل  :پنجم هفرضي

 اي فریدمن براي فرضيه پنجمميانگين، انحراف معيار و آزمون تحليل واریانس رتبه -2جدول 

 ميانگين رتبه انحراف معيار ميانگين گویه ها

 11/1 12/3 31/21 اینترنت

 13/2 13/3 41/23 ایهای رایانهبازی

 1۳/3 21/4 3۳/23 لویزیونت

 13/1 12/4 11/21 ماهواره

 12/4 14/3 11/13 تلفن همراه

 220/2معناداري=  2درجه آزادي=  101/220خی دو=  072تعداد= 
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 41/23ای با میانگین های رایانهبیشترین و بازی 11/13( آمده است. تلفن همراه با میانگین 1طور که در جدول )همان

دهد که گرچه نشان می( >۳۳2/۳P) معناداری طوربه آماری آزمون بنابراین دارد؛ آموزاندانش در وضعیت روانی را آسیب کمترین

میزان آسیب از بیشترین به اما دارند،  آموزاندانش در وضعیت روانیهمه وسایل مؤثر در فضای مجازی، آثار منفی معناداری 

 ای.های رایانهماهواره، اینترنت و بازی ،تلویزیون تلفن همراه،عبارت است از کمترین به ترتیب 

 

 آموزان، تفاوت معناداری بین راهکارها برای کاهش آثار منفی فضای مجازی وجود دارد.به نظر دانش فرضيه ششم:

 اي فریدمن براي فرضيه پنجمميانگين، انحراف معيار و آزمون تحليل واریانس رتبه -2جدول 

 ميانگين رتبه انحراف معيار نگينميا گویه ها ردیف

2 
های فضای مجازی به نوجوانان، آموزش آسیب

 ها و مسئوالنجوانان، خانواده
11/1 3۳/1 1۳/1 

1 
در  افراد های سالم و درگیر کردنجایگزینی تفریح

 های مثبتها و برنامهفعالیت
۳3/1 13/1 32/1 

3 
ث و حب های اعتقادی با تکیه بر دالیل وتقویت پایه

 گفتگو
31/1 13/1 24/1 

4 
های اسالمی و سازی و درونی کردن ارزشفرهنگ

 ایرانی
43/1 12/1 33/1 

1 
تقویت یکدلی و صمیمیت بین مسئوالن و 

 های جوانانها و رفع شبههپاسخگویی به سؤال
11/1 32/1 14/1 

1 
و  امنیتی -های سیاسیافزایش نظارت حوزه

 ضرورت عقلی فیلترینگ
12/3 1۳/1 42/3 

1 
 باال بردن قدرت تفکر منطقی در نوجوانان و

 جوانان برای تشخیص حق از باطل
31/1 41/1 12/1 

3 
ها و افزاری و تقویت سایتگذاری نرمسرمایه

 های پیشرفته و پرمحتوافیلم
33/4 11/1 12/4 

 11/1 3۳/1 11/1 تقویت ارتباطات منطقی و عاطفی در خانواده 1

2۳ 
جوانان و جوانان در امور مختلف کارگیری نوبه

 جامعه برای رسیدن به خودباوری
31/1 31/1 ۳4/1 

 072تعداد=  
خی دو= 

7/919 

درجه 

 3آزادي= 

معناداري= 

220/2 

 

کمترین رتبه را  12/3با میانگین  1باالترین رتبه و راهکار  11/1با میانگین  1آمده است. راهکار  (1)طور که در جدول همان

( >۳۳2/۳P)طور معناداری بندی راهکارها برای کاهش آثار منفی ناشی از فضای مجازی دارد، بنابراین آزمون آماری بهدر اولویت

 های مثبتهای سالم و درگیری افراد در برنامهدهد که تقویت ارتباط منطقی و عاطفی در خانواده، جایگزینی تفریحنشان می

عنوان امنیتی و فیلترینگ به -های سیاسی هستند. در مقابل، افزایش نظارت حوزه بهترین راهکارهای کاهش آسیب فضای مجازی

 اند.آخرین و ناکارآمدترین راهکار شناخته شده
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 گيري و پيشنهادهانتيجه
ور یک کش ماندگیها به عقبها و امکانات فراوانی دارد که نادیده گرفتن هر یک از آنها، قابلیتگرچه فضای مجازی فرصت

ای، رایانه هایها، در بین پنج وسیله مؤثر در فضای مجازی اینترنت، بازیبه دنبال دارد. طبق بررسی هایی نیزشود، آسیبمنجر می

 اند.ای کمترین آسیب را داشتههای رایانهبازی -تلویزیون، ماهواره و تلفن همراه، تلفن همراه بیشترین و 

(، 2311کش و همکاران )دشمنهای ها با یافتهآموزان با خانوادهب فضای مجازی بر ارتباط دانشنتایج فرضیه اول درباره آسی

