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 -5دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ایران.
 -1استاد گروه جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ایران.
 -5استاد گروه جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ایران.

چکیده
این پژوهش با هدف مطالعه جامعه شناختی استفاده از فضای مجازی و تاثیر آن بر کجرروی
اجتماعی در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شرهر کرمانشراه در سرال تحصریلی  39-33برا
استفاده از روش تحقیق پیمایشی انجام گرفت .جامعه آماری تحقیرق شرام همره دانرشآمروزان
متوسطه دوره دوم شهر کرمانشاه است که حجم نمونه آن شام  585نفر است که برا اسرتفاده از
فرمول کوکران محاسبه گردیده است .روش نمونه گیری تصرادفی ببقرهای و ابراار گرردآوری
ابالعات پرسشنامه محقق ساخته است .تحلی دادههای تحقیق نشان میدهد که بیشرترین مردت
زمان استفاده روزانه از فضای مجازی بین یك تا سه سراعت ( )%49/88و کمتررین مردت زمران
استفاده از فضای مجازی بیش از پنج ساعت ( ،)%5/55بیشرترین مردت زمران اسرتفاده سرازنه از
فضای مجازی بین یك تا دو سال ( )%33/58و کمترین مدت زمران اسرتفاده از فضرای مجرازی
بیش از چهار سال ( )%6/89بوده است؛ به بوری که بیشرترین نروا اسرتفاده از مجرازی مجرازی
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ارتبابی ( )%38و کمترین نوا استفاده از فضرای مجرازی شرناختی ( )%3/99باشرد .نترایج دیگرر
نشان داد در اولویت بندی مولفرههرا ی کجرروی اجتمراعی ،میر بره آسرین رسراندن بره امراکن
عمومی بیشترین مقدار و تماشای فیلم و تصاویر غیرمجاز اسالمی کمترین مقدار را داشرته اسرت
و بین متغیرهای نروا اسرتفاده و میراان اسرتفاده از فضرای مجرازی و کرج روی اجتمراعی رابطره
مستقیم و معنی داری وجود دارد.
واژههای کلیدی :کجروی اجتماعی  ،فضای مجازی ،نوا استفاده ،میاان استفاده ،دانش
آموزان متوسطه دوره دوّم.
مقدمه و بیان مسأله
ویژگیهای ارتباط از بریق کامپیوتر و امکاناتی کره شربکه اینترنرت بررای ایجراد ارتبابرات
فراهم می آورد ،از یك بف و از برف دیگر افاایش روز افاون کاربران این شبکه و جرذابیت
برقراری این نوا ارتباط ،همگی نشانههای پیدایش صرورتبندی جدیردی از تعرامالت اجتمراعی
است .فضای مجازی که به واسط ایجاد این ارتبابات ،شک میگیرد ،کارکردهایی دارد که بره
نظر میرسد برخی از آنان با کارکردهای فضای شهری هم همپوشرانی داشرته باشرند کره ایجراد
برقراری تماس و رابطه با دیگری از ان جملره اسرت (سراروخانی .)155 :5535 ،بنرا برر تعریرف
دیوید ب
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( )1885فضای مجازی مجموعهای از تعاریف نمادین را شام میشود کره شربکهای

از عقاید و باورها را در قالن داد و ستد بیت رد و بدل میکننرد .فضرای مجرازی در واقر نرامی
است که تعداد بی شماری از کاربران امروز فنراوریهرای جدیرد ارتبرابی و ابالعراتی را دربرر
میگیرد ،این نام نخستین برار در  5389توسرط ویلیرام گیبسرون در رمران نورومانسرر ابرداا شرد
(هولما .)1883 ،در ک منظور از فضای مجازی ،فضایی است که به تب وجرود اینترنرت ایجراد
شده و شبکههای متعدد و مختلف اجتماعی اعم از فری

بروت ترا ترانگو و وایبرر و  ...را در برر

میگیرد .جاذبه حضور در فضای مجازی و هیجان ایجاد شده در این فضا بررای کراربران باعر
شده تا خی عظیمی از جوانان و نوجوانان به جرای تعامر رو در رو برا همسرازن و دیگرر افرراد
اجتماا ،تعام در فضای مجازی را برگاینند .ایرن انتخرا بره تردریج تجربره در جمر برودن و
1-David Bell
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تعام رو در رو را از کاربران گرفته و زمینه ساز تغییرات رفتاری و نگرشری در آنران مریشرود.
فضای مجازی مبتنی بر اینترنت با برخورداری از ویژگیهای منحصرر بره فرردی نظیرر دسترسری
آسان ،سهولت استفاده ،گمنامی کاربران ،هاینه پایین و نبود احساس شررم در تعامر حضروری
در سالهای اخیر به یکی از پرنفوذ ترین و یا به بیانی به رایج تررین کانرال ارتبرابی و ابالعراتی
در بین جوانان و نوجوانان بدل شده است .با وجرود آثرار و خردمات بری بردی و سرودمند ایرن
پدیده نو ظهور ارتبابی و ابالعاتی برای جامعه بشر ،تبعات و آثار سوء و زیانبراری هرم بره برار
آمده است به عنوان مثال بر اساس یافتههای پژوهشری منتظرقرامم و شاقاسرمی ()5584؛ هاشرمی
()5588؛ ابراهیمرری()5583؛ علیررااده و ایررادی()5538؛ یاسررمی نررژاد ،آزادی و امررویی ()5538؛
اکبررری()5538؛ رحیمرری()5538؛ عرراملی و حسررنی()5535؛ تامپسررون ()5333؛ یانرر( ()5338؛
ونر(  ،لرری و چنر()1885( ،؛ میلرروارد برراون ()1889؛ ینرر( و تونر()1889(،؛ نلرروا و انانررد
()1885؛ چك و لیون(()1889؛ چی هون( و همکارانش ()1883؛ گوسرتا و مرش ()1551؛ و
 ...اینترنرت و فضرای مجرازی در بره چرالش کشرراندن ارزشهرای خرانواده؛ ایجراد شرکاف بررین
فرزندان و والدینشان ،تضعیف پیوندهای اجتماعی و ایجراد انراوای اجتمراعی در برین کراربران،
زیر پاگذاری بسیاری از ارزشهای اجتماعی ،بازمانی کاربران از فعالیرتهرای ارزشرمند روزمرره
نظیر ارتبابات اجتماعی ،خوا

و اعتیراد بره ایرن فضرا و پرایین آمردن کیفیرت زنردگی ،ایجراد

گرایش به خشونت و تمای به مباح

وقیح و کاهش ارتباط مناسن با والدین و در ک تهدیرد

امنیت اجتماعی را سبن شده است.
از آنجا که کجروی اجتماعی را میتوان ناهمنوامی با هنجارها یا مجموعه هنجارهای معینری
تعریف کرد که توسط تعداد قاب مالحظهای از مردم در اجتماا یا جامعره پذیرفتره شرده اسرت
(گیدنا .)558 :5586 ،در یك تعریف سنتی از کجرفتاری گفته میشود کره« :هرر نروا رفتراری
است که با هنجارها یا مقررات گروه همنوایی نداشته باشد» (صدیق سروستانی .)1 :5583 ،بنرابر
تعاریف فوق ،پ