( همسوست که استفاده از اینترنت موجب کاهش ارتباط فرد با خانواده و افزایش 2113کراوت )( و 2311منتظری و همکاران )

 شود.احساس تنهایی و افسردگی می

ادتی عباسی و سعهای آموزان با یافتههای فضای مجازی در ارتباط با وضعیت تحصیلی دانشنتایج فرضیه دوم درباره آسیب

دهند زمان زیادی از آموزان ترجیح میها دانش( همسوست. به نظر آن2334( و جانسون )1۳۳1یریتا و همکاران )(، ک2311)

های اجتماعی، رفتار اعتیادگونه و شکست در مدرسه ارتروز را صرف استفاده از کامپیوتر کنند که این باعث رشد نکردن مهشبانه

 های آموزشی محل مناسبی برای اعتیاد به اینترنت است.شود و محیطمی

(، 2314صادقی و دهقان منشادی )آموزان با ی آسیب فضای مجازی در ارتباط با سازگاری دانشنتایج فرضیه سوم درباره

(، کیریتا و 2334(، عالیخانی و همکاران )2331و رضوی ) (، درگاهی2331(، فرهمند )2333های سبحانی نژاد و همکاران )یافته

هایی از آثار مخرب همخوانی دارد. در همه موارد به گوشه (2134( و کانتوف )2111(، یانگ )2113(، کراوت )1۳۳1همکاران )

 فضای مجازی در وضعیت سازگاری افراد موردبررسی اشاره شده است.

منتظری و همکاران های آموزان با یافتهعبادی دانش-یه چهارم درباره آسیب فضای مجازی بر وضعیت اعتقادینتایج فرض

ها تلفن همراه به تزلزل ( همخوانی دارد. به نظر آن2331همکاران ) ( و آقامحمدیان و2333سبحانی نژاد و همکاران )(، 2311)

دارد و کسانی که از ماهواره  مک کرده است که تأثیر منفی بر باورهای دینیهای غیراخالقی کبلوتوث و پیامک ها و شیوعارزش

 کنند، بیشتر به باورهای دینی پایبندند.استفاده نمی

(، 2311مرادی کنگره و همکاران )های آموزان با یافتهنتایج فرضیه پنجم درباره آسیب فضای مجازی بر وضعیت روانی دانش

(، 2331(، درگاهی و رضوی )2331(، فرهمند )2333(، ناستی زایی )2333حانی نژاد و همکاران )سب(، 2311منتظری و همکاران )

(، یانگ 2113(، کراوت )1۳۳3(، جانسون )1۳۳1(، کیرتیا و همکاران )1۳2۳(، نامی و توماس )2331آقامحمدیان و همکاران )

 اند.ی مجازی بر وضعیت روانی افراد اشاره کرده( همخوانی دارد. همه موارد بر آثار مخرب فضا2134( و کانتوف )2111)

سالم و  هایطور معناداری تقویت ارتباط منطقی و عاطفی در خانواده و جایگزینی تفریحنتایج فرضیه ششم نشان داد که به

عنوان رینگ بهامنیتی و فیلت -های سیاسی های مثبت بهترین راهکار و در مقابل، افزایش نظارت حوزهدرگیری افراد در برنامه

های قبلی، چندان به راهکارهای کاهش آثار منفی اند. متأسفانه از آنجا که در پژوهشراهکار شناخته شده نیآخرین و ناکارآمدتر

 های سایر محققان میسر نشد.ی آخر با یافتهتوجه نشده، امکان مقایسه نتایج فرضیه

 

 پيشنهادها

 مجازي هاي فضايبراي ایمنی از آسيب پيشنهادها

 هایهای فضای مجازی و آموزش راههای الزم به نسل جوان: آشنا کردن جوانان، مخصوصاً دختران به آسیبآموزش مهارت 

 ها جلوگیریتواند از بروز مشکالت برای جوانان و خانوادهها به فرزندان خود میصحیح استفاده از فضای مجازی توسط خانواده

 نماید.

 ها باید آگاه باشند های اینترنت، تنها بودن فرزندان در دنیای مجازی است. خانوادهفرزندان: از آسیبها با همراهی خانواده

 فرزندان خود را در فضای مجازی به تنهایی رها ننمایند. که

 یهاایجاد فضای صمیمی در خانواده: اصل مسئله محبت باید به فرزندان آموزش داده شود تا فرزندان در مواجهه با محبت 

جعلی بیرون از خانه توان تشخیص محبت جعلی از محبت اصلی را داشته باشند. شیادان و سودجویان در دنیای خارج و بیشتر در 

 اند.های خود با قالب محبتفضای مجازی به دنبال طعمه
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 د.اه در فضای مجازی شونتوانند دچار خطا و اشتبایجاد رابطه اعتماد بین والدین و فرزندان: به دالیل مختلفی نوجوانان می 

 یهای احتمالفرزندان باید به پدر و مادر خود اعتماد داشته باشند تا در صورت بروز لغزش به اطالع والدین برسانند تا از آسیب

 بعدی جلوگیری شود.

 عینیای واقنکشاندن روابط فضای مجازی به فضای واقعی: جوانان و مخصوصاً دختران نباید روابط در فضای مجازی را به د 

 سرایت دهند و با کسانی که هیچ سابقه آشنایی در دنیای واقعی ندارند قرار مالقات در پارك، دانشگاه و... بگذارند. افراد سودجو به

 های مختلف از ایشان سوءاستفاده نمایند و مورد آزار و اذیت قرار دهند.توانند با کشاندن افراد به مکانراحتی می

 ها در سیستم و ارائه آنهای معتبر علمی، تفریحی، خبری و... و ذخیره آنهدف: شناسایی سایتهای بیپرهیز از وبگردی 

 هدف در اینترنت مانع شود، تاهای بیهدف و اصطالح وبگردیها به فرزندان جهت استفاده ایشان هم تواند از جستجوی بیسایت

 نی در امان بمانند.های فضای مجازی و اتالف وقت جوافرزندانمان از آسیب

 .مطرح نکردن اسرار خانوادگی و مشکالت زندگی خود در فضای مجازی 

 .عدم انتشار اطالعات شخصی و خانوادگی 

 

 هاي فضاي مجازيدر خصوص پيشگيري از آسيب هاپيشنهاد

 آگاه ساخت. هایی که در لوای قانون دارندهایشان را باید درباره قانون و حقوق و مسئولیتنوجوانان و خانواده 

 وپرورش با گنجاندن موارد پیشگیری در برنامه درسی با توجه به نوجوانانی که در معرض مخاطرات اجتماعی آموزش

 نماید. هستند توجه

 هزینه برای جوانان و نوجوانان جهت گذراندن اوقات فراغت در های تفریحی و ورزشی سالم و کمفراهم نمودن مکان

 محالت شهر.

 هایی که در جامعه برای جوانان وجود دارند اطالعاتی باید تشویق کرد تا درباره خدمات، تسهیالت و فرصتها را رسانه

 نمایند. منتشر

 آنهایی با موضوع فضای مجازی و بررسی معایب و مزایای ها و سریالساخت و پخش فیلم 

 اعی توسط والدین.های اجتمتشویق فرزندان و ایجاد جذابیت در نوجوانان جهت شرکت در فعالیت 

 ای جدیدتر.دقت و هوشیاری بیشتر پلیس سایبری و اقدامات پیشگیرانه مرتبط با انواع جرائم رایانه 

های ناسالم برای کودکان و نوجوانان ای سالم و جذاب جهت جایگزین نمودن بازیهای رایانهصرف هزینه جهت طراحی بازی

 توسط دولت.
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 منابع و ماخذ
(. فضای مجازی و رابطه آن با جرایم جوانان و نوجوانان در ایران. ششمین همایش ملی 2313انصاری پور، آریا و فرمانی، خسرو ) .2

 پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، دانشگاه تهران.

 اینترنت دسترسی دارند؟آموزان به چند درصد دانش(. 2311ایسنا ) .1

(. بررسی عوام مؤثر بر پرایش به ماهواره و تأثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی 2331آقا محمدیان، حمیدرضا و افهمی، بنفشه ) .3

 .13-13(، صص 1)3مردم شهر مشهد. مطالعات تربیتی و روانشناسی، 

غرب تهران. فصلنامه  1عوامل مؤثر بر آن در ساکنان منطقه (. اعتیاد به اینترنت و 2331درگاهی، حسین و رضوی، سیدمنصور ) .4

 .111-111(، صص 3)1پایش، 

آموز و های فضای مجازی بر قشر دانشبررسی آسیب (.2311)احسان و ساعد، یاسر ، حسین؛ عبداله زاده ،کشدشمن .1

ی موزشآهای احمایت انجمن ها و گروهسومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی، اصفهان، دبیرخانه دائمی کنفرانس ب .دانشجو

 ر.های کشو دانشگاه

 .41-13(، صص 2)2های اجتماعی مجازی در عصر جهانی شدن. (. کارکرد شبکه2331رحمان زاده، علی ) .1

 یتیو علوم ترب یو جهان در روانشناس رانیا نینو یکنفرانس پژوهش هاشناسی فضای مجازی. (. آسیب2311رونقی، مرضیه ) .1

 ی.وم اجتماعحقوق و عل

 آموزاندانش زندگی سبک بر مجازی فضای (. تأثیر2311ریحانی شیروان، معصومه؛ افشین، جواد و خوش آینه، قنبر علی ) .3
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