بسیاری از رفتارهایی که توسرط نوجوانران و جوانران کراربر فضرای مجرازی

انجام میشود را میتوان در زمره مصادیق کجروی اجتماعی قرار داد ،برر همرین اسراس هردف
اساسی این پژوهش مطالعه تاثیر استفاده از فضای مجازی بر میاان کجروی اجتماعی بین دانرش
آموزان دبیرستانی است تا مشخص گردد که استفاده از فضای مجازی تا چره حرد در ترغیرن و
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گرایش دانش آموزان کاربر فضای مجازی به کجرویهای اجتماعی موثر است؟ آیا کراربرانی
که بیشتر در فضای مجازی هستند گرایش بیشتری به کجروی اجتماعی دارند؟
اگررر ایررن تعریررف کرره« :هنجارهررا نشرران دهنررده بایرردها و نبایرردها در زنرردگی اجتمرراعی
هستند»(گیدنا ،)56 :5586 ،را بپذیریم از آنجا که فضای مجازی در بسیاری از بسترهای تعامر
اجتماعی ،دارای هنجارهای خاص خود است پ

بایدها و نبایدهای دنیا واقعی و مجازی با هرم

متفاوت خواهد بود .اگر چه در بعضی از بسترهای تعاملی فضای مجرازی ،تعامر در چرارچو
هنجارهای بازتولید شده دنیای واقعی شک میگیرد در واق هنجارهای دنیای واقعری در شرک
دادن به کنشها و تعامالت اجتماعی دنیای مجازی نقش دارند و بالعک

در دنیرای واقعری هرم

شاهد بازتولید هنجارهای فضای مجرازی هسرتیم .بنرابراین بسریاری از رفتارهرایی کره در دنیرای
مجازی کجروی محسو نمی شوند به دلی بازتولید همان رفتار در دنیای واقعی ،عامالن رفتار
احساس کجروی ندارند و آن را کجروی قلمداد نمی کنند در نتیجه بسریاری از رفتارهرایی کره
بر مبنای هنجارهای دنیای واقعی کجروی محسو میشود در دنیای مجازی کجروی محسو
نشد ه و بی فرایندی در دنیای واقعی بازتولید شده و زمنیه ایجراد کجرروی در دنیرای واقعری را
فراهم مینمایند .در واق بر اساس نظریه دو جهانی ،زندگی فرد در دو جهران مجرازی و واقعری
گاه فرد را از تفکیك و تمیا این دو جهان عاجا میسازد در نتیجه به دلی عادت ،رفترار فضرای
مجازی را در دنیای واقعی و بالعک

رفتار فضای واقعی را در فضای مجازی انجرام مریدهرد و

حاص آن تسری برخی از هنجارهای دنیای مجازی در دنیای واقعری اسرت کره از منظرر دنیرای
واقعی کج رفتاری محسو میشود.
برای مثال ،نتایج یك پژوهش (تاریوردی5585 ،؛ به نق از منتظرقامم و شاه قاسرمی:5584 ،
 )555نشان میدهد که جوانان ایرانی در مواجهره برا عقایرد دینری مخرالف در اتراقهرای چرت،
تحم بیشتری در مقایسه با تعامالت در جهان واقعی از خود نشان میدهند .عالوه بر ایرن ،چرت
مح برابریهاست ،با کمی چشم پوشی میتوانیم مدعی شویم که جایگاه برفین گفرت و گرو
در ارتبابات مجازی برابر است .همچنین ،ایرانیان به سؤازت حساسیت برانگیا در مورد روابرط
جنسی -در اینترنت خیلی راحت تر از فضای واقعی پاسرخ مریدهند.زمینره برقرراری ارتبراط در
محیط مجازی نیا ،به دلی عدم حضور فیایکی ارتباط گران این امکان را در اختیرار افرراد قررار
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میدهد که شیوه خوداظهاری خود را تعیین کنند .به این ترتین نمایش بسیاری از ویژگیها کره
در ارتبابات کامپیوتری جاذبه ساز است میتواند در تعام رودررو مردود شمرده شود (دهقران
و نیکبخش .)14 :5583 ،مواردی از این دست بیانگر شک های ویژه هنجارهرای خراص فضرای
مجازی است که با هنجارهای دنیای واقعی تفاوت دارند ،اما به عنوان هنجارهای مختص فضرای
مجازی مورد استقبال و تأیید کاربران قررار مری گیررد ،هرچنرد کره برا معیارهرای دنیرای واقعری
متفاوت باشند .در این موارد فضای متفاوت دنیای مجازی منجر به پذیرش هنجارهرایی متفراوت
از دنیای واقعی میشود .در این پژوهش هدف اساسی تعیرین اثرر اسرتفاده از فضرای مجرازی برر
کجروی اجتماعی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شرهر کرمانشراه بروده و اهرداف اختصاصری
عبارت بودند از تعیین رابطره برین میراان و نروا اسرتفاده از « فضرای مجرازی» برا میراان و انرواا
کجرویهای اجتماعی در بین دانش آموزان است.
فرضیههای تحقیق نیا عبارتند بودند از
 -5بین نوا استفاده از فضای مجازی و کجروی اجتماعی دانش آموزان مورد مطالعه رابطره
وجود دارد.
 -1بین میاان استفاده از فضای مجرازی و کجرروی اجتمراعی دانرش آمروزان مرورد مطالعره
رابطه وجود دارد.
مبانی نظری
تئوریهای فضای مجازی
کنش ارتباطی
قب ازپرداختن به نظریه کنش ارتبابی هابرماس ،ابتدا به حوزه عمومی مرورد نظرر هابرمراس
پرداخته میشود .حوزة عمومی مورد نظر هابرماس فضایی است که درآن فضرا ،افرراد بره شریوه
عقالنی بتوانند به بح

بپردازند ودراین بح

به توافقی برسند وافراد دراین محیط هرا بتواننرد بره

بور برابر شرکت کنند ،قدرت دراین بح ها دخالتی ندارد ،هر موضوعی بتوانددر این بح ها
مطرح شود ،دراین بح ها افراد بتوانند مسام خصوصری خرود را مطررح کننرد ،ایرن بحر هرا
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همیشه باز است و همیشه می توان به آن رجروا کررد ودربرارة آن بحر

کررد (پیروزی:5543 ،

.)31
پ

محیط اینترنت این فضا را فراهم کرده وشرایط حوزه عمومی مورد نظر هابرمراس را ترا

حدودی دارا می باشرد ،حروزه عمرومی هابرمراس عرصره ای اسرت کره درآن افرراد بره منظرور
مشارکت در مباح

باز وعلنی گرد هم می آیند وکرنش ارتبرابی از بریرق بیران وگفرت وگرو

تحقق می یابد .در فضای محیط های تعاملی اینترنت بحر

«شررایط آرمرانی سرخن» مرورد نظرر

هابرماس تحقق می یابد و می توان آن را بدین گونره مطررح کررد :هابرمراس معتقرد اسرت کره
نیازهای اساسی یا اصی معینی وجود دارد که تمامی افراد کامالً آزاد آن ها را دارند واین نیازهرا
توسط هرک

که صمیمانه وارد یك گفت وگوی عملی شود ضرورتاً کشرف خواهرد شرد .برا

توجه به این که در محیط اینترنت علی الخصوص در محیط تعاملی اینترنت افراد به راحتری مری
توانند نیازهای خود را مطرح کنند واین برح نیازها باع شک گیری یك فضای گفرت وگرو
و مباحثه شده و در این مباحثه افکار جدیدی شک می گیرد ،هابرماس مریافاایرد روابرط میران
گوینردگان و شرنودگانی کره از ترروان ارتبراط برخوردارنرد ،موجرن مرریشرود ترایکی دیگررر از
کارکردهای گفتار که همان شیوه یا همان کاربرد زبان عادی تلفیق شده است وارد عم گرردد
و در کاربرد توصیفی زبان هر گفتار کنش نوعی در بردارنده قول صرمیمیت یرا صرداقتی اسرت
که با آن من گوینده احساسات،نیازها ونیتهای درونیم را برای شنونده ابراز مری کرنم ،درسرت
در همین بعد است که گفتار شنونده را به دنیای درونی احساس ها و انگیاه های من وهمین برور
به ارزیابی صحت گفتههای من میکشاند (پیوزی.)31 :5543 ،
محیطهای شبه تعاملی
محیط های شبه تعاملی ،به محیط هایی میگویند که کاربر نمی تواند در آن محیط ها ارتبراط
دو برفه برقرار کند ،مثر انرواا صرفحات و در اینترنرت کره جهرت ترأثیر ایرن محریط هرا برر
ارزش های خانواده و ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر از تئروری هرای ارتبراط جمعری اسرتفاده
میشود که البته ممکن است برای محیطهای تعاملی نیرا بکرار رود (امیردوار و صرارمی:5585 ،
.)89
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بر اساس نظریه کنترل اجتماعی هیرشی ،عاملی که باعر

جلروگیری از رفتارهرای انحرافری

نوجوانان و جوانان می شود ،پیوند اجتماعی است .به اعتقاد هیرشی ،پیونردهای اجتمراعی دارای
چهار عنصر اصلی دلبستگی ،تعهد ،مسئولیت و اعتقاد است .ضعف هر یرك از چهرار عنصرر در
فرد می تواند موجن بروز رفتارهای انحرافی او شود.
الف) وابستگی :کسانی که به دیگران وابستگی و عالقه ای ندارنرد ،نگرران ایرن نیسرتند کره
روابط اجتماعی خود را به خطر اندازند و به همین علت بیشرتر احتمرال دارد کره مرتکرن رفترار
انحرافی شوند .وابستگی در حقیقت نوعی قید وبند اخالقری اسرت کره فررد را ملرام بره رعایرت
معیارهای اجتماعی می کند .مانند وابستگی فرزندان به والدین ،اقوام نادیك،دوستان و معلمان.
) تعهد :بدین معنا هر چه فرد خود را به قیود اجتماعی متعهد میدانرد از قبرول مخرابرات
پرهیا میکند .به عنوان مثال هر چقدر میاان تعهد فرد نسبت به خانواده ،شرغ  ،دوسرتان و غیرره
کمتر باشد ،احتمال ارتکا رفتار انحرافی بیشتر خواهد بود.
ج) درگیری (مشغولیت) :میاان مشغول بودن فرد به فعالیت های گونراگون اسرت کره باعر
میشود برای کار خالف وقت نداشته باشد کسانی که مشارکت مداوم در فعالیت های زنردگی،
کار ،خانوادگی و غیره ندارند و بیکارند ،فرصت بیشتری برای انحرراف دارنرد (کروهن:5548 ،
.)13
د) باور و اعتقاد :میاان اعتباری است که فرد برای معیارهای قرراردادی اجتمراا قایر اسرت
وباع

می شود در حالی که می تواند ببق می خود از آن ها تخلف کند پرای بنرد بره آن براقی

بماند .مانند باور به نیکو کاری یا حسن شهرت در بین خرانواده و همرازن .بنرابراین اگرر فرردی
اعتقاد قوی به ارزشها و اصول اخالقی یك گروه نداشته باشد یا به این ارزشهرا وفرادار نباشرد
احتمال گرایش وی به رفتار انحرافی بیشتر خواهد بود (کوهن.)16 :5548 ،
نظريه روان کاوی
این نظریه اعتیاد را در آسینهای دوره کودکی و در ارتبراط برا صرفات شخصریتی معرین برا
اختالزت دیگر و آمادگی های روانشناختی ارثی در نظر مری گیررد .در ایرن زمینره سرو ()5339
الگوی آمادگی -استرس را مطرح می کند .بعضی افراد به علت عوام گونراگون ممکرن اسرت
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آمادگی بیشتری را برای اعتیراد بره یرك چیرا مرثال الکر  ،هررومین ،قماربرازی ،خریرد کرردن،
بازی های رایانه ای و بازخره اینترنت داشته باشد .اگرچه بعضی از این افراد ممکن است در تمام
عمر به چیای معتاد نشوند ،اما اگر عوام استرس زا در زمران معرین آن هرا را تحرت فشرار قررار
دهد،ممکن است به اعتیاد روی بیاورند .بنابراین اگر ترکین مناسبی از زمران  ،شرخص و واقعره
فراهم شود ،فرد ممکن است به اینترنت معتاد شود (اسلوین.)88 :5585 ،
نظريه رفتاری
این نظریه براساس مطالعات بی .اف .اسکینر و براساس شربی سازی کنشگر تکیه دارد ،کره
در آن شخص رفتار معینی را انجام می دهد و برای انجام این رفترار پراداش دریافرت مری کنرد و
تقویت می شود .اگر فرد یاد بگیرد که چیای مانند اینترنت می تواند برای او شرایطی فراهم کند
که از واقعیت فرار کند ،احتمازً در آینده نیا به این کار مبادرت خواهد ورزید .ایرن کرار بررای
او عام تقویت کننده خواهد بود و به صرورت چرخره ای عمر کررده و باعر

افراایش رفترار

خواهد شود .براون و همکاران ( )5383با توجه بره اصرول تقویرت مثبرت کره در نظریره شرربی
شدن فعال مطرح است .پ

از بررسری  15برازی ،بره ایرن نتیجره حاصر رسریدند کره براحران

بازیهای رایانهای به اصول شربی کردن توجه داشتهاند و در جریان یرادگیری برازی دسرت بره
تقویت و پاداش بازیگران میزنند (آزادارمکی و امامی.)15 :5585 ،
نظريههای کجروی
دورکیم
دورکیم در راستای تبیین کجروی و قانون گریای معتقد است ،هنگامی که آرزوهای انسان
با امکان تحقق آنها هماهن( نیست ،فشارها موجد رفترار انحرافری نیرومنردتری مریشروند .وی
موقعیتهای گوناگون از جمله رکود ناگهانی ،رونق ناگهانی و تغییرات سری را عنروان مریکنرد.
مقصود او این بود که در این شرایط فرد آرزوهایی میکند که اگر رسیدن به آنهرا غیرر ممکرن
نباشد ،بسیار مشک است .دورکیم عقیده دارد کجروی و قانون گریای ناشی از رکود ناگهرانی
است ،زیرا وضعیتهایی از قبی دسته بندیهای مجدد شک مریگیررد کره ناگهران افررادی را در
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موقعیتی پایین تر از قب قرار میدهد ،سپ

ززم است از درخواستهای خود بکاهنرد و نیازهرای

خود را محدود کنند و یاد بگیرند که خود را بیشتر کنترل کنند ،اما جامعه نمی تواند بی درنر(
این افراد را با شرایط تازه سازگار کند و به آنها خودسرکوبی را بیاموزد که هنوز بره آن عرادت
نکرده اند .به این ترتین با شرایطی که بر آنها تحمی شرده اسرت سرازگار نمری شروند .بره نظرر
دورکیم رونق اقتصادی هم مانند رکود اقتصادی میتواند پیامدهایی داشته باشرد ،بره ویرژه اگرر
تغییر شرایط بالندگی اقتصرادی ناگهرانی باشرد .تصرور مریشرود حالرت ناگهرانی ایرن تغییررات
گسترده ،آرزوها را فراتر از امکان تحقق آنها میبررد و ایرن هرم باعر

مریشرود دسرتگاه نظرم

دهنده جامعه با مان روبرو شود (کوزر ،روزنبرگ.)935-939 : 5584،
مارکس
به زعم کارل مارک

بیشتر باهکاریها و رفتارهای قرانون شرکنانه بره وسریله ببقرات پرایین

انجام می شود و این نه به دلی تمای و عل روانشناختی مربوط بره فقررا و ببقرات پرایین اسرت
بلکه به علت محدودیتهایی است که از بریق ببقه ی مسرلط برر ابراار و نهادهرای قردرت برر
ببقات پایین و فقرا اعمال می شود .به زعم ایرن نظریره وجرود تضرادهای گسرترده در جامعره و
ببقاتی شدن انسانها ،باع

می شود تا افراد ببقه پایین دچار از خود بیگانگی شروند و از خرود

بیگانگی که به معنی احساس از دسرت دادن کنتررل برزنردگی اجتمراعی اسرت احتمرال اعمرال
قانون گریاانه را برای فرد فراهم میآورد که به بور جبری انجام می شرود .از نظرر مرارک

در

چنین فرآیندی افراد فقیری که دچار از خود بیگانگی میشوند به احساس پروچی ،بری قردرتی،
بیااری از خود ،بی اعتمادی و خشونت میرسند که پیامد چنین وضعیتی باع

اخالق زدایری و

بی توجهی به ارزشهای هنجار بخش جامعه میشود .تا جایی کره افرراد ببقره پرایین و فقیرر بره
انکار ارزشهای اساسی جامعره ،هنجارهرای اجتمراعی و اسرتانداردهای تثبیرت شرده رفترار مری
پردازند (احمدی )38-33 :5584 ،زیرا جهت گیری قوانین و نظام وضر آن را بره خرود نسربت
نمی دهند و با قوانین هنجاربخش به عنوان بیگانه برخورد میکنند.
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رکلس
از نظر رکل  ،فشار خارجی کنترل اجتماعی غیر رسمی اسرت کره یرك گرروه برر اعضرای
خود وارد می سازد .این کنترل شام انتظاراتی است که گروه از اعضا در ایفرای نقشرهای مقررر
دارد و نیا رعایت همه قوانین ،ضوابط و هنجارهایی است که سبن باز رفتن ارزش و مقرام فررد
ناد گروه میگردد.
فشررار داخلرری اجرراای خررود هسررتند کرره برره شررخص قرردرت و انگیرراه مقاومررت در مقاب ر
محرتهای کجروی ،که خواه ناخواه زمانی آن را تجربه خواهد کرد ،میدهد .معموزً ترکیبی
از کنترلهای داخلی و خارجی بکار میروند تا فرد را از فعالیت در راههای انحرافی براز دارنرد.
هنگامی که این کنترلها نتوانند بر روی یك فردی اعمرال شروند ،کجرروی کره نتیجره شکسرته
شدن کنترلهای معمولی است پدید میآید(سخاوت.)65 :5585 ،
هیرشی
هیرشرری در دو تحقیررق خررود ( ،)5363-5348نرروعی الگرروی کنترررل اجتمرراعی را ارامرره داده
است ،الگویی که گاه نیا با نام نظریه پیونرد از آن یراد مریشرود و پیردایش کجرروی را معلرول
ضعف همبستگی در گروهها و نهادهای اجتماعی و نیا تضعیف اعتقادات و باورهای موجود در
جامعه مریشرمرد .از نظرر هیرشری ،افرراد از لحراج درجره قبرول ارزشهرا و هنجارهرای جامعره
متفاوتاند .این تفاوتها به میاان پیوستگی افراد با نظرام اجتمراعی بسرتگی دارد .از نظرر او برین
پیوند با نظام اجتماعی و اعتقاد به مشروعیت اخالقی رابطرهای وجرود دارد و اعتقرادات فررد نیرا
متأثر از پیوند با مدرسه ،خانواده و جامعه است .با سست شردن ایرن پیونرد ،از شردت اعتقرادات
کاسته میشود( .فرضیه شماره یك ارتباط نگرش به قانون و قانون گریای) اعتقاد فرد برا پیونرد
فرد به والدین آغاز میشود و از بریق پیوند با مدرسه و جامعه افاایش مییابد .به عبارت دیگر،
بین میاان پیوند با نظام اجتماعی و اعتقاد به مشروعیت قوانین جامعه رابطهای وجرود دارد و ایرن
دو از یکدیگر جداییناپذیرند.
هیرشی معتقد است ،انسانها اگر بر اثرر برخری از علقرههرای (پیونردها) اجتمراعی نمریبرود،
گرایش به رعایت قوانین نداشتند و ملام نبودند بره آنهرا احتررام گذارنرد .بردین سران مریتروان
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دریافت که کجرفتاری نوجوانران نره تحرت ترأثیر انحصراری نامسراعدترین محیطهرا اسرت و نره
برخاسررته از کانونهررای از هررم پاشرریده ،زیرررا تمررام وابسررته برره شرردت و ضررعف عالمررق و روابررط
گوناگون اجتماعی است (گسن.)565 :5548 ،
مرتون
به نظر مرتون ،جوام صنعتی جدید بر توفیقات مادی در زندگی تأکید دارند کره بره شرک
انباشت ثروت و تحصیالت علمری ،بره عنروان مهمتررین اهرداف زنردگی شخصری و معیارهرای
منالتی تجلی می کنند .دستیابی به این اهداف مقبول اجتماعی نیاز به اباارهای مقبرولی هرم دارد
که البته از دسترس جمعی از افراد جامعه خرارج اسرت؛ یعنری جامعره بروری سراخت یافتره کره
ببقات فرودست فرصتهای کمترری بررای تحقرق آرزوهرای خرود دارنرد .در نتیجره چرون ایرن
اهداف به آرمانهای اصرلی زنردگی همره افرراد (فقیرر و غنری) تبردی شرده ،آن کر

هرم کره

دسترسی به اباارهای مشروا ندارد تحت فشار جامعه بررای دسرتیابی بره آنهرا از ابراار نامشرروا
استفاده میکند (صدیق سروستانی .)51 :5583 ،بنابراین مرتون عدم دستیابی مشروا بره اهرداف
را عام کجرفتاری و قانون گریای آنها میداند (وندر زندن.)558 :5336 ،
دیوی  5و ستاز ،1از این نظریه مرتون نتیجره مریگیرنرد کره« :ببرق انتظرارات آنهرا احتمراز
ببقات پامینتری کارگری ،انحراف و قانون گریای بیشتری داشرته باشرند .ایرن گرروه هرر روز
تصویر شکوهمند کازهای مادی را در وسای ارتباط جمعی میبینند؛ اما دستیابی بره آمروزش و
راههای ارتقاء برای کسرن پرول بره منظرور خریردن آن کازهرا بررای آنهرا امکرانپرذیر نیسرت
(رفی پور.)15 :5583 ،
کوهن
فرض اصلی کوهن در تبیین قانون گریای و کجرفتاری بر ایرن اسرت کره افرراد منحررف و
باهکار ،آرمانها و اهداف مقبول اجتماعی فرهن( جامعه را پذیرفتهاند؛ ولی به علت شکسرت و
1- Davis.
2- Stasz.
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یا عدم فرصت مناسن و کرافی بررای دسرتیابی بره اهرداف مقبرول و پسرندیده اجتمراعی ،دچرار
محرومیت شده و لذا آرمانهای موفقیرت و اهرداف مقبرول و مترداول در جامعره را برا ارزشرها و
هنجارهای دیگری برای بدست آوردن منالت و وجهه جرایگاین مریسرازند و در نتیجره خررده
فرهن( باهکاری بوجود میآید (محسنی تبریای.)85 :5585 ،
کوهن مدعی است که فرزندان ببقات فرودست که مثر دیگرر هرم سرن و سرازن خرود از
ببقات متوسط جامعه به مدرسه میروند و در آنجا در رقابت با همکالسان ببقرات برازتر خرود
در میمانند ناکام و تحقیر میشوند و می بازند .بره نظرر کروهن ،ایرن فرزنردان شکسرت خرورده
محروم از مدارس ،مروج ارزشهرای ببقرات برخروردار بره همسرایگیهرای محرروم خرود براز
می گردند و بررای جبرران ناکرامی خرود در رقابرت بررای دسرتیابی بره منالرت ،خررده فرهنر(
باهکاریای تأسی

می کننرد کره نظرام ارزشری آن درسرت نقطره مقابر نظرام ارزشری ببقرات

برخوردار و فعالیت و رقابت در آن برای آنها ثمربخش است (صدیق سروستانی.)55 :5583 ،
از نگاه کوهن ،ناهمسازی اهداف و اباار مورد نظر مرتون بره خرودی خرود ،بره کجرفتراری
نخواهد انجامید ،جا اینکه متغیر مداخله گرری چرون سررخوردگی و ناکرامی منالتری بره معادلره
اضافه شود کروهن مری گویرد شرکاف برین اهرداف و ابراار بره واسرطه ناکرامی منالتری موجرن
کجرفتاری میشود.
ساترلند
5

نظریه پیوند افتراقی ادوین ساترلند  ،مشهورترین نظریه از مجموا نظریههرای جامعرهپرذیری
یا یرادگیری در مباحر

کرجرفتراری اجتمراعی اسرت (صردیق سروسرتانی .)98 :5583 ،ادویرن

ساترلند بر این اعتقاد بود که رفتار انحرافی و قانون گریاانه از بریق «معاشرت اغیرار» برا «پیونرد
افتراقی» یعنی داشتن روابط اجتماعی با انواا خاصی از مردم مانند «تبهکاران» آموخته مریشرود.
او میگوید :برای آنکه شخص ج نایتکار شود ،بایرد نخسرت بیراموزد کره چگونره جنایرت کررد
(کومن.)544 :5586 ،

1 . Edwin Sutherland
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نکته اصلی نظریه ساترلند این است که رفتار غیر قانونی از بریرق کرنش متقابر برا دیگرران
آموخته می شود .افرادی که به قانون گریای دست می زنند در «انتقال فرهنر(» خرود ،نره تنهرا
تکنیکها و چگونگی انجام رفتار تخلف آمیا را می آموزند ،بلکه انگیراه ،سرامق و توجیره رفترار
تخلف آمیا را نیا منتق می کنند .افراد به این علت کجرفتار مریشروند کره تعرداد ارتبراطهرای
انحرافی آنان بیش از ارتباطهای غیرانحرافیشان است .این تفراوت تعامر افرراد برا کسرانی کره
ایدههای کجرفتارانه دارند نسبت به افرادی که از ایدههای همنوایانه برخوردارند (یعنری ارتبراط
بیشتر آنان با کجرفتاران یا ایدههای کجرفتاری) علرت اصرلی کرجرفتراری آنهاسرت .سراترلند
تأکیرد مرری کنررد نمونرره ایررن رفتررار را مری ترروان برره صررراحت در ادارات دولترری ،در گمرررگ و
بخصوص در رفتار مأموران شهرداری مشاهده نمود ولی حتی نمونههرای جالرن ترری از انتقرال
فرهن( را می توان از مشاهده رفتار اربا رجوا در مراکا دولتی دریافت(صداقت53 :5589 ،
– .)54
شاو ومك کی جامعه شناسان دانشگاه شیکاگو در بی نیمه اول قرن بیستم گراارشهرایی را
فررراهم آوردنررد کرره میرراانهررای اعمررال غیررر قررانونی و جرررم را در شرریکاگو توصرریف نمرروده و
فرآیندهایی را که بی آن ارزشها و سرنتهرای باهکارانره و مجرمانره را توسرعه و ترداوم مری
بخشید مورد بح

قرار دادند .کار آنها به تحقیقی درباره میراان باهکراری در شرهر شریکاگو و

 18شهر دیگر آمریکا در یك دورة زمانی بیش از  58سال منتهی گردید .ایرن مطالعره همچنرین
در بی اواسط دهۀ  5368مورد تجدید نظر قرار گرفت (صداقت.)95 – 99 :5589 ،
شاو و مک کی
مطالعات شاو و مكکی ( ،)5391عمدتاً تحت تأثیر اصول محیط شناسی انسانی کره پرارت
بیان نموده بوده قرار گرفت .آنها رهیافت بومشناسی نظریه بیسرازمانی اجتمراعی را زمرانی کره
نسبت بیشتری از انحرافات و کجرفتاریها در محلههرای خاصری از شرهر را داده برود ،توسرعه
دادند (کانتیلون و دیگران.)511 :1885 ،
شاو و مكکی ،اصطالح منطقه باهکاری را ابرداا کردنرد و مریگوینرد کره در محلرههرای
فقیرنشین شهرها ،رفتار باهکارانه یك الگوی عادی است .در چنین منابقی جوانران ارزشهرا و

 / 96فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی ،سال دهم ،شماره چهارم ،پیاپی ( ،)53زمستان 5533

رفتارهای کجرو را یاد میگیرند و درونی میکنند و در نتیجه جوانران باهکرار مریشروند؛ زیررا
آنها با افرادی دوستی و نادیکی میکنند که خود باهکار و منحرف بودهاند (هورتون و چسرتر،
.)541 :5389
شاو و مكکی ،خابر نشان میسازند که میاان کجرفتاری با عوام اقتصادی ،دقیقراً تطبیرق
میکند .درآمدها از ناحیه یك به سمت ناحیه پنج به تدریج افاایش مییابد .نررا باهکراری بره
ترتین از نواحی مرکای به سمت نواحی کناری کاهش مرییابرد .آنران اسرتدزل مریکننرد کره
تبهکاری در منابق کم درآمد میتواند به عنوان یکی از راههایی بکار رود و یا کوششری باشرد
که از آن بریق افراد کم درآمد ،به ارزشهای اقتصرادی و اجتمراعی کره در فرهنر( عمرومی،
جاء آرمانها محسو میشود و سایرین از راههای قانونی به آنها دست مییابند ،نای آیند .آنها
در ارتباط با کجرفتاری و باهکاری ،اظهار میدارند که منابق معینی ،سالها و قرنها متمرادی ،برا
تمرکا جرم روبرو بوده اند .این امر تا حدی به علت رشد هنجارها و ارزشهای انحرافی است که
از نسلی به نس دیگر منتق شدند (صفوی.)13 :5548 ،

مدل نظری پژوهش

فرضیههای پژوهش
فرضیه شماره  :5بین میاان استفاده ازفضای مجازی ومیاان کجروی اجتماعی دانش آمروزان
رابطه وجوددارد.
فرضیه شرماره  :1برین نروا اسرتفاده ازفضرای مجرازی وکجرروی اجتمراعی دانرش آمروزان
موردمطالعه رابطه وجود دارد.
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روش پژوهش
روش پژوهش با توجه به عنوان و ماهیرت موضروا ،روش ترکیبری اسرت .در مرحلره اول از
روش اسنادی برای مطالعه و گردآوری دادههای موجود در پروندههای انضربابی و مشراورهای
دانش آموزانی که به واحد مشاوره جهرت حر مشرکالت آنهرا ارجراا داده شردهانرد ،اسرتفاده
گردید ،در این رابطه پروندههای مشاوره و انضبابی  58دبیرستان بررسی شد پ

از شناسرایی و

تعیین و مقوله بندی انواا کجررویهرا بره منظرور تکمیر و تعمیرق ابالعرات از روش پیمایشری
استفاده شد .تکنیك گردآوری ابالعرات در روش پیمایشری یرك پرسشرنامه ای کتبری محقرق
ساخته بود که روایی آن توسط چند تن از سایر اساتید فن به صورت محتروایی و صروری تاییرد
گردید ،پایایی آن به وسیله آلفای کرونباا  α = 0/87محاسبه گردیرد ،ایرن پرسشرنامه در برین
نمونهای به حجم 585نفر از دانش آموزان نواحی سه گانه شهر کرمانشراه توزیر و جمر آوری
شد .روش نمونه گیری تصادفی ببقه بندی شده نسربتی برود و حجرم نمونره توسرط فرمرول زیرر
تعیین گردید.
1.96 2.5 * .5
.052


1.96 2.5 * .5
() 1  ( 1
 1)  n  384.16  381
2


34733
.05


1.0074
=

n

محیط پژوهش در این پژوهش نواحی سه گانه آموزش و پرورش شهر کرمانشراه و هریرك
از مدارس متوسطه دوره دوم در سال تحصیلی  33-39بود است.
تعريف مفهومی
فضای مجازی :در این تحقیق فضای مجازی بره میراان اسرتفاده دانرش آمروزان دوره دوم
متوسطه از فضای مجازی به ساعت در بی شبانه روز یرا هفتره و همچنرین نروا اسرتفاده افرراد از
شبکههای اجتماعی در سه بعد  :الف) شناختی :شام مباح

علمری و آموزشری؛ ) ارتبرابی:

شام دریافت خبر و فعالیت فرهنگی و ج) فراغتی که شام استفادههای مفرح و سررگرمی مری
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باشد که در مولفههای پرسش نامه محقق ساخته با شاخصهایی نظیرر :میراان سراعت اسرتفاده از
فضای مجازی و استفاده از شبکههای اجتماعی.
کجروی اجتماعی :به منظور عملیاتی نمودن ایرن متغیرر ،از نمراتری کره آزمرودنیهرا در
پاسخ پرسشنامه محقق ساخته که دارای شاخصهایی چون  :اعتیاد به سیگار ،تلقرن در دروس و
آزمونهای مدرسه ای ،دزدی در محیط کالسی و یا محیط منال ،پرخاشرگری و درگیرری و برا
دوستان ،همکالسیها در محیطهای اجتماعی ،تماشای فریلمهرا و تصراویر غیرر مجراز ،شررکت
نمودن در پارتیهای مختلط دوستانه ،سعی در آسین رساندن به امراکن عمرومی نظیرر مدرسره،
باشررگاه ،پررارت و نقرری قرروانین راهنمررایی و راننرردگی ،فرررار از مدرسرره ،سررعی در دعرروا و
پرخاشگری با کوچکترین نامالیمت در برابر دیگران ،درج اخطرار کتبری در پرونرده مشراوره و
تحصیلی مدرسه از برف مدیر ،معاونین و یا مشاور مدرسه ،بی احترامری بره مردیر و معلرم و ...
استفاده میشود.
جدول  -1تعريف عملیاتی
نوع متغیر

نام متغیر

متغیر

کجروی

وابسته

اجتماعی

مصاديق
عالقه و استفاده مداوم از سیگار ،تلقن در دروس و آزمونهای مدرسره ای،
 ،می به پرخاشگری و درگیری و با دوستان و همکالسیهرا در محریطهرای
اجتماعی ،تماشای فیلمها و تصاویر غیرر مجراز اسرالمی ،شررکت نمرودن در
پارتیهای مختلط دوستانه ،می به آسرین رسراندن بره امراکن عمرومی نظیرر
مدرسه ،باشگاه ،پارت
سه شاخص برای این متغیر در نظر گرفته شده است:

متغیر
مستقل

نوع و میزان
استفاده از
فضای مجازی

میاان استفاده از فضای مجازی به ساعت در بی شبانه روز یا هفته
نوا استفاده افراد از شبکههای اجتماعی در سه بعد
الف) شناختی :شام مباح علمی و آموزشی
) ارتبابی :شام دریافت خبر و فعالیت فرهنگی،
ج) فراغتی  :شام استفادههای مفرح و سرگرمی
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يافتهها
آمار توصیفی
توزی فراوانی جنسیت دانش آموزان متوسطه دوم:از بین  585نفر پاسخگوی مرورد مطالعره  568نفرر ( )%99پسرر و  155نفرر ( )%36نیرا دخترر
بودهاند.
 توزی فراوانی پایههای تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه مورد مطالعه:بر اساس ابالعات مالحظه میگردد  48نفر ( )%19/9از دانش آموزان در پایه دوم متوسطه،
 581نفر ( )%36/3در پایه سوم متوسطه و  68نفر ( )%58/4نیا در پایه پیش دانشگاهی مشغول بره
تحصی هستند.
 توزی فراوانی رشته تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره دوم مورد مطالعه:مطابق ابالعات به دست آمده مالحظه میگردد رشته تحصیلی  551نفر ( )%51/39از دانش
آموزان متوسطه ریاضی فیایك و  88نفر ( )%13/83علوم تجربی 49 ،نفر یعنری( )15/46%علروم
انسانی 56 ،نفر یعنی( )58/33%فنی حرفه ای و  58نفر از آنان یعنی( )8/81%نیا در رشرته کرار و
دانش مشغول به تحصی بوده اند.
 آمار توصیفی میاان استفاده از فضای مجازی در بین دانش آموزانبرابر ابالعات جدول زیر مالحظه میشرودکه  46نفرر( )%53/39از دانرش آمروزان کمترر از
یك ساعت 183 ،نفر( )%49/88از آنان بین یك تا سه ساعت 53،نفرر( )%5/35برین سره ترا پرنج
ساعت و  3نفر( )%5/55بیشتر از پنج ساعت در روز از فضای مجازی استفاده نمودهاند.
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جدول  -2توزيع فراوانی مدت زمان استفاده روزانه از فضای مجازی
متغیر

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

کمتر از یك ساعت

46

%53/39

%53/39

بین یك تا سه ساعت

183

%49/88

%39/49

بین سه تا پنج ساعت

53

%5/35

%38/64

بیشتر از پنج ساعت

3

%5/55

588

ک

585

%588

 آمار توصیفی نوا استفاده از فضای مجازی در بین دانش آموزانبرابر ابالعات به دست آمده مالحظه میشرود  56نفرر ( )%3/99از دانرش آمروزان متوسرطه
استفاده شناختی 115 ،نفر( )%38از آنان استفاده ارتبابی و  519نفر ( )%51/36استفاده فراغتی از
فضای مجازی نمودهاند.
جدول  -3توزيع فراوانی نوع استفاده دانش آموزان از فضای مجازی
متغیر

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

شناختی

56

%3/99

%3/99

ارتبابی

115

%38

%64/99

فراغتی

519

%51/36

%588

ک

585

%588
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 -آمار توصیفی وضعیت کجروی اجتماعی

جدول  -9توزيع پراکندگی وضعیت موجود کجروی در بین دانش آموزان
انحراف

ضرین

استاندارد

کجی
-5/15

6
3

53

ثر

تغییرات

58

36

66

16

69
61

33

95
18

69
65

متغیر

تعداد

میانگین

میاان عالقه به استفاده از سیگار

585

49/96

55/35

585

58/85

3/38

-5/55

می به پرخاشگری و درگیری

585

96/88

3/889

-5/54

51

شرکت در پارتی مختلط دوستانه

585

58/14

3/81

-5/59

4

53

585

33/14

55/55

-5/13

55

63

31

585

35/99

8 /3

-5/33

56

68

99

64

585

183/38

94/56

-5/54

38

553

154

69

تمای به تقلن در آزمونهای
درسی

تماشای فیلم و نصاویر غیرمجاز
اسالمی
می به آسین رساندن به اماکن
عمومی
کجروی دانش آموزان متوسطه
دوم

حداق

حداک

دامنه

درصد

برابر ابالعات به دست آمده مالحظه میشود که نمره میانگین مؤلفه میاان عالقه به اسرتفاده
از سیگار  49/96است .به بوری که کمترین نمره  6و بیشترین آن  58اسرت ،در واقر وضرعیت
میاان عالقه به استفاده از سیگار متوسط به باز و  %66است؛ نمره میانگین مؤلفه تمای بره تقلرن
در آزمونهای درسی  58/85است .به بوریکه کمترین نمره  3و بیشترین آن  53است ،در واقر
وضعیت تمای به تقلن در آزمونهای درسی متوسط به بازو  %69اسرت؛ نمرره میرانگین مؤلفره
می به پرخاشگری و درگیری  96/88اسرت ،بره بوریکره کمتررین نمرره  51و بیشرترین آن 33
است ،در واق وضعیت می به پرخاشگری و درگیری در حد متوسط به باز و  %61اسرت؛ نمرره
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میانگین مؤلفه شرکت در پارتیهای مختلط دوستانه  58/14است ،به بوریکه کمترین نمرره  4و
بیشترین آن  53است .در واق وضعیت شرکت در پارتیهای مختلط دوستانه متوسرط بره براز و
 %69است؛ نمره میرانگین مؤلفره تماشرای فریلم و تصراویر غیرمجراز  33/14اسرت ،بره بوریکره
کمترین نمره  55و بیشترین آن  63اسرت .در واقر وضرعیت تماشرای فریلم و نصراویر غیرمجراز
متوسط به باز و  %65است ؛ نمره میانگین وضرعیت میر بره آسرین رسراندن بره امراکن عمرومی
 35/99است ،به بوریکره کمتررین نمرره  56و بیشرترین آن  68اسرت .در واقر میر بره آسرین
رساندن به اماکن عمومی متوسط به باز و  %64است و در مجموا نمره میانگین کجروی دانرش
آموزان متوسطه دوم  183/38است ،به بوریکه کمترین نمرره  38و بیشرترین آن  553اسرت .در
واق کجروی دانش آموزان متوسطه دوم در حد متوسط به باز و  %69است.پ

می توان نتیجره

گرفت که از بین مولفهها ی کجرروی اجتمراعی بره ترتیرن میر بره آسرین رسراندن بره امراکن
عمومی ،میاان عالقه به استفاده از سیگار ،تمای بره تقلرن در آزمرونهرای درسری ،شررکت در
پارتی مختلط دوستانه ،می به پرخاشگری و درگیری و تماشای فیلم و تصاویر غیرمجاز در برین
دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهر کرمانشاه به ترتین بازترین میاان برخوردار بودند.
اولويت بندی کجروی اجتماعی در بین دانش آموزان
جهت رتبه بندی و اولویت کجروی اجتماعی دانش آموزان از آزمون فریدمن استفاده شرده
و بر آن اساس مالحظه میگردد که به ترتین مؤلفه می به آسین رساندن به امراکن عمرومی برا
 3/34بیشترین رتبه  ،عالقه به استفاده از سیگار  9/66با رتبه دوم ،تقلرن در آزمرونهرای درسری
 9/56با رتبه سوم  ،شرکت در پارتیهای دوستانه  5/56با رتبره چهرارم ،میر بره پرخاشرگری و
درگیری  5/33در رتبه پنجم و مؤلفه تماشای فیلم و تصاویر غیرمجاز اسالمی برا  5/35کمتررین
رتبه را دارا است و مطابق جدول زیر مقدار  χ1 = 5545/63با سطح معنری داری آزمرون 8/888
=  pو زیر  8/83این اولویت بندی معتبر است.
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جدول  -9مربوط به رتبه بندی کجروی دانش آموزان متوسطه دوم
عوام

میانگین رتبه

می به آسین رساندن به اماکن عمومی

3/34

تماشای فیلم و تصایور غیرمجاز اسالمی

5/35

شرکت در یارتیهای دوستانه

5/56

می به پرخاشگری و درگیری

5/33

عالقه به استفاده از سیگار

9/66

تقلن در آزمونهای درسی

9/56

جدول  -6مربوط به نتیجه آزمون فريدمن
588

تعداد

5545/63

χ1

3

درجه آزادی

8/888

p

آزمون فرضیهها
آزمون فرضیه اول :بین نوا استفاده ازفضای مجازی وکجروی اجتماعی دانش آموزان مورد
مطالعه رابطه وجود دارد.
بر اساس آزمون همبستگی پیرسون مالحظه مری گرردد سرطح معنری داری آزمرون= 8/888
pکه زیر  8/83و مقدار  r =8/544است .بنابراین فرضیه تحقیرق قبرول مریشرود و برین دو متغیرر
رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد .و ببق نمودار خطرری رگرسریون انجرام گرفتره ضررین
تعیین  R1= 8/59است ،یعنی از روی میاان نوا استفاده از فضای مجرازی بره میراان  59درصرد
میتوان کجروی دانش آموزان متوسطه را پیش بینی نمود.
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جدول  -8همبستگی بین نوع استفاده از فضای مجازی با کجروی دانش آموزان
متغیرها

کجروی دانش آموزان
r =8/544

نوا استفاده از فضای مجازی

p = 8/888
n = 585

آزمون فرضیه دوم :بین میاان استفاده ازفضای مجازی ومیاان کجروی اجتماعی دانش آموزان
رابطه وجود دارد.
بر اساس آزمون همبستگی پیرسون و ببق ابالعات مالحظره مری گرردد سرطح معنری داری
آزمون p = 8/888و زیر  8/83و مقدار  r =8/933است .بنابر فرضیه پژوهش بین دو متغیر رابطره
مستقیم و معنیداری وجود دارد و ببق نمرودار خطرری رگرسریون انجرام گرفتره ضررین تعیرین
 R2 = 8/53است ،یعنی از روی میاان استفاده از فضرای مجرازی بره میراان  53درصرد مریتروان
کجروی دانش آموزان متوسطه را پیش بینی نمود.
جدول  -7همبستگی بین میزان استفاده از فضای مجازی با کجروی دانش آموزان
متغیرها

کجروی دانش آموزان
r =8/993

میاان استفاده از فضای مجازی

p = 8/888
n = 158
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نمودار  -1همبستگی بین میزان استفاده از فضای مجازی با کجروی دانش آموزان

نتیجهگیری
بر اساس ابالعات به دست آمده از روشهای پیمایشی و اسنادی چنین میتروان گفرت کره
بین میاان و نوا استفاده از فضای مجرازی برا میراان گررایش بره کجرروی و همچنرین ارتکرا
کجروی ارتباط مستقیمی وجود دارد .این یافتهها از دو بریق به دسرت آمرده اسرت .در مرحلره
اول ابالعات از بریق روش پیمایش و با استفاده از تکنیك پرسشنامه محقرق سراخته بره دسرت
آمد و در مرحله دوم با اسرتفاده از روش اسرنادی دادههرای مرورد نیراز پرژوهش بررای سرنجش
متغیرهای وابسته و ارتباط آنها با متغیر مستق از دفاتر انضبابی و مشراورهای اسرتخراج و مقولره
بندی شردند .ابالعرات بره دسرت آمرده از روش اسرتادی ،یافترههرای بره دسرت آمرده از روش
پیمایشی را تایید نمود .در واق دادههای به دست آمده از روش پیمایش ،با دادههرا و ابالعرات
مقوله بندی شده روش اسنادی همسو و مکم بودنرد و در تعمیرق یافترههرای معنری دار ،هرر دو
روش نقش مکم داشتند.
با توجه به بنیانهای نظری پژوهش چنین میتوان نتیجه گرفت که فضای مجرازی عرالوه برر
نقش اثرگذاری که رسانههای جمعی دارند به دلی خاصیت تعاملی و امکران فعالیرت کراربر در
زمینههای دلخواه و عدم کنترل اجتماعی که به نوعی احساس آزادی کاذ را به کراربران القراء
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می نماید ،اثر وافر و غیر قاب انکاری را بر نگرش و به تب آن بر رفتار کراربران دارد ،برر اسراس
نظریه دوجهانی چنین می تروان اسرتنباط نمرود کره ترداوم فعالیرت در فضرای مجرازی همرراه برا
احساس آزادی و فارغ از کنترل ارزشها و هنجارهای اجتماعی ،سبن میشود تا فرد به ارزشرها
و هنجارهای جدید عادت نموده و تحت تاثیر نگرش جدید خود ببق ارزشها و هنجارها جهران
مجازی در جهان واقعری عمر نمایرد در واقر ارزشرها و هنجارهرای فضرای مجرازی بره جهران
اجتماعی سرایت نموده و ارزشهای و هنجارهای جهان واقعی فرد را شرک مریدهنرد .از آنجرا
که ضد ارزشها و هنجارگریایها در فضای مجازی به دلی عدم کنترل اجتمراعی بسریار اسرت،
تداوم حضور و فعالیت آزادانه افراد در این فضرا در مرحلره اول زمینره تغییرر نگررش در آنهرا را
فراهم میسازد و در مراح بعد گفتار و رفتار آنها را منطبق برا سراختارهرای منعطرف و سراختار
شکنانه فضای مجازی میسازد ،یافتههای پرژوهش حاضرر نشران داد کره افررادی کره از فضرای
مجازی بیشتر استفاده نموده اند گرایش به ارتکا کجروهای مختلف را داشته اند ،به بوریکره
بررین میرراان اسررتفاده و نرروا اسررتفاده از فضررای مجررازی بررا میرراان گرررایش و میرراان ارتکررا برره
کجرویهای اجتماعی همبستگی مستقیم متوسطی بوده است .این یافتره تاییردی برر نظریرههرایی
است که اثر رسانهها را بر شناخت و رفتار مخابن و کاربر مورد تایید قرار داده اند.
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